
64 A  L i a h o n a

A lgumas moedas tiniam no 
bolso de Ramón quando 
ele terminou de vender 

os ovos de suas galinhas na feira 
do vilarejo. Ele pensou na jarra 
que tinha em casa onde ficavam as 
moedas do dízimo. No domingo 
ele ia entregar as moedas ao bispo. 
Ramón sentiu um calorzinho no 
peito. Estava feliz por pagar o 
dízimo.

As bancas da feira estavam cheias 
de artigos para venda. Ramón viu 
uma camisa colorida com o escudo 
de seu time de futebol. Logo se ima-
ginou usando a camisa, correndo 
pelo campo e marcando o gol da 
vitória. Ramón olhou a etiqueta 
do preço. Poderia comprá-la se 
gastasse todo o dinheiro dos 
ovos e as moedinhas do dízimo.

Notou que o sentimento 
cálido que sentira antes tinha 
ido embora. Ele queria muito 
a camisa, mas sabia que o Pai 
Celestial não gostaria que ele 
gastasse as moedas do dízimo. 
Ramón iniciou o trajeto para 
casa. Decidiu pagar o dízimo  
primeiro. Depois, ele ganharia 
mais dinheiro vendendo ovos até 
poder comprar a camisa, sem dei-
xar de pagar o dízimo, conforme o 
Senhor queria. ◼

Escolho o Certo Vivendo os 
Princípios do Evangelho

T R A Z E R  A  P R I M Á R I A  P A R A  C A S A

Você pode usar esta lição e atividade para 
aprender mais sobre o tema da Primária 
deste mês.

SÓ VOCÊ

Quando pagamos o dízimo, preenchemos uma papeleta de dízimo. Colocamos o  
dinheiro e a papeleta num envelope e entregamos a um membro do bispado ou  

da presidência do ramo. Você pode aprender a preencher sua própria papeleta de dízimo 
olhando a imagem abaixo.

Além de preencher a parte correspondente ao 
dízimo, o que mais você pode preencher na 
papeleta de dízimo? Pergunte a seu pai ou a sua 
mãe sobre outras maneiras de fazer doações à 
Igreja.

Data

Seu Nome

O nome de sua  
ala ou seu ramo

ILU
ST

RA
ÇÕ

ES
: T

HO
M

AS
 S

. C
HI

LD

Quanto dinheiro 
você está dando 
como dízimo

Dízimo e Outras Ofertas
Data Ala ou Ramo

Nome (sobrenome, primeiro nome, nome do meio).
Use a mesma grafia em todos os formulários.

Número da ficha de membro Assinatura do Bispo/Pres. Ramo

Dízimo

Oferta de jejum
Fundo missionário da ala

Fundo missionário geral

Livro de Mórmon

Auxílio humanitário

Construção de templos

Fundo Perpétuo
para educação
Outros (especificar)

Total
Cheque(s) Papel-moeda Moedas

Todas as doações ao fundo missionário da Igreja tornam-se
propriedade da Igreja para serem utilizadas a critério da Igreja em
seu programa missionário.

BRANCA e ROSA — Coloque o dízimo e as outras ofertas no envelope. Entregue
o envelope somente a um membro do bispado ou da presidência do ramo.
CANÁRIO — Guarde para seus próprios registros.
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