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I L U S T R A Ç Ã O :
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“Todos os seres humanos—homem e mulher—foram
criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho
(ou filha) gerado em espírito por pais celestiais que o
amam e, como tal, possui natureza e destino divinos”
(“A Família: Proclamação ao Mundo”).

L I N D A  C H R I S T E N S E N

§Existe razão em nosso viver;

Existe um plano que fez-nos nascer.

Por minha escolha a esta Terra vim

E devo buscar o melhor para mim.

(“Vou Cumprir o Plano de Deus”, Músicas para

Crianças, pp. 86–87)

Essas palavras ensinam que você viveu com o Pai
Celestial antes de vir a esta Terra. Você é um filho (ou
uma filha) Dele. O Pai Celestial pediu a Seu Filho, Jesus
Cristo, que criasse a Terra. Ela foi preparada para que
você pudesse viver e receber um corpo. Você também
recebeu o livre-arbítrio, e escolheu vir à Terra e apren-
der a seguir o plano do Pai Celestial.

Você pode aprender sobre o plano do Pai Celestial 
nas escrituras. Jacó, um profeta do Livro de Mórmon,
ensinou que Jesus Cristo foi escolhido para ser nosso
Salvador. Ele habitaria na Terra, tomaria sobre Si os peca-
dos do mundo e providenciaria um meio pelo qual os
filhos do Pai Celestial pudessem voltar a Sua presença.
Por intermédio de Jesus Cristo, você pode arrepender-se
e ser perdoado de seus pecados. Jacó disse, “Oh! Quão
grande é o plano de nosso Deus!” (2 Néfi 9:13).

O Pai Celestial o ama e deixou Suas palavras — as
escrituras — para que você conheça Seu plano. Se
seguir esse plano, você encontrará felicidade na Terra 
e voltará à presença Dele um dia.

Atividade

Retire a página A4 e cole-a em cartolina. Recorte cada
figura na linha preta e cole um pedaço de flanela ou um
material áspero no verso da cartolina. Veja a ilustração

completa do flanelógrafo para ajudá-lo a colocar as figu-
ras no lugar certo. Aprenda sobre o plano de salvação e
compartilhe esse conhecimento com sua família. Você
pode usar esta atividade em uma lição da noite familiar.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Mostre uma gravura da Primeira Presidência e do

Quórum dos Doze Apóstolos juntamente com uma cópia de

“A Família: Proclamação ao Mundo” (A Liahona, outubro de

1994, p. 49). Discuta sobre a importância da proclamação 

e ajude as crianças a memorizar a primeira frase do

segundo parágrafo. Explique-lhes que ser “criado à imagem

de Deus” significa que temos corpos físicos e podemos tor-

nar-nos como o Pai Celestial. Converse sobre as bênçãos que

temos por possuirmos um corpo. Refira-se a Meus Padrões

do Evangelho: “Manterei o corpo e a mente sagrados e

puros e não comerei nem beberei coisas que sejam prejudi-

ciais a mim”. Fale sobre algumas formas de demonstrar res-

peito pelo nosso corpo.

2. Diga: “Eu tenho um destino divino”, e pergunte às

crianças o que elas acham que isso significa. Discuta o 

significado das palavras divino (diretamente de Deus) 

e destino (um plano preordenado). Leiam Abraão 3:23.

Sublinhem as palavras “foste escolhido antes de nasceres”.

Fale sobre alguns acontecimentos da vida de Abraão.

Ressalte que o Pai Celestial conhecia e amava Abraão na

vida pré-mortal. Por sua obediência, Abraão recebeu mui-

tas bênçãos do Pai Celestial. Compartilhe exemplos de

outras pessoas que foram escolhidas, mesmo antes de 

nascerem, para cumprir uma importante missão: Joseph

Smith (ver 2 Néfi 3:14–15), Gordon B. Hinckley (ver “Buscai

o Reino de Deus”, A Liahona, maio de 2006, p. 81), e Jesus

Cristo (ver Moisés 4:1–2). Relembre às crianças que o Pai

Celestial tem uma missão especial para cada uma delas

cumprir aqui na Terra. Pergunte: “Que tipo de coisas vocês

acham que o Pai Celestial quer que vocês façam?” Preste

testemunho de que cada pessoa tem um destino divino e

que a escolha do que é certo vai ajudá-las. ●

Minha Vida É um Dom;
Minha Vida Tem um Plano
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