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Carlos chegou à casa da tia 
depois de uma longa via-
gem de carro. Ele, a mãe e 

o irmão mais novo estavam muito 
animados por irem visitá-la. “Olá, 
tia Bárbara!” exclamou Carlos ao 
abraçar a tia. “Tem lápis de cor e 
tesoura?”

A tia Bárbara sorriu e pôs Carlos 
na mesa da cozinha com os mate-
riais solicitados.

Ao preparar o jantar, a tia Bárbara 
deu uma espiada no trabalho manual 
de Carlos. “O que está desenhando, 
Carlos?” perguntou ela.

“Estou colorindo uma gravura 
que ganhei na Primária”, respon-
deu ele. Ele estava preenchendo 
cuidadosamente com cores vivas 
as figuras desenhadas em preto e 
branco. “Depois do jantar, podemos 
fazer uma noite familiar?” pergun-
tou Carlos. “Tem uma aula que eu 
gostaria de dar.”

“Seria ótimo”, concordou a tia 
Bárbara. “Obrigada, Carlos!”

Após o jantar, a tia Bárbara con-
vidou a moça com quem dividia 
o apartamento para participar da 
noite familiar. A amiga não era 
membro da Igreja e ficou curiosa a 
respeito daquela reunião de família.

Carlos começou a aula per-
guntando: “De onde viemos?” Em 

seguida, ergueu uma gravura que 
tinha pintado do mundo espiritual. 
Ele fez mais perguntas e mostrou 
desenhos coloridos sobre o plano 
do Pai Celestial. Por fim, Carlos 
perguntou: “Alguém sabe o nome 
desse plano?”

A amiga da tia Bárbara disse: “Eu 
não. Qual é?”

“É o plano de salvação”, respon-
deu ele, sorrindo. “Por causa dele, 
podemos ficar juntos para sempre 
com nossa família.”

Depois da lição, a tia Bárbara foi 
conversar com Carlos em particular. 
“Carlos, você acabou de ajudar 
minha amiga a aprender sobre o 
plano do Pai Celestial. Obrigada”, 
disse ela.

Carlos não disse nada por alguns 
instantes. Em seguida, perguntou: 
“Por que estou sentindo algo dife-
rente? Sinto um calorzinho e uma 
alegria”.

“Essa sensação é o Espírito Santo 
testificando para você que as coisas 
que acabou de ensinar são verda-
deiras”, disse a tia Bárbara. “Tenho 
certeza de que o Pai Celestial está 
muito feliz com você.”

Carlos abriu um amplo sorriso. 
Ele ficou contente por poder ensi-
nar a alguém sobre o plano de 
felicidade do Pai Celestial. ◼

“Eu farei de vós instrumentos em minhas mãos 
para a salvação de muitas almas” (Alma 17:11).

Na história “Um Professor de Dez 
Anos de Idade”, Carlos ensinou 

sobre o plano de salvação. Veja os dese-
nhos desta página e depois faça seus 
próprios desenhos numa folha sepa-
rada. Recorte-os, consulte as passagens 
das escrituras e depois converse sobre 
o plano de salvação com um familiar ou 
amigo. Se preferir, pergunte a seus pais 
se pode falar a respeito disso na noite 
familiar.

O que é o plano de salvação?
Antes de nascermos, vivíamos com o Pai 

Celestial como Seus filhos espirituais. Aceita-
mos Seu plano para podermos nascer na Terra, 
ter um corpo e ser testados. O Pai Celestial 
enviaria Seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, 
para vencer a morte e expiar nossos pecados. 
Se seguirmos fielmente o plano do Pai Celes-
tial, poderemos voltar à presença Dele (ver 
Abraão 3:23–28). 

De onde vim?
Vivíamos com nossos pais celestiais na vida 

pré-mortal. Infelizmente, um terço dos filhos 
espirituais do Pai Celestial não aceitou Seu 
plano. Eles escolheram seguir Satanás, que era 
conhecido até então como Lúcifer. Lúcifer não 
queria que fizéssemos nossas próprias escolhas. 
Houve uma guerra de ideias no céu, e Lúcifer e 
seus seguidores foram expulsos. Vocês estão na 
Terra porque escolheram o plano do Pai Celestial 
(ver Apocalipse 12:7–9).
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