DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Guia para Crianças

Você tem um propósito
O Pai Celestial e Seu Filho, Jesus Cristo, conhecem e amam você.
Você é parte importante de Sua obra. Você pode ajudar o mundo
a ser um lugar melhor.
O Pai Celestial lhe deu talentos e dons espirituais. Ele quer que
você use esses dons e talentos para ser feliz e abençoar outras
pessoas. Ele pode ajudá-lo a saber como fazer isso por meio do
Espírito Santo.
Este guia de desenvolvimento pessoal pode ajudá-lo à medida que
você desenvolve seus dons e segue a Jesus Cristo. Você pode se
tornar a pessoa que o Pai Celestial sabe que pode se tornar.
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Antes de vir à Terra, você
vivia no céu. Você faz
parte de uma família.

Ao ser batizado e
tomar o sacramento,
você faz o convênio de
seguir a Jesus Cristo.
Ao ser confirmado, você
recebe o dom do Espírito
Santo para guiá-lo.

Você é um filho
precioso de Deus
Você vivia com o Pai Celestial. Ele conhece
todas as coisas e ama todas as pessoas. Ele
quer que você seja como Ele é! Ele lhe deu
um corpo, aptidões e dons espirituais. Ele
deseja que você e todos os Seus filhos descubram e desenvolvam esses dons. Ele nos
deu um plano para nos ajudar a ser felizes e
abençoar outras pessoas.
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Você pode encontrar
alegria e paz ao escolher
viver como Jesus viveria.

Você pode aprender e se
desenvolver. Você pode
amar e servir as pessoas,
assim como Jesus faria.

Você pode fazer
convênios no templo;
eles o ajudarão a voltar a
viver com o Pai Celestial.

O Pai Celestial enviou Seu Filho,
Jesus Cristo, para ser nosso
exemplo e tornar possível o
arrependimento e a mudança.

3

Como você pode seguir a Jesus?
Quando Jesus tinha a sua idade, Ele aprendeu
e Se desenvolveu. Você está aprendendo e
desenvolvendo-se também. Dizem as escrituras:

“E crescia Jesus
em sabedoria, e
em estatura, e em
graça para com Deus
e os homens.”

Lucas 2:52
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ESPIRITUAL

“Graça para com Deus”
Mostre ao Pai Celestial que
você O ama. Você pode aprender mais sobre Ele, orar, ler as
escrituras e escolher fazer o
certo.

FÍSICO

“Estatura”
Cuide de seu corpo e das
coisas que estão à sua volta.
Você pode comer alimentos
saudáveis, trabalhar e brincar,
e cuidar de sua casa.

SOCIAL

“Graça para com (…) os homens”
Ajude as pessoas a seu redor.
Você pode amar a sua família,
aprender a amar e servir ao
próximo e fazer amigos.

INTELECTUAL

“Sabedoria”
Aprenda coisas novas e use o
que aprendeu para ajudar ao
próximo. Você pode estudar
em casa, na igreja e na escola.
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Padrão de
crescimento
Este padrão pode
ajudá-lo a crescer
nas quatro áreas em
que Jesus cresceu
(ver Lucas 2:52).

O Pai Celestial lhe deu dons e
talentos. Você pode orar para saber
quais são e quais pode aperfeiçoar
agora mesmo.
Encontre ideias nas páginas 44–61.

De
sc

rir
b
o
ue a ajuda
sq

do

Bu

Re

f

et

ir

Pense no que você aprendeu e como isso o ajudou a seguir
Jesus. Comemore! Agradeça ao Pai Celestial por seu progresso.
Descubra maneiras de usar o que aprendeu para servir ao
próximo. Continue aplicando essa ideia ou escolha algo novo
para desenvolver!
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Depois de descobrir maneiras de crescer, ore e converse com sua
família sobre como agir. Faça um plano. Você poderá ter a ajuda
de seus pais e de seus líderes.
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Depois que fizer seu plano, coloque-o em ação! Dê pequenos
passos. Aprenda com outras pessoas por meio do serviço e
de atividades. Divirta-se! Ore por ajuda e mude seu plano se
necessário. Continue tentando!
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Intelectual, Social

Quero melhorar em:
• Matemática
• Fazer amigos
• Futebol

Quero aprender a:
• Tocar violão
• Preparar meu prato
favorito
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

et

f
Consegui! Minha avó disse que estava tão bom
quanto a do meu pai! Segui a Jesus ao servir
a minha avó. Vou continuar praticando com
novas receitas.
Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que eu faço bem:
• Fazer meu irmão rir
• Andar de bicicleta
• Desenhar

De
sc

Exemplo:

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.

Bu

Comece!

ir

Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?

Quero aprender a preparar meu prato
favorito. Meu pai sabe como prepará-lo,
então vou pedir que ele me ensine. Se
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Jesus alimentou as pessoas, eu também
posso. Quero cozinhar para minha avó
porque ela vai ficar feliz.

Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o
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Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.

Cozinhar é difícil! Usei muito sal na minha
primeira tentativa. Meu pai disse que é difícil
acertar de primeira. Vou continuar tentando.
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ESPIRITUAL

DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?
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Ag

●
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Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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SOCIAL

DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?
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Ag

●
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Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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FÍSICO

DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?
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Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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INTELECTUAL

DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o

ir

Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?
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Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.
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ir

Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?

Pla
n
ar
ej

írito Sant
sp

E

Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?
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Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o

ir

Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do

ir

Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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E

Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o

ir

Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o

ir

Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o
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Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o
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Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.

31

DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do

ir

Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o

ir

Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.

33

DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do

ir

Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?

Pla
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sp

E

Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o

ir

Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?

o
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Ag

●
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Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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DATA

O que você sente que deveria aprender ou
experimentar? O que você faz bem? O que quer fazer
melhor? Escolha algo para fazer.
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Comemore!
Como você vai comemorar seu desenvolvimento?
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O que você aprendeu? Como trabalhar nisso pode ajudá-lo
a seguir a Jesus? Como você pode usar isso para servir ao
próximo? Escreva o que você fez e como se sentiu.

do
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Que passos você pode tomar ou o que pode fazer para começar?
Quem pode ajudá-lo?
Como isso pode ajudá-lo a seguir a Jesus?
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Coloque seu plano em prática. Faça o melhor que puder.
Como você se sente a respeito do que está aprendendo?
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Ag

●
●
●

Muito bem! Estou progredindo e quero continuar.
Preciso de ajuda.
Quero tentar outra coisa.
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Anotações

40

41

42

43

Ideias para
crescer em
todas as áreas
da vida
As páginas a seguir têm ideias de como você pode
seguir o Salvador e crescer em todas as áreas de sua
vida. Não é necessário que você as use; as melhores
ideias podem ser as suas! Ore para saber no que você
pode trabalhar agora mesmo.
Você pode encontrar mais ideias em
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

44

Espiritual

Social

Físico

Intelectual
45

Ideias para seu crescimento espiritual

Quais são suas ideias?






Ler o Livro de Mórmon todos os dias
Crie o hábito de estudar as
escrituras todos os dias, mesmo
que apenas alguns versículos.

Preparar-se para ir ao templo
Aprenda e viva “Meus Padrões do
Evangelho” (página 63), e convide
outras pessoas a fazer o mesmo.

Aperfeiçoar suas orações
Antes de orar, pense nas coisas
pelas quais é grato e naquilo
em que você precisa de ajuda.

Agradeça ao Pai Celestial por
suas bênçãos
Escreva três coisas pelas quais
você é grato. Procure escrever
três coisas novas todos os dias.

ESPIRITUAL

Aprender as Regras de Fé
Memorize as Regras de
Fé (página 62) e aprenda
o que elas significam.

Ideias para seu crescimento espiritual

Santificar o Dia do Senhor
Decida o que você pode
começar a fazer ou parar
de fazer para que o Dia do
Senhor seja um dia especial.

Prestar serviço a alguém
Busque maneiras de ajudar
alguém em sua família, na
escola ou na igreja.

Fazer sua história da família
Escreva uma carta para um avô
ou avó, tia ou tio. Peça-lhes
que contem uma história de
quando tinham a sua idade.

Ensinar o evangelho
Ensine sua história das escrituras
favorita para sua família. Faça
uma encenação ou desenhos
para ajudá-lo a ensinar.

Cantar uma música da Primária
Cante com um membro da
família. Perceba como se
sente ao ouvir boa música.

ESPIRITUAL

Compartilhar o evangelho
Fale com um amigo a respeito do
evangelho. Convide seu amigo
para a igreja ou uma atividade.

Ideias para seu crescimento social

Quais são suas ideias?






Aprender sobre a família
Leia “A Família: Proclamação ao
Mundo” e converse com seus
pais sobre o que aprendeu.

Demonstrar amor por sua família
Faça algo de bom para as
pessoas em sua família.

Incluir outros
Descubra maneiras de servir ou
passar tempo com alguém que
possa estar se sentindo excluído
ou que precise de sua amizade.

Conhecer outras culturas
Leia sobre outras culturas, converse com pessoas de outros
países ou frequente eventos
culturais próximos de sua casa.

SOCIAL

Servir seus vizinhos
Com seus pais ou líderes, faça
algo em sua comunidade para
ajudar pessoas necessitadas.

Ideias para seu crescimento social

Aprender a pedir desculpas
e a perdoar
Encene situações em que
alguém precise pedir desculpas
ou perdoar. Pratique como
falar sobre seus sentimentos e como lidar com eles.

Aprender sobre sua comunidade
Visite um posto policial, o corpo
de bombeiros ou outros serviços
da comunidade. Aprenda o
que eles fazem e agradeça
a eles por seu serviço.

Fazer um novo amigo
Apresente-se para alguém novo
e o convide a brincar com você.

Falar palavras amáveis
Pratique como usar somente
palavras que deixarão alguém
feliz, e não triste. Fale sobre o que
você pode dizer quando alguém
falar coisas ruins para você.

Controlar seu temperamento
Pratique maneiras de se acalmar
quando você ficar com raiva.
Por exemplo, respire fundo,
conte até dez ou imagine que
está em seu lugar favorito.

SOCIAL

Fazer as pessoas se sentirem
bem-vindas
Apresente-se para alguém
que seja novo na escola,
no bairro, na ala ou no
ramo. Ajude essa pessoa a
conhecer outras pessoas.

Ideias para seu desenvolvimento físico

Quais são suas ideias?






Aprender a cozinhar
Ajude a preparar uma refeição
saudável ou um lanche. C
 ompartilhe
com a família ou os amigos.

Fortalecer seu corpo
Faça algo regularmente
para mexer o corpo, como
esportes, dança, exercícios
ou atividades ao ar livre.

Cuidar de sua casa
Faça algo para ajudar sua casa a
ser um bom lugar para viver, como
limpeza, decoração ou jardinagem.

Cuidar de seus pertences
pessoais
Peça a seus pais que o ensinem
a consertar as coisas que
você usa ou cuidar delas.

FÍSICO

Mostrar respeito por seu corpo
Mantenha seu corpo limpo
todos os dias. Tome banho
regularmente. Escove os dentes
e penteie o cabelo diariamente.

Ideias para seu desenvolvimento físico

Aprender uma nova
habilidade artística
Desenhe ou pinte um
quadro e dê esse quadro
a alguém que você ama.

Aprender uma nova
habilidade musical
Aprenda a cantar uma música,
tocar um instrumento ou a
reger. Busque compartilhar
sua habilidade em uma noite
familiar ou em outra atividade.

Obedecer à Palavra
de Sabedoria
Leia Doutrina e Convênios 89
para ver o que o Pai Celestial
nos promete se obedecermos
à Palavra de Sabedoria. Decida
como você pode vivê-la melhor.

Compartilhar seus talentos
Compartilhe um de seus talentos
com alguém que se sinta sozinho.

Preparar-se para
emergências
Faça um plano com seus
pais ou líderes sobre o que
fazer em uma emergência.

FÍSICO

Divertir-se em atividades
ao ar livre
Faça uma caminhada ou um
passeio em uma trilha com
sua família ou seus amigos e
explore o mundo à sua volta.

Ideias para seu crescimento intelectual

Quais são suas ideias?






Aprender sobre o dízimo
Aprenda por que é importante
pagar o dízimo. Dê dez por
cento de sua renda ao Senhor.

Aperfeiçoar suas habilidades
de leitura
Leia um livro sobre um
assunto novo, ou leia um
livro mais longo do que os
que você normalmente lê.

Conhecer sobre segurança
na internet
Faça uma lista das regras de sua
família sobre o uso da internet
ou de aplicativos online.

Aprender algo novo
Escolha algo de seu interesse e aprenda tudo o que
puder a respeito dele.

INTELECTUAL

Participar de eventos culturais
Visite um museu ou participe
de um evento cultural próximo
de sua casa. Converse com seus
amigos ou familiares sobre
algo novo que aprendeu lá.

Ideias para seu crescimento intelectual

Conhecer diversas
profissões
Faça uma visita a algumas
pessoas que você conhece
no local em que trabalham
para saber o que elas fazem
e como é o trabalho delas.

Aprender sobre pessoas
que você admira
Pode ser alguém que você
conhece, ou um personagem
histórico ou das escrituras.
Decida como você pode ser
mais semelhante a eles.

Aprender a fazer boas escolhas
Todas as escolhas têm consequências, que é o que acontece como
resultado do que você faz. Faça
uma lista de algumas escolhas
e possíveis consequências.

Aperfeiçoar sua memória
Memorize uma escritura favorita, um poema ou uma música.

Aprender um novo idioma
Aprenda a dizer olá e outras
palavras básicas em outro
idioma. Se possível, pratique
com alguém que fala o idioma.

INTELECTUAL

Escrever uma história
Escreva uma história
de sua vida ou de um
membro da família.

Regras de Fé
1 Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu
Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo.
2 Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não
pela transgressão de Adão.
3 Cremos que, por meio da Expiação
de Cristo, toda a humanidade pode ser
salva, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho.
4 Cremos que os primeiros princípios e
ordenanças do Evangelho são: primeiro,
Fé no Senhor Jesus Cristo; segundo,
Arrependimento; terceiro, Batismo por
imersão para a remissão de pecados;
quarto, Imposição de mãos para o dom
do Espírito Santo.
5 Cremos que um homem deve ser
chamado por Deus, por profecia, e pela
imposição de mãos, por quem possua
autoridade, para pregar o Evangelho e
administrar as suas ordenanças.
6 Cremos na mesma organização que
existia na Igreja Primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc.
7 Cremos no dom de línguas, profecia,
revelação, visões, cura, interpretação de
línguas, etc.
8 Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus,
desde que esteja traduzida corretamente; também cremos ser o Livro de
Mórmon a palavra de Deus.
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9 Cremos em tudo o que Deus revelou,
em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas
ao Reino de Deus.
10 Cremos na coligação literal de Israel
e na restauração das Dez Tribos; que
Sião (a Nova Jerusalém) será construída
no continente americano; que Cristo
reinará pessoalmente na Terra; e que
a Terra será renovada e receberá a sua
glória paradisíaca.
11 Pretendemos o privilégio de adorar
a Deus Todo-Poderoso de acordo com
os ditames de nossa própria consciência; e concedemos a todos os homens
o mesmo privilégio, deixando-os adorar
como, onde, ou o que desejarem.
12 Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, e magistrados; na
obediência, honra, e manutenção da lei.
13 Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, e
em fazer o bem a todos os homens; na
realidade, podemos dizer que seguimos
a admoestação de Paulo: Cremos em
todas as coisas, confiamos em todas
as coisas, suportamos muitas coisas
e esperamos ter a capacidade de tudo
suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável,
nós a procuraremos.
Joseph Smith.

Meus Padrões do Evangelho
Os padrões do evangelho ajudam você a agir como
Jesus agiria. Eles dão ideias de novas atividades
que você pode planejar e executar.
• Vou seguir o plano do Pai Celestial para mim.
• Vou me lembrar do meu convênio batismal e ouvir o Espírito Santo.
• Vou escolher o que é certo. Sei que posso me arrepender quando
cometer um erro.
• Vou ser honesto com o Pai Celestial, com as outras pessoas e
comigo mesmo.
• Vou usar o nome do Pai Celestial e de Jesus Cristo com reverência.
• Não vou dizer palavrões.
• No Dia do Senhor, vou fazer coisas que me ajudem a me sentir mais
perto do Pai Celestial e de Jesus Cristo.
• Vou honrar meus pais e fazer minha parte para fortalecer minha
família.
• Vou manter o corpo e a mente sagrados e puros e não vou comer
nem beber coisas que sejam prejudiciais a mim.
• Vou me vestir com recato para demonstrar respeito pelo Pai
Celestial e por mim mesmo.
• Vou ler, ouvir e ver apenas coisas que sejam agradáveis ao Pai
Celestial.
• Vou ouvir somente músicas que sejam agradáveis ao Pai Celestial.
• Vou procurar ter bons amigos e tratar os outros com gentileza.
• Vou viver agora de modo a ser digno de ir ao templo e de fazer
minha parte para ter uma família eterna.
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Recursos
Desenvolvimento Pessoal: Guia para Jovens
Desenvolvimento Pessoal: Guia para Crianças
Para o Vigor da Juventude
Site para crianças e jovens
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
Aplicativo Viver o Evangelho
Disponível para Android e dispositivos móveis da Apple
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Nome
Ano

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados. Versão: 4/19.
16853 059. Impresso no Brasil.

