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TEMPO DE COMPARTILHAR
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“E se guardares meus mandamentos e perseverares

até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os

dons de Deus.” (D&C 14:7)

§Isaque e Rebeca iriam casar-se dentro do
convênio e, portanto, seriam selados pelo
santo sacerdócio e se casariam para toda a

eternidade. Isaque e Rebeca sabiam que se ele e ela se
casassem dentro do convênio e vivessem dignamente,
receberiam muitas bênçãos maravilhosas.

Isaque e Rebeca pareciam-se com muitos homens e
mulheres que vocês conhecem e que se casam dentro
do convênio, sendo selados no templo. A diferença é
que Isaque e Rebeca viviam na época do Velho
Testamento e nem ao menos se conheciam antes de fi-
carem noivos.

O pai de Isaque, Abraão, sabia como era importante
que Isaque se casasse dentro do convênio. Por esse moti-
vo, Abraão enviou seu servo para procurar uma mulher
que tivesse as mesmas crenças religiosas que Isaque e que
fosse escolhida por Deus para casar-se com Isaque. O
Senhor ajudou o servo de Abraão a encontrar Rebeca.
Ela concordou em casar-se com Isaque. (Ver Gênesis 24.)

Quando nos casamos dentro do convênio, o Senhor
nos promete as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. (Ver
Gênesis 22:17–18.) Uma dessas bênçãos é a de que vo-
cês e sua família, pelo poder do sacerdócio, poderão ser
selados para sempre.

Quando vocês crescerem e forem ao templo, apren-
derão mais sobre as bênçãos da salvação e o grande pla-
no de felicidade. Farão convênios. Se guardarem seus
convênios, o Pai Celestial irá abençoá-los com “o maior
de todos os dons de Deus”, que é a vida eterna. (Ver
D&C 14:7.)

Instruções

Remova a página 15 da revista e recorte nas linhas
pontilhadas. Monte o quebra-cabeça. Em seguida, vire
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as peças para baixo e monte o quebra-cabeça de novo.
No templo, aprendemos como reunir as muitas partes
do evangelho a fim de alcançarmos a exaltação.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Convide quatro adultos para contarem a história de
alguns profetas que receberam revelação no templo. Peça-
lhes que expliquem o que foi revelado e como foi revelado,
nas seguintes ocasiões: (1) Samuel—I Samuel 3:1–20; 
(2) Joseph Smith—D&C 110, 137; (3) Spencer W.
Kimball—Declaração Oficial 2; (4) Lorenzo Snow—
Manual Primária 1, lição 26. Saliente que o templo é 
a casa de Deus e que lá podemos receber revelação pessoal.
Recorte várias cópias da nona regra de fé em palavras sepa-
radas. Divida a Primária em grupos de aproximadamente
cinco crianças. Peça a cada grupo que coloque as palavras
em ordem, enquanto você recita a regra de fé. À medida 
que cada grupo terminar a atividade, peça-lhes que recitem 
a regra de fé, até a terem decorado.

2. Leia João 14:26. Explique às crianças algumas das
maneiras pelas quais o Espírito Santo pode ajudar-nos a
lembrar coisas. Explique a elas que podemos receber revela-
ção pessoal no templo, bem como em outros lugares, e que 
a revelação pessoal pode ser recebida em decorrência de
orarmos, lermos as escrituras e guardarmos os mandamen-
tos. Mostre algumas figuras simples de uma floresta, uma
cadeia, uma montanha e a sala de uma casa. Separe as
crianças em quatro grupos e peça aos grupos que se movam
pela sala, passando ao lado de cada uma das quatro figuras.
Peça aos adultos que comentem as seguintes revelações:
Floresta—Enos (ver Enos 1:1–5), Joseph Smith (ver Joseph
Smith—História 1:14–19), ou Mary Fielding Smith 
(ver manual Primária 5, lição 42); cadeia—Joseph Smith
(ver D&C 122); montanha—Moisés (ver Êxodo 3:1–6;
24:12–25:8); sala— Joseph F. Smith (ver D&C 138), 
Leí (ver 1 Néfi 1:5–8), ou Maria (ver Lucas 1:26–38).
Cante hinos ou canções, enquanto as crianças se movem 
de uma figura para a outra. �
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