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O AMIGO JUNHO DE 2007 A5

“Aquele que não nascer da água e do Espírito, não

pode entrar no reino de Deus” (João 3:5).

E L I Z A B E T H  R I C K S

§Qual é a palavra que você acha mais impor-
tante no dicionário? O Presidente Spencer W.
Kimball (1895–1985) disse que talvez a pala-

vra mais importante seja lembrar. Disse que a maior
necessidade que temos é a de lembrar (ver “Circles 
of Exaltation”, discurso para os educadores religiosos,
Universidade Brigham Young, 28 de junho de 1968, 
p. 8).

O profeta Helamã do Livro de Mórmon sabia como
era importante lembrar. Ele rogou a seus filhos Néfi e
Leí que se lembrassem de guardar os mandamentos 
de Deus. Pediu-lhes que se lembrassem dos grandes
homens cujos nomes eles haviam recebido. Pediu-lhes
que se lembrassem das palavras dos profetas. Acima 
de tudo, pediu-lhes que se lembrassem de que Jesus
Cristo viria redimir o mundo. Helamã disse: “Meus
filhos, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha
de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que
deveis construir os vossos alicerces” (Helamã 5:12; ver
também vv. 5–9).

Néfi e Leí lembraram-se dos ensinamentos do pai.
Foram homens valentes que cumpriram os mandamen-
tos de Deus durante toda a vida.

Vamos à reunião sacramental todos os domingos 
para tomar o sacramento. É nesse momento que lem-
bramos nossos convênios batismais. Quando o sacer-
dote abençoa o sacramento, nós o ouvimos dizer:
“Recordá-lo sempre e guardar os mandamentos” 
(D&C 20:77; grifo da autora).

Sua fé crescerá quando fizerem seus convênios batis-
mais. Depois de vocês terem sido batizados e confirma-
dos, é preciso que guardem esses convênios durante
toda a vida. Sua fé continuará a crescer, se vocês se lem-
brarem de Jesus Cristo.

Atividade

Cole a página A4 em cartolina e recorte as gravuras.
Coloque-as com a face para baixo. Vire duas gravuras. Se
elas combinarem, coloque-as numa pilha e jogue nova-
mente. Se não combinarem, coloque-as de volta e deixe a
pessoa seguinte virar duas gravuras. Tente lembrar-se de
onde está cada gravura. Continue jogando até que todas
as gravuras e a palavra lembrar tenham sido combinadas.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Escreva cada uma das palavras de João 3:5 em tiras de

papel e distribua os papéis para as crianças. Peça às crianças

que leiam as palavras em qualquer ordem, então pergunte 

do que a escritura está falando. Explique-lhes que certas pala-

vras-chave como água, Espírito e entrar podem ajudá-las.

Quando as crianças conseguirem acertar que a escritura 

fala do batismo, dê-lhes a referência da escritura e ajude-as 

a colocar as palavras na ordem certa. Repita a escritura

várias vezes em conjunto. Com uma semana de antecedên-

cia, convide várias crianças a fazer um breve relato do que

significa o nome delas ou por que os pais escolheram esse

nome. Depois dos relatos, pergunte às crianças o que significa

tomar sobre nós o nome de Cristo. Realize um debate sobre

tomar sobre si o nome de Cristo. Esteja preparado com exem-

plos, como o fato de que os missionários têm o nome de Jesus

Cristo em suas plaquetas porque são representantes Dele.

2. Separe a Primária em dois grupos. Peça ao primeiro

grupo que encontre uma escritura que diga quem é o ter-

ceiro membro da Trindade. Peça ao segundo grupo que

encontre uma escritura que diga qual é o quarto princípio e

ordenança do evangelho. Se precisarem de uma pista, lembre-

os de que as Regras de Fé fazem parte da Pérola de Grande

Valor. Revise a primeira e a quarta regra de fé. Diga às crian-

ças que é difícil explicar exatamente como é sentir o Espírito.

Peça a uma criança mais velha que leia João 14:26. Diga às

crianças que prestem atenção em outro nome do Espírito

Santo (o Consolador). Indique maneiras pelas quais o Espírito

Santo é o Consolador. ●

Lembrar
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