
Planul pe anul 2014 pentru timpul petrecut împreună

Familiile sunt veşnice
„El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor” (Maleahi 4:6).



Instrucţiuni pentru timpul petrecut 
împreună şi prezentarea realizată de 
copii în cadrul adunării de împărtăşanie

Stimate preşedinţii ale Societăţii Primare şi responsabile muzicale,

În acest an, în cadrul Societăţii Primare, vom avea ocazia minunată de a-l ajuta pe fiecare copil să în-
ţeleagă importanţa familiilor în planul Tatălui nostru Ceresc. Copiii vor învăţa că Dumnezeu a rânduit 
căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, că familia este esenţială în planul lui Dumnezeu şi că, prin inter-
mediul rânduielilor sacre înfăptuite în templu, familiile pot fi veşnice. Lecţiile pentru timpul petrecut 
împreună întăresc învăţăturile pe care copiii le primesc şi conform cărora trăiesc în propriile cămine. 
Doctrinele pe care le învaţă vor întări familiile din care fac parte în prezent şi îi vor ajuta pe copii să 
se pregătească pentru a deveni în viitor mame şi taţi credincioşi. Săptămânal, în timp ce vă pregătiţi, 
rugându-vă, şi invitaţi Spiritul, adevărurile Evangheliei vor fi confirmate în inimile copiilor. Căutaţi 
ocazii prin care copiii să împărtăşească familiilor lor ceea ce învaţă şi simt la Societatea Primară.

În calitatea noastră de preşedinţie a Societăţii Primare, noi ne rugăm pentru dumneavoastră şi ştim 
că Dumnezeu vă va ajuta în îndeplinirea responsabilităţilor importante pe care le aveţi. Eforturile 
dumneavoastră devotate de a-i învăţa pe copii şi de a le sluji lor şi familiilor lor îi vor întări. Noi ne 
exprimăm dragostea şi deosebita apreciere pentru slujirea dumneavoastră credincioasă.

Preşedinţia Generală a Societăţii Primare

Instrucţiuni pentru timpul petrecut împreună

Instrucţiuni cu privire la Evanghelie
Folosiţi această broşură când vă pregătiţi să predaţi 
o lecţie de 15 minute, în fiecare săptămână, în 
cadrul timpului petrecut împreună. În cadrul 
lecţiilor săptămânale, puteţi folosi şi alte materiale 
aprobate de Biserică, de exemplu Friend sau Liahona. 
Următoarele îndrumări vă vor ajuta să planificaţi şi 
să prezentaţi lecţiile. 

Iubiţi-i pe cei cărora le predaţi. Arătaţi-vă dragostea 
faţă de copii învăţându-le numele şi fiind atenţi la 
ceea ce-i interesează, la talentele şi nevoile lor. 

Predaţi doctrina prin intermediul Spiritului. În timp ce 
pregătiţi lecţia, rugaţi-vă să 
primiţi îndrumare şi stră-
duiţi-vă să vă întăriţi mărtu-
ria despre principiile pe care 
urmează să le predaţi. Acest 
lucru vă va ajuta să predaţi 
prin intermediul Spiritului.

Stimulaţi însuşirea cu 
sârguinţă a celor predate. 
Această broşură este con-
cepută să vă ajute să ştiţi 
nu doar ce să predaţi, ci şi 
cum să predaţi şi să stimulaţi însuşirea cu sârguinţă 
a celor predate. Veţi preda doctrina cu mai multă 
eficienţă dacă, în fiecare lecţie, veţi face următoarele 
trei lucruri: 

 1. identificaţi doctrina. Prezentaţi cu claritate doc-
trina pe care o vor învăţa copiii. Aveţi în vedere 

modalităţi de a face acest lucru verbal şi vizual. 
(Pentru unele exemple, consultaţi lecţia din cea 
de-a treia săptămână din august şi lecţia din cea 
de-a doua săptămână din noiembrie); 

 2. ajutaţi-i pe copii să înţeleagă. Folosiţi metode de 
predare diversificate care să-i antreneze să înveţe 
şi să asigure o înţelegere mai profundă a doctri-
nei, cum ar fi cântecele, interpretarea de roluri şi 
citirea scripturilor; 

 3. încurajaţi punerea în practică. Oferiţi copiilor 
ocazii de a pune în practică doctrina în vieţile lor. 
Aveţi în vedere în ce fel îşi pot exprima sentimen-
tele despre doctrină sau îşi pot stabili un obiectiv 

cu privire la doctrină. 

Această broşură cuprinde 
lecţii complete pentru unele 
dintre săptămânile anului. 
Pentru celelalte săptămâni 
sunt incluse idei, dar nu 
lecţii complete. Adăugaţi 
acestora unele idei proprii. 
Puteţi obţine idei citind alte 
lecţii din această broşură. 
În cea de-a cincea dumi-

nică, folosiţi acest timp pentru a recapitula lecţiile 
anterioare. Spiritul vă poate îndruma în timp ce 
planificaţi şi pregătiţi activităţi pentru lecţii. 

Colaboraţi cu responsabila pentru muzică atunci 
când vă pregătiţi lecţiile. Interpretarea cântecelor va 
ajuta la întărirea doctrinei pe care o predaţi. Uneori, 

În fiecare săptămână, planificaţi 
modalităţi prin care (1) să fie 
identificată doctrina, (2) să 
ajutaţi copiii să o înţeleagă 
şi (3) să îi ajutaţi să o pună 

în practică în vieţile lor. 

Disponibil pe Internet. 
Informaţiile, mijloacele 
vizuale şi resursele la 
care se face referire în 
această broşură sunt 
disponibile online la 
LDS.org, secţiunea pentru 
Societatea Primară.
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Pregătire. Când vă 
pregătiţi pentru lecţiile din 
cadrul timpului petrecut 
împreună, rugaţi-vă pen-
tru îndrumare şi căutaţi 
influenţa Spiritului. Când 
vă pregătiţi şi predaţi cu 
ajutorul Spiritului, El 
vă va confirma adevărul 
a ceea ce predaţi. (Vezi 
PNECMM, p. 13.) 

Materiale folosite în această broşură

Următoarele prescurtări sunt folosite în broşură: 

CS  Children Songbook

CCPIDE  Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie

PNECMM  Predarea, nu este chemare mai mare

Multe lecţii includ sugestii cu privire la ilustraţiile ce 
pot fi folosite. Puteţi găsi ilustraţii în Cartea cu picturi 
inspirate din Evanghelie, în seturile de ilustraţii ale 
manualelor folosite la Societatea Primară, în revistele 
Bisericii şi pe Internet, la images.lds.org. 

Programa pentru anul 2014

Programa generală
Creşă: Behold Your Little Ones;; Raze de soare: 
 Societatea Primară 1; ACD 4–7: Societatea Primară 2; 
Cutezătorul 8–11: Societatea Primară 6

Programa de bază
Raze de soare: Societatea Primară 1; ACD 4–7:  
Societatea Primară 2; Cutezătorul 8–11: Societatea 
Primară 4

puteţi invita învăţători şi clasele lor să vă ajute să 
predaţi unele părţi din Evanghelie. 

Unele lecţii vă sugerează să apelaţi la invitaţi care să 
participe şi să vorbească la Societatea Primară. Va 
trebui să obţineţi aprobarea episcopului sau a preşe-
dintelui dumneavoastră de ramură înainte de a invita 
aceste persoane să participe.

Lecţiile sunt însoţite de câteva sugestii de predare 
care vă vor ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea de 
predare. Lecţiile includ, de asemenea, ilustraţii care 
vă vor ajuta să vedeţi cum arată o activitate. Deşi 
dezvoltarea talentului de a preda este importantă, 
pregătirea dumneavoastră spirituală şi mărturia pro-
prie sunt cele care invită Spiritul să confirme aceste 
doctrine în inimile copiilor. 

Timpul acordat cântecelor
Muzica la Societatea Primară trebuie să creeze o 
atmosferă pioasă, să ajute la predarea Evangheliei şi 
să-i ajute pe copii să simtă Duhul Sfânt şi bucuria pe 
care o aduce interpretarea cântecelor. În cadrul tim-
pului petrecut împreună trebuie să predaţi muzica şi 
să interpretaţi cântece timp de 20 de minute. În acest 
fel, vă veţi asigura că aveţi suficient timp pentru a 
preda cântece noi şi pentru a-i ajuta pe copii să se 
bucure cântând. 

Această broşură include un cântec nou pe care co-
piii trebuie să-l înveţe în acest an (vezi pagina 28). 
Ea include, de asemenea, o secţiune numită „Cum 
se foloseşte muzica la Societatea Primară” (vezi 
paginile 26–27) . 

Îndrumări pentru prezentarea din cadrul adunării de împărtăşanie

Sub îndrumarea episcopului sau a preşedintelui de ra-
mură, prezentarea realizată de copii în cadrul adunării 
de împărtăşanie se desfăşoară, de obicei, în ultimul 
trimestru al anului. În primele luni ale anului, întâl-
niţi-vă cu consilierul din episcopat sau din preşedinţia 
ramurii care supraveghează Societatea Primară, pentru 
a discuta planurile preliminare. Când planurile sunt 
finalizate, obţineţi aprobarea sa. 

Întocmiţi planul astfel încât programul prezentat de 
copii sa aibă la bază temele lunare ale timpului petre-
cut împreună. Pe parcursul anului, păstraţi notiţe de-
spre cuvântările şi despre experienţele fiecărui copil 
pentru o eventuală folosire în prezentare. În timp ce 

întocmiţi planul conform căruia copiii vor împărtăşi 
ceea ce au învăţat despre tema acestui an, gândiţi-vă 
la modalităţi prin care ei pot ajuta congregaţia să se 
concentreze asupra doctrinelor Evangheliei pe care le 
propovăduiesc. Un membru al episcopatului poate să 
încheie adunarea rostind câteva comentarii scurte. 

Când pregătiţi prezentarea, amintiţi-vă următoarele 
îndrumări: 

•	 repetiţiile	nu	trebuie	să	reducă	din	timpul	claselor	
sau al familiilor în mod inutil; 

•	mijloacele	vizuale,	costumaţiile	şi	prezentările	me-
dia nu sunt adecvate pentru adunarea de împărtă-
şanie. 

Resurse. Puteţi găsi re-
surse suplimentare pentru 
predare, cum ar fi pagini 
de colorat, povestiri şi ac-
tivităţi în revistele Friend, 
Liahona, Manualul pentru 
creşă şi Cartea cu picturi 
inspirate din Evanghelie. 
Folosiţi aceste resurse pen-
tru a vă completa lecţiile. 
Căutaţi, de asemenea, o 
listă de resurse cu subiecte 
specifice despre Evan-
ghelie din revista Friend, 
la friend.lds.org. Aceste 
resurse pot fi tipărite şi fo-
losite când predaţi copiilor.
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Tatăl Ceresc a pregătit o cale prin care 
să mă pot întoarce în prezenţa Sa

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina pentru copii şi să îi ajutaţi să o înţeleagă şi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Sunt un copil al lui Dumnezeu şi într-o zi voi fi ca El.

Identificaţi doctrina şi ajutaţi-i pe copii să 
înţeleagă (expunând o ilustraţie, cântând un imn şi 
citind un verset din scripturi). Arătaţi copiilor câteva 
ilustraţii cu pui de animale şi întrebaţi-i ce va deveni 
fiecare dintre aceste animale atunci când vor creşte 
(de exemplu o pisicuţă va fi pisică când va creşte). 
Arătaţi o poză cu un bebeluş şi adresaţi aceeaşi 
întrebare. Explicaţi faptul că există ceva special în 
legătură cu bebeluşul care este diferit de puii de 
animale. Invitaţi-i pe copii să fie atenţi la versurile 
cântecului „Copil al Domnului”, care ne învaţă ai cui 
copii suntem, în timp ce-l cântaţi împreună (CS, 2–3). 
Rugaţi un copil să citească Psalmii 82:6 şi discutaţi 
ce putem învăţa atât din versurile cântecului, cât şi 

din versetul citit. Scrieţi pe tablă „Sunt un copil al lui 
Dumnezeu şi pot deveni, într-o zi, ca El” şi rugaţi un 
copil să citească această declaraţie cu glas tare.

Încurajaţi punerea în practică (împărtăşind). 
Invitaţi câţiva copii să împărtăşească în ce mod simt 
dragoste din partea unui părinte. Explicaţi faptul că 
Tatăl Ceresc doreşte ca noi să simţim şi dragostea 
Sa. Împărtăşiţi un mod în care simţiţi dragostea lui 
Dumnezeu pentru dumneavoastră şi invitaţi câţiva 
copii să vorbească despre modurile în care simt dra-
gostea Sa pentru ei. Îndemnaţi copiii să fie atenţi la 
care sunt şoaptele Sale de dragoste în timp ce cântaţi 
împreună „Tatăl meu trăieşte”(CS, 5).

Săptămâna 2: Tatăl Ceresc a pregătit un Salvator şi face posibil ca eu să mă 
întorc în prezenţa Sa.

Ajutaţi-i pe copii să înţe-
leagă (discutaţi despre ispăşire). 
Desenaţi pe tablă o cărare 
dreaptă la capătul căreia se află 
un loc pe care scrieţi „Viaţa 
veşnică alături de Tatăl Ceresc”. 
Puneţi poza unei persoane la 
începutul cărării. Explicaţi că 
poza respectivă ne reprezintă pe 
noi toţi şi că trebuie să urmăm 
cărarea pentru a ne întoarce 
înapoi la Tatăl Ceresc. Spu-
neţi-le copiilor că nu ne putem 
întoarce la Tatăl Ceresc prin 
forţele proprii. Ştergeţi o parte 

din cărare şi adresaţi următoarea întrebare: „Ce 
ne-ar putea ajuta să continuăm drumul pe cărare?” 
Rugaţi un copil să citească sau să recite al treilea 
articol de credinţă. Arătaţi o ilustraţie cu Hristos în 
Ghetsimani şi explicaţi pe scurt ispăşirea. Spuneţi-le 
copiilor că ispăşirea lui Hristos este ca un pod care 
ne va ajuta să ne întoarcem la Tatăl Ceresc; dacă 
ne pocăim şi ne supunem poruncilor, vom putea 
să trăim din nou în prezenţa Sa. Desenaţi pe tablă 
un pod şi mutaţi poza persoanei la sfârşitul cărării. 
Invitaţi câţiva copii să-şi împărtăşească sentimentele 
despre Isus Hristos şi ispăşirea Sa. Dacă timpul vă 
permite, cântaţi „Am trăit în cer” (CS, p.4). 
 

Săptămâna 3: Isus Hristos este exemplul perfect pe care trebuie să-l urmez.

Identificaţi doctrina (discutând exemple). Între-
baţi: „Cine ne-a dat un exemplu bun?”. Scrieţi sau 
rugaţi un copil să scrie răspunsurile pe tablă, inclu-
siv răspunsul „Isus Hristos”. Explicaţi că toţi aceşti 
oameni ne-au dat un exemplu bun, dar numai Isus 

Hristos ne-a dat exemplul perfect. Spuneţi copiilor 
că El „umbla din loc în loc, făcea bine” (Faptele apos-
tolilor 10:38), că Şi-a arătat dragostea slujind altora şi 
că El vrea ca noi să-I urmăm exemplul.

Cântec: „El Şi-a trimis 
Fiul”
(CS, p. 34–35)

Încurajaţi partici-
parea. Copiii se simt 
importanţi atunci când 
participă la procesul de 
învăţare. Ori de câte ori 
este posibil, invitaţi-i pe 
copii să scrie pe tablă sau 
să citească din scripturi, 
în loc să faceţi dumnea-
voastră aceste lucruri.

Muzica este de ajutor 
şi sugestiile despre modul 
în care puteţi să-i învăţaţi 
pe copii cântecele pot 
fi găsite în acest plan 
la paginile 26–27.
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Predaţi cu ajutorul 
Spiritului. Când vă 
pregătiţi pentru lecţiile din 
cadrul timpului petrecut 
împreună, rugaţi-vă pen-
tru îndrumare şi căutaţi 
influenţa Spiritului. Când 
vă pregătiţi şi predaţi cu 
ajutorul Spiritului, El vă 
va confirma adevărul lu-
crurilor pe care le predaţi. 

Sugestie. Salvatorul nu 
trebuie să fie reprezen-
tat de copii în scenete.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultând povestiri şi desenând imagini). Înainte de începerea orelor 
Societăţii Primare, rugaţi patru adulţi să vină pregătiţi pentru a vorbi pe scurt despre una dintre următoarele 
ilustraţii şi scripturi şi despre cum putem urma exemplul lui Isus.

Învăţătorii pot ajuta prin 
conducerea discuţiilor în 
grupuri mici, încurajarea 
participării şi prin păstrarea 
unei atitudini pioase.

Ioan 13:14–15 Matei 5:1–2 Luca 15:4 3 Nefi 17:1–10

Împărţiţi copiii în patru grupuri şi desemnaţi câte 
un adult fiecărui grup. Rugaţi-i pe copii să asculte 
cuvintele persoanei adulte despre Salvator şi invi-
taţi-i să exprime în scris sau desenând pe o foaie 
de hârtie felul în care pot urma exemplul lui Isus. 
Invitaţi un copil din fiecare grup să împărtăşească 
celorlalţi copii ceea ce a învăţat.

Încurajaţi punerea în practică (interpretând cân-
tece). Cântaţi „Eu încerc să fiu ca Isus” (CS, p.78–79). 
Invitaţi-i pe copii să urmeze exemplul lui Isus în 
cursul acestei săptămâni şi să fie pregătiţi să relateze 
săptămâna viitoare ce au făcut.

Săptămâna 4: Pot să mă întorc la Tatăl Ceresc urmându-L pe Isus Hristos. 

Identificaţi doctrina(recapitulând). Desenaţi pe 
tablă o cărare, la fel cum aţi desenat în săptămâna 2. 
Rugaţi-i pe copii să explice cine a făcut posibilă în-
toarcerea la Tatăl Ceresc. Rugaţi câţiva copii să spună 
în ce mod au urmat exemplul lui Hristos săptămâna 
trecută. Invitaţi-i să împărtăşească celorlalţi alte mo-
duri în care îl pot urma pe Isus (de exemplu, botezul, 
rugăciunea şi supunerea faţă de porunci). Scrieţi pe 
tablă, răspunsurile lor.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultând o poves-
tire din scripturi). Prezentaţi povestirea în care Isus 
Îşi cheamă apostolii (vezi Matei 4:18–22) şi invitaţi-i 
pe copii să facă mişcările împreună cu dumneavoas-
tră. De exemplu: „Petru şi Andrei îşi câştigau exis-
tenţa prinzând peşte. Într-o zi, pe când îşi aruncau 
mrejele în Marea Galileii (aruncaţi mrejele) ei L-au 
văzut pe Isus din Nazaret. Ei L-au auzit spunând 
(puneţi mâna la ureche): „Veniţi după Mine”. Chiar 
dacă Petru şi Andei se aflau în toiul muncii (scoa-
teţi mrejele), şi-au părăsit imediat mrejele (aruncaţi 
mrejele), şi L-au urmat (mergeţi pe loc). Iacov şi Ioan se 
aflau în altă corabie reparând mrejele (reparaţi mre-
jele). Isus i-a chemat, aşa că şi-au părăsit mrejele şi 
L-au urmat (mergeţi pe loc)”. Întrebaţi-i pe copii dacă 
ei ar renunţa la lucrurile pe care le fac dacă Salvato-
rul le-ar spune „Veniţi după Mine”. Rugaţi-i pe copiii 
din fiecare clasă să mimeze anumite acţiuni, cum 
ar fi înotul sau joaca cu jucării. Rugaţi-i să înceteze 
activitatea desfăşurată şi să meargă pe loc când aud 
cuvintele „Veniţi după Mine”. În timp ce mimează 
fiecare activitate, arătaţi o ilustraţie cu Isus Hristos şi 
spuneţi, în şoaptă: „Veniţi după Mine”.

Încurajaţi punerea în practică (discutând 
exemple). Rugaţi-i pe copii să prezinte unele moduri 
prin care Îl pot urma, astăzi, pe Isus Hristos . De 
exemplu, pot să dea curs invitaţiei unui părinte de a 
participa la rugăciunea în familie sau invitaţiei unui 
învăţător de a fi pios.
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Tatăl Ceresc are un plan pentru 
copiii Săi

„O, cât de mare este planul Dumnezeului nostru!” (2 Nefi 9:13).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina pentru copii şi ajutaţi-i să o înţeleagă şi să o pună în practică în vieţile lor. Adresaţi-vă întrebă-
rile: „Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”. 

Săptămâna 1: Tatăl Ceresc are un plan pentru copiii Săi.

Identificaţi doctrina (rostind doctrina). Invitaţi 
trei copii să vină în faţa clasei. Invitaţi primul copil 
să spună „Tatăl Ceresc”, al doilea „are un plan” şi al 
treilea „pentru copiii Săi”. Împărţiţi copiii în trei gru-
puri, rugaţi fiecare grup să se ridice în picioare şi, cu 
ajutorul celor trei copii care au rolul de conducători, 
fiecare grup repetă partea lui de propoziţie. Faceţi 
acest lucru de câteva ori, oferind fiecărui grup ocazia 
de a rosti fiecare parte din propoziţie.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (citind scriptu-
rile). Explicaţi faptul că, înainte de a ne naşte, am 
trăit în cer alături de Părinţii noştri cereşti; Tatăl 
Ceresc a dorit ca noi să devenim asemănători Lui, 
aşa că El a prezentat un plan. Împărţiţi tabla în trei 
secţiuni şi denumiţi-le „Viaţa premuritoare”, „Viaţa 
muritoare” şi „Viaţa după moarte”. Discutaţi pe 
scurt despre fiecare (vezi Fideli credinţei: referinţe 

pentru Evanghelie [2004], p. 115–117). Împărţiţi co-
piii în grupuri mici şi repartizaţi fiecărui grup una 
sau mai multe dintre următoarele scripturi: Genesa 
1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; Doctrină 
şi legăminte 76:62; Moise 4:2; Avraam 3:22–23. 
Rugaţi fiecare grup să citească scriptura care i-a fost 
repartizată, să spună celorlalţi copii la ce se referă 
scriptura sa şi să scrie referinţa dedesubtul titlului 
coloanei corespunzătoare.

Încurajaţi punerea în practică (desenând ima-
gini). Daţi fiecărui copil o foaie de hârtie împărţită 
în trei. Rugaţi-i să deseneze ceva care să reprezinte 
fiecare parte a planului lui Dumnezeu (viaţa premu-
ritoare, viaţa muritoare şi viaţa după moarte). Îndem-
naţi-i să arate imaginile desenate familiilor lor acasă. 
Cântaţi împreună „Voi urma planul lui Dumnezeu” 
(CS, p. 164–165).

Săptămâna 2: Tatăl Ceresc I-a poruncit lui Isus Hristos să creeze pământul 
drept casă pentru copiii Săi.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (vorbind despre 
ilustraţii). Ca parte a planului Tatălui Ceresc, noi 
a trebuit să plecăm din prezenţa Sa, astfel încât 
Tatăl Ceresc L-a îndrumat pe Isus Hristos să creeze 
pământul pentru noi. Expuneţi ilustraţii cu câteva 
dintre creaţii (precum soarele, luna, apa, plantele şi 
animalele) de jur împrejurul clasei. Alegeţi un copil 
care să ia o ilustraţie şi să o pună pe tablă. Discutaţi 

de ce este importantă respectiva creaţie pentru noi. 
Continuaţi până când toate ilustraţiile sunt puse pe 
tablă. Rugaţi-i pe copii să asculte cu atenţie de ce au 
fost create aceste lucruri în timp ce cineva citeşte 
Doctrină şi legăminte 59:18–19.

Încurajaţi punerea în practică(desenând imagini). 
Daţi fiecărui copil o foaie de hârtie şi invitaţi-i pe 
copii să deseneze una dintre creaţiile lor preferate. 
Cântaţi „Tatăl Ceresc mă iubeşte” (CS, p. 228–229).

Cântec: „Voi urma 
planul lui Dumnezeu”
(CS, p. 164–165)

Materiale vizuale. 
Copiii reacţionează bine 
la materialele vizuale. 
Aveţi în vedere folosirea 
unei varietăţi de mate-
riale vizuale, precum 
obiecte, desene pe tablă, 
benzi de hârtie, ilus-
traţii şi păpuşi (vezi 
PNECMM, p. 89–90).
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Săptămâna 3: Am fost creat după chipul lui Dumnezeu.

Identificaţi doctrina (privind o imagine reflectată). 
Ţineţi o oglindă în dreptul câtorva copii şi lăsaţi-i să 
descrie ce văd (ochi, urechi, gură şi aşa mai departe). 
Explicaţi faptul că ceea ce văd este o „imagine” a 
propriei persoane. Rugaţi-i pe copii să asculte cu 
atenţie după chipul cui am fost creaţi în timp ce 
cineva citeşte Genesa 1:27. Explicaţi că Dumnezeu 
are ochi, urechi, gură şi aşa mai departe, şi acesta 
este motivul pentru care şi noi le avem. (Pe copiii 
mai mici îi puteţi ruga să îşi mişte sau să pună mâna 
pe diferite părţi ale corpului în timp ce explicaţi că şi 
Dumnezeu le are.)

Încurajaţi punerea în practică (jucând un joc). 
Desenaţi sau scrieţi numele unei părţi a corpului 
pe fiecare dintre părţile unui pătrat sau ale unui 
cub din hârtie. Invitaţi-i pe copii să-l dea de la unul 
la altul în timp ce ascultă sau cântă „Domnul mi-a 
dat un templu” (CS, 153). Opriţi muzica la întâm-
plare şi lăsaţi persoana care ţine cubul să-l rotească. 
Întrebaţi: „În ce fel vrea Tatăl Ceresc ca voi să folosiţi 
sau să aveţi grijă de această parte a trupului vostru?” 
Continuaţi atât cât permite timpul.

Săptămâna 4: Libertatea de a alege este darul de a decide singur.

Identificaţi doctrina (privind un exemplu practic). 
Aduceţi câteva obiecte dintre care copiii pot să aleagă. 
Spre exemplu, puteţi aduce două fructe diferite, un 
creion şi un stilou sau două perechi de încălţăminte 
diferite. Rugaţi câţiva copii să aleagă între obiecte. 
Explicaţi că această capacitate de a alege este un dar 
numit „libertatea de a alege” şi că suntem liberi să ale-
gem, dar fiecare alegere este urmată de o consecinţă.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (citind un verset). 
Spuneţi copiilor că, atunci când noi am fost spirite 
în viaţa premuritoare, am folosit libertatea de a alege 
pentru a lua o decizie dreaptă; toţi am ales să urmăm 
planul Tatălui Ceresc. Rugaţi pe cineva să citească 2 
Nefi 2:27. Discutaţi despre ce ne învaţă scripturile 
cu privire la consecinţele ce urmează faptului de a-L 
urma sau nu pe Isus Hristos.

Încurajaţi punerea în practică (interpretând ro-
luri). Invitaţi-i pe copiii din fiecare clasă să interpre-
teze roluri într-o situaţie în care pot folosi libertatea 
de a alege pentru a urma o poruncă. (De exemplu, 
pot interpreta rolul de a fi supuşi părinţilor lor sau 
de a împărţi o jucărie cu un prieten.) Lăsaţi-i pe 
ceilalţi copii să discute despre consecinţele bune ale 
alegerilor lor.

Permiţând copiilor 
să participe, le 
oferiţi ocazia de 
lua parte în mod 
activ în procesul 
de învăţare.

Pregătire. În timp ce 
pregătiţi lecţiile pentru 
timpul petrecut împreună, 
citiţi mai întâi toate lecţiile 
pentru luna respectivă. 
Apoi, puneţi în balanţă ac-
tivităţile pe care planificaţi 
să le folosiţi cu timpul de 
care dispuneţi şi nevoile 
Societăţii Primare. De 
exemplu, într-o săptămână 
puteţi termina jumătate 
dintr-o lecţie mai lungă 
şi în săptămâna care ur-
mează, puteţi termina acea 
lecţie sau repeta activităţi 
mai scurte pentru a-i ajuta 
pe copii să recapituleze. 
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Apasă aici pentru cubul de hârtie.
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În ce fel trebuie să folosesc  
sau să am grijă de ochii  mei?

În ce fel trebuie să folosesc 
sau să am grijă de  urechile  mele?

În ce fel trebuie să folosesc 
sau să am grijă de  gura  mea?

În ce fel trebuie să folosesc  
sau să am grijă de mintea  mea?

În ce fel trebuie să folosesc 
sau să am grijă de  mâinile  mele?

În ce fel trebuie să folosesc 
sau să am grijă de  picioarele  mele?

În ce fel trebuie să 
folosesc  

sau să am grijă de  
mintea 

 mea?

În ce fel trebuie să 

folosesc  

sau să am grijă de  

mâinile  

mele?

În ce fel trebuie să folosesc  
sau să am grijă de  

urechile  mele?



Isus Hristos este Salvatorul nostru
„Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii”  
(1 Ioan 4:14).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina pentru copii şi să-i ajutaţi să o înţeleagă şi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?” 

Săptămâna 1: Eu pot să dobândesc o mărturie despre Isus Hristos.

Identificaţi doctrina (ascultând o povestire). Spu-
neţi următoarea povestire: „Când preşedintele James 
E. Faust era copil, a avut un coşmar şi s-a trezit plân-
gând. Bunica sa l-a îmbrăţişat, l-a alinat şi i-a spus 
că ei erau în siguranţă deoarece Isus Hristos veghea 
asupra lor. El s-a întors liniştit înapoi, în pat, fiind 
sigur că Isus veghează cu adevărat asupra noastră”. 
Spuneţi copiilor că această experienţă l-a ajutat pe 
preşedintele Faust să dobândească o mărturie despre 
Isus Hristos (vezi „O mărturie crescândă”, Liahona, 
ian. 2001, p. 53).

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă(jucând un joc). 
Pregătiţi 10 benzi de hârtie pe care să fie reprezentate 
lucruri care vor ajuta o persoană să dobândească o 
mărturie şi alte câteva reprezentând lucruri care nu vor 
ajuta la dobândirea unei mărturii (exemple de benzi de 
hârtie sunt disponibile la sharingtime.lds.org). Aşezaţi 
pe podea o frânghie lungă sau un fir care să conţină 10 
noduri. Invitaţi un copil să stea la unul dintre capetele 
frânghiei şi să ţină în mână un semn pe care scrie „O 
mărturie despre Isus Hristos”. Invitaţi un alt copil să 
stea la celălalt capăt al frânghiei şi să ţină în mână un 
semn pe care scrie „Eu pot să obţin”. Rugaţi un copil 
să aleagă o bandă de hârtie şi să citească cu glas tare ce 
scrie pe ea. Dacă descrie ceva care ne ajută să dobân-
dim o mărturie, invitaţi copilul care ţine semnul pe 
care scrie „Eu pot să obţin” să avanseze la următorul 
nod; dacă nu ne ajută să obţinem o mărturie, copilul 
trebuie să rămână pe loc. Repetaţi până ce copilul va 
ajunge la celălalt capăt al frânghiei. Invitaţi-i pe toţi co-
piii să spună: „Eu pot să obţin o mărturie despre Isus 
Hristos”. Explicaţi faptul că mărturiile noastre nu se 
opresc niciodată din creştere; în timp ce Îl urmăm pe 
Isus Hristos şi facem alegeri drepte de-a lungul vieţilor 
noastre, mărturiile noastre vor continua să crească 
devenind mai puternice.

Săptămâna 2: Prin ispăşirea lui Isus Hristos, pot să mă pocăiesc şi să fiu iertat 
de păcatele mele.

Identificaţi doctrina (discutând versete 
din scripturi). Arătaţi o ilustraţie cu Isus 
Hristos în Ghetsimani şi recapitulaţi 
pe scurt ispăşirea (vezi Luca 22:39–44). 
Invitaţi o persoană să citească Doctrină şi 
legăminte 19:16 şi cereţi-le copiilor să as-
culte cu atenţie ce trebuie să facă pentru a 
se bucura de binecuvântările ispăşirii.

Ajutaţi-i pe copii să 
înţeleagă(ascultând o povestire din 
scripturi). Relataţi povestirea lui Alma 
cel Tânăr şi invitaţi-i pe copii să facă, 
împreună cu dumneavoastră, gesturi 
care au legătură cu povestirea. Exemplu: 

„Alma cel Tânăr făcea alegeri nedrepte 
(mimaţi o persoană rea). El şi prietenii lui 
au încercat să distrugă Biserica. Într-o zi, 
un înger a venit să-i oprească; lui Alma i-a 
fost teamă (mimaţi o persoană căreia îi este 
teamă). I-a fost atât de teamă încât a căzut 
jos ca şi cum ar fi fost mort (mimaţi o persoană 

Cântec: „Eu mă 
minunez”
Imnuri, nr. 117)

Martie 

Interpretarea de roluri oferă ocazia de a implica toţi copii.
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Apasă aici pentru benzi de hârtie

Eu pot dobândi

o mărturie despre 

Isus Hristos



Sfat: Aveţi în vedere 
limita de timp atunci 
când planificaţi lecţiile 
pentru timpul petrecut 
împreună. De exemplu, 
la activitatea pentru 
săptămâna 3, rugaţi-l 
pe fiecare invitat special 
să vorbească aproxima-
tiv două minute. Puteţi 
avea mai puţini invitaţi 
speciali pentru a oferi 
mai mult timp fiecăruia.

care este moartă). I-a părut atât de rău de păcatele lui 
încât timp de trei zile nu s-a putut mişca (rămâneţi 
nemişcat). În cele din urmă, şi-a adus aminte că Isus 
Hristos a plătit preţul, sau a ispăşit pentru păcatele 
lui. Când s-a gândit la ce a făcut Isus, a simţit bucurie 
(mimaţi o persoană care îşi exprimă bucuria sărind). 
Alma s-a pocăit şi a devenit un profet important care 

a propovăduit oamenilor despre Isus Hristos” (vezi 
Alma 36).

Încurajaţi punerea în practică (discutând). Dis-
cutaţi, pe scurt, următoarele principii ale pocăinţei: 
(1) recunosc că am făcut ceva greşit, (2) îmi pare 
rău pentru păcatul făcut, (3) mărturisesc Tatălui 
Ceresc, (4) îndrept răul făcut şi (5) nu mai comit 
fapta din nou.

Săptămâna 3: Isus Hristos a înviat şi eu voi fi înviat.

Identificaţi doctrina (interpretând un cântec). 
Cântaţi împreună „Oare-a trăit Isus din nou?” (CS, 
64) sau „Isus a-nviat” (CS, p. 70). Rugaţi un copil să 
explice ce ne învaţă cântecul. Spuneţi copiilor că, 
deoarece Isus Hristos a înviat, şi noi vom fi înviaţi. 
Ţineţi scripturile în mână şi explicaţi că noi ştim că 
Hristos a înviat deoarece putem să citim despre acest 
lucru în scripturi. Explicaţi că, deşi noi nu L-am 
văzut pe Hristos înviat, alţii L-au văzut şi ne-au spus 
ceea ce ştiu.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultându-i pe 
invitaţii speciali). Rugaţi câţiva membri adulţi din 
episcopia dumneavoastră să vină la lecţia din cadrul 
timpului petrecut împreună şi să reprezinte urmă-
torii martori ai lui Hristos înviat: Maria Magdalena 
(vezi Ioan 20:1–18), Toma (vezi Ioan 20:19–29), un 
bărbat nefit sau o femeie nefită (vezi3 Nefi 11:1–17; 
17) şi Joseph Smith (vezi Joseph Smith–Istorie 1:11, 
14–17; vezi, de asemenea, D&L 76:22–24). Rugaţi-i 
pe membrii episcopiei să împărtăşească relatarea din 
scriptură şi să-şi depună mărturia despre învierea 
lui Hristos.

Săptămâna 4: Eu pot să arăt respect faţă de Salvator având o atitudine pioasă.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (privind ilustraţii). 
Arătaţi ilustraţii cu locuri sfinte, precum grădina 
Ghetsimani, mormântul lui Isus, dumbrava sacră, 
un templu şi o casă de întruniri. În timp ce arătaţi 
fiecare ilustraţie, întrebaţi: „De ce este acest loc sacru 
sau special? Cum v-aţi comporta dacă aţi fi acolo?”. 
Discutaţi despre ce este pioşenia şi în ce fel faptele 
pioase arată dragostea şi respectul nostru pentru 
Salvator. Explicaţi că, atunci când avem o atitudine 
pioasă, ne putem simţi aproape de El.

Încurajaţi punerea în practică (gândindu-vă la 
exemple). Scrieţi pe tablă cuvintele „pios” şi „lipsit de 
respect”. Împărţiţi copiii în câteva grupuri. Oferiţi 
fiecărui grup câteva bucăţi mici de hârtie şi rugaţi-i 
să scrie pe fiecare hârtie ceva care denotă reverenţă 
la Biserică sau ceva care nu denotă acest lucru. Invi-
taţi-i pe copiii din fiecare grup să citească, pe rând, 
ce au scris. Rugaţi-i pe copii să îşi încrucişeze braţele 
dacă este un exemplu de pioşenie sau să îşi mişte 
degetele dacă este ceva necuviincios. Apoi, rugaţi un 
membru al grupului să pună bucata de hârtie sub 
titlul corespunzător de pe tablă.

Jocuri. În cadrul 
Societăţii Primare, 
jocurile adecvate ajută la 
păstrarea unei atmosfere 
pioase. Jocurile diver-
sifică lecţiile şi permit 
copiilor să interacţioneze 
unii cu alţii. De aseme-
nea, întăresc principiile 
Evangheliei fiind predate 
într-o manieră plăcută.
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Familia este esenţială în planul 
lui Dumnezeu
„Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este rânduită de Dumnezeu… familia este esenţială 
pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui” („Familia: o declaraţie 
oficială către lume”). 

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina pentru copii şi ajutaţi-i să o înţeleagă şi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă: „Ce vor 
face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Familia este esenţială pentru planul lui Dumnezeu

Identificaţi doctrina (găsind cuvintele care lipsesc). 
Înainte de începerea orei Societăţii Primare, scrieţi 
cuvintele „familia” şi „esenţială” pe benzi de hârtie 
şi lipiţi-le pe dedesubtul a două scaune din încăpere. 
Scrieţi pe tablă următoarele: „este pentru planul lui 
Dumnezeu”. Invitaţi-i pe copii să caute sub scaune 
cuvintele care lipsesc. Invitaţi-i pe cei care găsesc 
cuvintele să le identifice locul în spaţiile libere de 
pe tablă. Invitaţi toţi copiii să rostească propoziţia 
împreună.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre 
familie şi cântând un cântec). Explicaţi că esenţială 
înseamnă „o parte necesară”. Rugaţi-i pe copii să 
ridice atâtea degete câte sunt necesare pentru a 
indica numărul de membri din familiile lor şi dis-
cutaţi despre felul în care fiecare este parte a unei 
familii. Cântaţi „Familiile pot fi împreună, azi şi 
mereu”(CS, p. 188).

Încurajaţi punerea în practică (desenând ima-
gini). Invitaţi-i pe copii să deseneze un cerc mare şi 
apoi, în mijlocul cercului, pe membrii familiei lor. 
Îndemnaţi-i pe copii să ducă desenele acasă şi să 
predea familiilor lor că familia este esenţială pentru 
planul lui Dumnezeu.

Săptămâna 2: Părinţii au responsabilităţi importante în familie.

Identificaţi doctrina (interpretând un cântec). Invi-
taţi-i pe copii să se gândească la cântecul lor preferat 
de la Societatea Primară. Spuneţi-le ca, atunci când 
veţi număra până la trei, să se ridice toţi şi fiecare 
să-şi cânte cântecul preferat în acelaşi timp. Numă-
raţi până la trei şi lăsaţi-i să cânte. Opriţi-i şi rugaţi 
responsabila muzicală să-i dirijeze pentru a cânta 
toţi acelaşi cântec. Subliniaţi faptul că, fără a fi în-
drumaţi de responsabila muzicală, a existat confuzie. 
Explicaţi faptul că şi în familiile noastre ar fi existat 
confuzie, dacă Tatăl Ceresc nu ar fi dat părinţilor 
responsabilitatea importantă de a conduce familia.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre 
rolurile părinţilor). Invitaţi doi băieţi şi două fete să 
vină în faţa clasei. Daţi fiecăruia câte un obiect de 
recuzită pentru a reprezenta un membru al fami-
liei (tată, mamă, fiu şi fiică). Aşezaţi-vă lângă „tată” 
şi explicaţi că responsabilitatea tatălui este să fie 
patriarh în familia lui şi să prezideze asupra acesteia, 
să se îngrijească de nevoile ei şi să o protejeze. Cereţi 
copiilor să dea exemple cu privire la ce fac taţii 
pentru a îndeplini aceste roluri şi rugaţi „tatăl” să 
mimeze ce descriu copiii. Aşezaţi-vă lângă „mamă” 
şi explicaţi că responsabilitatea mamei este să aibă 

Cântec: „Dumnezeu 
ne-a dat o familie”
(p. 28–29 din acest plan)

Sfat: În timp ce pre-
daţi despre familii, daţi 
dovadă de sensibilitate 
faţă de situaţia familială 
a copiilor de la Societatea 
Primară. Îndemnaţi-i pe 
toţi copiii să fie demni şi 
să se pregătească pentru a 
putea avea, într-o bună zi, 
propriile familii eterne.

aprilie

Implicarea copiilor în demonstraţii vizuale le 
captează atenţia şi îi pregăteşte să înveţe.
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Arătaţi dragoste. 
Pentru a vă arăta 
dragostea faţă de cei 
cărora le predaţi, faceţi 
complimente sincere şi 
specificaţi ce anume a 
făcut copilul. De exemplu, 
puteţi spune, „Mulţumesc 
că ai împărtăşit povestirea 
despre familia ta”, în loc 
să faceţi un compliment 
general precum „foarte 
bine” sau „mulţumesc”.

grijă de  familie şi să o hrănească. Cereţi copiilor să 
dea exemple cu privire la ce fac mamele pentru a 
îndeplini aceste roluri şi rugaţi „mama” să mimeze 
ce descriu copiii. Spuneţi copiilor că ambii părinţi au 
responsabilitatea de a fi exemple bune şi de a preda 
Evanghelia. Oferiţi fiecărei clase un obiect care să 

reprezinte felul în care părinţii îşi pot învăţa familiile 
(de exemplu, scripturile, un manual pentru seara 
în familie sau poze cu membrii unei familii care 
mănâncă, se roagă sau muncesc împreună). Invitaţi 
un copil din fiecare clasă să spună cum pot folosi 
părinţii obiectele pentru a-şi ajuta familia.

Săptămâna 3: Copiii au responsabilitatea de a fi supuşi părinţilor lor.

Identificaţi doctrina (citind un verset). Înainte de 
începerea orei Societăţii Primare, ascundeţi o foaie 
de hârtie pe care aţi scris în prealabil Efeseni 6:1. 
Rugaţi un copil să se ridice în picioare şi ghidaţi-l 
pentru a ajunge la hârtia ascunsă. De exemplu, 
puteţi spune: „Mergi înainte făcând trei paşi de uriaş. 
Mergi şase paşi la stânga”. Când copilul găseşte 
foaia de hârtie, rugaţi toţi copii să caute versetul în 
scripturi şi rugaţi un copil să-l citească cu glas tare. 

Explicaţi faptul că „în Domnul” înseamnă „făcând 
ceea este drept”.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre 
o povestire din scripturi). Relataţi povestirea în care 
Lehi şi-a trimis fiii să ia plăcile de aramă (vezi 1 Nefi 
3–4). Recapitulaţi povestirea adresând întrebări, 
precum: „Cine au fost copiii? Cine a fost părintele? 
Ce a cerut părintele? A fost uşor să fie supuşi? Ce s-a 
întâmplat când copiii au fost supuşi părinţilor lor?”

Săptămâna 4: Pot arăta dragoste faţă de fiecare membru al familiei mele.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (jucând un joc de 
ghicit şi interpretând un cântec). Oferiţi indicii de-
spre următorii membri ai familiei şi rugaţi-i pe copii 
să-şi atingă nasul atunci când ştiu pe cine descrieţi: 
tată, mamă, frate, soră, bunică, bunic, mătuşă, unchi, 
văr. De exemplu, indiciile despre mătuşă pot fi: 

„Sunt fată. Am crescut alături de tatăl tău. Sunt mama 
vărului tău”. După ce copiii au ghicit despre care 
membru al familiei este vorba, oferiţi copilului un 
obiect de recuzită care să reprezinte persoana respec-
tivă şi invitaţi copilul să stea în faţa clasei. Explicaţi 
că familiile pot sau nu să includă toţi aceşti membri 
ai familiei, dar chiar dacă fiecare familie este diferită, 
toate familiile au ceva în comun–dragostea. Cântaţi 
împreună „O familie fericită” (CS, p. 198).

Încurajaţi punerea în practică (discutând despre 
familii). Rugaţi un copil să ţină în mână fotografia 
unei case. Rugaţi câţiva copii să numească membrii 
familiei care locuiesc în casa lor şi felul în care aceş-
tia le arată dragoste. Rugaţi un al doilea copil să stea 
aproape de primul şi să ţină în mână o altă fotografie 
a unei case. Întrebaţi: „Cine are rude care locuiesc în 
apropriere? În ce mod arătaţi că îi iubiţi?” În cele din 
urmă, invitaţi un al treilea copil să ţină în mână o 
fotografie a unei case şi să stea mai departe de ceilalţi 

doi. Întrebaţi: „Are cineva dintre voi membri ai fami-
liei care locuiesc departe?”. Discutaţi despre moduri 
în care copiii îşi pot arăta dragostea pentru acei 
membri ai familiei. Îndemnaţi copiii să aleagă un 
mod prin care să-şi arate dragostea faţă de membrii 
familiilor lor în timpul săptămânii care urmează.

9



Familiile sunt binecuvântate când îl 
urmează pe profet
„Să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci” (2 Petru 3:2).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Dumnezeu ne vorbeşte prin intermediul profeţilor.

Identificaţi doctrina (şoptind un mesaj). Şoptiţi la 
urechea unui copil: „Dumnezeu ne vorbeşte prin in-
termediul profeţilor”. Rugaţi copilul respectiv să şop-
tească acest mesaj la urechea altui copil şi continuaţi 
până ce fiecare copil a auzit mesajul. (În Societăţile 
Primare cu mulţi copii, faceţi acest lucru în grupuri 
mici.) Rugaţi ultimul copil să se ridice în picioare şi 
să rostească mesajul cu glas tare. Subliniaţi că, aşa 
cum copiii au transmis un mesaj de la unul la altul, 
Dumnezeu le cere profeţilor să vorbească în numele 
Lui (sau să transmită mesaje de la El).

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (citind din scripturi 
şi învăţându-i pe alţii). Arătaţi copiilor o ilustraţie 
cu Noe. Împărţiţi copiii în patru grupuri. Reparti-
zaţi fiecărui grup una dintre următoarele referinţe 

din scripturi: Moise 
8:20–26; Genesa 
6:13–17; Genesa 
6:18–22; Genesa 
7:7–12. Rugaţi fiecare 
grup să citească 
scriptura repartizată 
şi apoi, pe rând, să 
spună celorlalţi copii 
ceea ce au învăţat. 
Întrebaţi copiii ce cred 
că li s-a întâmplat oamenilor care au ascultat mesa-
jul lui Noe şi celor care nu l-au ascultat (vezi Genesa 
7:23). Depuneţi mărturie despre faptul că Dumnezeu 
ne vorbeşte prin intermediul profeţilor şi dacă îi 
urmăm vom fi în siguranţă.

Săptămâna 2: Profeţii din scripturi sunt exemple pentru familia mea.

Identificaţi doctrina (urmând un exemplu). Bateţi 
din palme un ritm simplu şi invitaţi-i pe copii să-l 
repete, urmând exemplul dumneavoastră. Discutaţi 
ce este un exemplu. Explicaţi că profeţii din scripturi 
sunt pentru noi exemple de urmat.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi încurajaţi pu-
nerea în practică (citind din scripturi): Împărţiţi-i 
pe copii în grupuri. Oferiţi unui adult din fiecare 
grup una dintre următoarele benzi de hârtie şi ru-
gaţi-i să citească scripturile menţionate pe banda lor 
de hârtie copiilor din grupul lor:

Ioan Botezătorul: D&L 84:27–28 (a fost botezat)

Alma cel Tânăr: Mosia 29:26–27 (s-a pocăit)

Iosua: Iosua 24:15 (a slujit Domnului)

Regele Beniamin: Mosia 2:17–18 (a slujit altora)

Lehi: 1 Nefi 1:5 (s-a rugat)

Nefi: 1 Nefi 3:7 (a ţinut poruncile)

Fratele lui Iared: Eter 3:9 (a avut credinţă)

Invitaţi-i pe copii să asculte cu atenţie ce a făcut pro-
fetul pentru a fi un exemplu. Rugaţi fiecare grup să 
compună un vers despre profetul despre care au citit 
şi să îl cânte pe melodia cântecului „Urmaţi profetul” 
(CS, p. 110–111) şi invitaţi-i să împărtăşească versul 
lor celorlalţi copii. 

Săptămâna 3: Familia mea va fi binecuvântată în timp ce îl urmăm pe profet.

Identificaţi doctrina (urmând indicaţii). Pregătiţi 
o bandă de hârtie pe care scrieţi: „Familia mea va fi 
binecuvântată în timp ce-l urmează pe profet” şi as-
cundeţi-o în clasă înainte de începerea orei Societăţii 
Primare. Invitaţi un copil să urmeze indicaţiile dum-
neavoastră şi să găsească banda de hârtie. Explicaţi 
că, aşa cum copilul a urmat indicaţiile dumneavoas-
tră, familiile noastre pot urma indicaţiile profetului. 
Rugaţi-i pe copii să citească împreună ce scrie pe 
banda de hârtie.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultându-i pe 
invitaţii speciali). Contactaţi dinainte câteva familii 
şi invitaţi-le să vină la Societatea Primară şi să 
vorbească despre modul în care supunerea faţă de 
îndrumările profetului le-a binecuvântat familia.

Încurajaţi punerea în practică (interpretând 
cântece şi discutând). Arătaţi o ilustraţie a profetului 
în viaţă şi explicaţi că, astăzi, suntem îndrumaţi 
de un profet şi că vom fi binecuvântaţi în timp ce-l 
ascultăm şi îl urmăm. Cântaţi „Mă supun iute”(CS, 

Repetaţi doctrina. În 
cursul acestei luni, copiii 
vor vedea cum este ilus-
trată în scripturi doctrina 
cu privire la binecuvânta-
rea familiei atunci când îl 
urmează pe profet. Aveţi 
în vedere să-i invitaţi pe 
copii să rostească doctrina 
în fiecare săptămână.

Cântec: Cântec 
la alegerea 
dumneavoastră din 
Children’s Songbook 
(Cântece pentru copii), 
Imnuri sau revistele 
Bisericii.
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Mai

Permiţând copiilor să 
participe, le oferiţi ocazia 
de lua parte în mod activ 
în procesul de învăţare.



Arătaţi dragoste: „Pe 
măsură ce arătăm dra-
goste faţă de cei cărora le 
predăm, ei devin mult mai 
receptivi faţă de Spirit” 
(PNECMM, p. 31). Vă 
puteţi spori dragostea 
faţă de copii rugându-vă 
pentru ei, aflând ce îi in-
teresează şi ce nelămuriri 
au, spunându-le pe nume 
şi ascultându-i cu atenţie.

p. 197), înlocuind primul rând cu “Când profetu-mi 
spune”. Identificaţi îndrumarea şi sfatul oferite de 
profet în cadrul celei mai recente conferinţe generale. 

Invitaţi câţiva copii să spună cum vor fi binecuvân-
tate familiile lor urmând acest sfat.

Săptămâna 4: Profetul ne vorbeşte în cadrul conferinţei generale.

Identificaţi doctrina (privind ilustraţii). Rugaţi-i 
pe copii să se ridice în picioare, dacă ştiu cine 
conduce Biserica. Arătaţi o ilustraţie cu profetul şi 
întrebaţi-i pe copii care este numele său. Explicaţi 
faptul că Dumnezeu ne vorbeşte pin intermediul său. 
Arătaţi o ilustraţie a Centrului de conferinţe. Spuneţi 
copiilor că în timpul conferinţei generale profetul ne 
vorbeşte din această clădire.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre o 
povestire din scripturi). Spuneţi copiilor că Dumne-
zeu întotdeauna a vorbit poporului Său prin interme-
diul profeţilor. Arătaţi o ilustraţie a regelui Beniamin 
şi relataţi povestirea din Mosia 2:1–8. Invitaţi-i pe 
copii să pună în scenă povestirea. Amintiţi copiilor 

că regele Beniamin a vorbit dintr-un turn şi apoi 
cuvintele sale au fost scrise pentru ca toţi oamenii să 
le poată citi. Invitaţi-i pe copii să compare povestirea 
regelui Beniamin cu ceea ce se întâmplă în cadrul 
conferinţei generale în prezent.

Folosirea recuzitei şi a costumelor simple pot îmbunătăţi 
lecţiile de la Societatea Primară şi capta atenţia copiilor. 
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Rânduielile preoţiei şi munca în 
templu îmi binecuvântează familia
„Orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer”(Matei 18:18).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina pentru copii şi să-i ajutaţi să o înţeleagă şi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Rânduielile preoţiei îmi binecuvântează şi îmi întăresc familia.

Identificaţi doctrina (interpretând un cântec). 
Invitaţi-i pe copii să fie atenţi la un lucru care le-a 
binecuvântat familia în timp ce cântaţi împreună cea 
de-al doilea vers din cântecul „Când se manifestă 
dragostea” (CS, p. 190–191).Explicaţi că rânduielile 
preoţiei pot binecuvânta şi întări toate familiile.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (vorbind despre 
ilustraţii). Împărţiţi copiii în grupuri şi oferiţi 
fiecărui grup o ilustraţie cu o rânduială a preoţiei. 
Rugaţi fiecare grup să se gândească la indicii care 
îi vor ajuta pe alţii să ghicească despre ce rânduială 
este vorba în ilustraţia lor (de exemplu, „Această 
rânduială are loc în fiecare duminică la Biserică”). 
Invitaţi fiecare grup să împărtăşească indiciile lor 
şi lăsaţi-i pe ceilalţi copii să ghicească ce rânduială 
a preoţiei este descrisă. După ce au ghicit, discutaţi 

felul în care respectiva rânduială ne binecuvântează 
şi expuneţi ilustraţia pe tablă.

Încurajaţi punerea în practică (împărtăşind expe-
rienţe). Invitaţi-i pe copii să discute cu familiile lor 
acasă despre un moment în care rânduielile preoţiei 
le-au binecuvântat şi întărit vieţile.

Săptămâna 2: Rânduielile din tempu fac posibil ca familiile să fie împreună 
pentru totdeauna. 

Identificaţi doctrina (interpretând un cântec). Ară-
taţi copiilor o ilustraţie a templului care este cel mai 
aproape de locul în care locuiţi. Invitaţi-i să cânte 
primul vers din „Îmi place să văd templul”(CS, p. 95). 
Subliniaţi cuvintele „Acolo voi merge” şi rugaţi-i pe 
copii să fie atenţi la motivul pentru care membrii Bi-
sericii merg la templu în timp ce cântaţi împreună al 
doilea vers al cântecului. Discutaţi răspunsurile lor şi 
subliniaţi faptul că rânduielile din templu fac posibil 
ca familiile să fie împreună pentru totdeauna.

Încurajaţi punerea în practică (schiţând un 
desen). Daţi fiecărui copil o foaie de hârtie pe care 
este schiţat simplu un templu (disponibil la sharin-
gtime.lds.org). Invitaţi-i pe copii să deseneze mem-
brii familiei lor în aproprierea templului ţinându-se 
de mâini. Îndemnaţi-i să-şi arate desenele familiilor 
lor acasă.

Cântec: Cântec 
la alegerea 
dumneavoastră din 
Children’s Songbook 
(Cântece pentru 
copii), Imnuri sau din 
revistele Bisericii.

Învăţaţi-i pe alţii. Când 
copiii împărtăşesc altora 
ce au învăţat la Societatea 
Primară, acest lucru le în-
tăreşte înţelegerea şi măr-
turia despre doctrină. În 
această lună copiii sunt în-
curajaţi să împărtăşească 
ce au învăţat membrilor 
familiei, acasă. Acest lu-
cru va oferi ocazii pentru 
discuţii despre Evanghelie, 
acasă, şi va întări familia.

Faptul de a permite copiilor să deseneze ce 
au învăţat întăreşte înţelegerea doctrinei.
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Apasă aici pentru schiţa cu templul



Cântece. Când cântaţi 
un cântec nou cu copiii, 
cântaţi un vers după 
care rugaţi-i să-l repete 
după dumneavoastră. 
Exersaţi cu fiecare vers.

Săptămâna 3: Mă pot pregăti acum pentru a fi demn să intru în templu.

Identificaţi doctrina (interpretând un cântec). 
Rugaţi-i pe copii să fie atenţi care este datoria lor 
sacră în timp ce cântă primul vers din „Îmi place să 
văd templul” (CS, p. 95). Spuneţi-le că se pot pregăti, 
acum, să intre în templu când vor fi mari.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre 
demnitate). Arătaţi o ilustraţie a unui templu. Expli-
caţi că, deoarece templul este un loc sfânt, doar cei 

care sunt demni pot intra. Spuneţi 
copiilor că, dacă trăim conform 
standardelor din broşuraPentru 
întărirea tineretului vom fi pregătiţi 
să fim demni. Scrieţi câteva 
dintre standarde pe benzi de 
hârtie diferite. Împărţiţi copiii 
în grupuri şi daţi fiecărui grup 
câte o bandă de hârtie. Rugaţi 
fiecare grup să se ridice şi să 

explice în ce mod trăirea conform standardului îi 
pregăteşte să fie demni pentru a intra în templu.

Încurajaţi punerea în practică (jucând un joc). Pe 
foi separate de hârtie, desenaţi o gură, ochi, urechi, 
mâini şi picioare (exemple de acest fel de desene 
sunt disponibile la sharingtime.lds.org). În timp ce 
pianistul cântă „Îmi place să văd templul”, rugaţi-i 
pe copii să dea desenele de la unul la altul. Când 

muzica se opreşte, rugaţi-i pe copiii care ţin desenele 
să spună un lucru pe care-l pot face cu acea parte a 
trupului pentru a se pregăti să meargă la templu (de 
exemplu, îşi pot folosi gura pentru a se ruga, a vorbi 
cu bunătate şi a spune adevărul). Repetaţi în limita 
timpului disponibil.

Săptămâna 4: Munca pentru întocmirea istoriei familiei mă uneşte cu 
strămoşii mei.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (interpretând un 
cântec şi ascultând o povestire). Spuneţi următoarea 
povestire: Ori de câte ori spuneţi „cânte” sau „cânta”, 
cereţi-le tuturor să cânte „Family History–I Am 
Doing It” („Întocmesc istoria familiei”) (CS, p. 94). 
Începeţi să cântaţi doar prima propoziţie şi adăugaţi 
câte o propoziţie de fiecare dată. „Membrilor unei 
familii le place muzica şi le 
place să cânte. Din istoria 
familiei lor, ei au învăţat că 
strămoşilor lor, lui Mary 
Jones şi părinţilor ei le plăcea, 
de asemenea, muzica şi le 
plăcea să cânte. Membrii 
familiei Jones au îndrăgit, 
de asemenea, Biserica. Ei au 
fost botezaţi în Ţara Galilor 
şi au hotărât să se mute în 
Utah. Amândoi părinţi ai lui 
Mary au decedat în timpul 
călătoriei şi, cu toate că era 

mică, Mary a continuat traversarea câmpiilor, cărând 
o cutie din lemn plină cu imnuri ale Bisericii scrise 
de tatăl ei. Mai târziu, Mary le-a transmis copiilor ei 
plăcerea de a cânta. Astăzi stră-stră-stră-nepoţilor ei 
le place să cânte. Între aceşti copii şi Mary există o 
legătură specială şi ştiu că ea le-a transmis dragostea 
ei pentru Biserică şi dragostea de a cânta.”

Încurajaţi punerea în 
practică (colorând). Oferiţi 
fiecărui copil două foi de 
hârtie, pe una scrieţi „Eu” 
şi pe cealaltă „Strămoşii 
mei”. Rugaţi-i să deseneze o 
ilustraţie cu ei înşişi pe foaia 
de hârtie pe care scrie „Eu”. 
Apoi, invitaţi-i să-i întrebe 
pe părinţii lor acasă despre 
unul dintre strămoşii lor 
pentru a putea să deseneze o 
ilustraţie cu acel strămoş pe 
cealaltă foaie de hârtie.
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Devenim membri ai Bisericii prin 
botez şi confirmare
„Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”  
(Ioan 3:5).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Biserica lui Isus Hristos a fost restaurată.

Identificaţi doctrina (privind ilustraţii). Arătaţi o 
ilustraţie cu profetul Joseph Smith şi rugaţi-i pe copii 
să împărtăşească lucruri pe care le ştiu despre el. Ex-
plicaţi că prin intermediul lui Joseph Smith Biserica 
lui Isus Hristos a fost restaurată.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (văzând o lecţie 
practică). Explicaţi că, atunci când Isus Hristos a fost 
pe pământ, El Şi-a organizat Biserica având conducă-
tori ai preoţiei şi doctrine adevărate. Rugaţi-i pe copii 
să menţioneze câteva dintre învăţăturile şi oficiile 
de conducere din Biserică şi, pentru fiecare răspuns 
oferit, rugaţi-i să aşeze câte un cub de jucărie pe 
masă pentru a clădi o structură. Când structura este 
completă, explicaţi că ea reprezintă Biserica lui Isus 
Hristos. Arătaţi ilustraţii cu răstignirea şi învierea 
lui Isus Hristos şi explicaţi că, după ce au avut loc 
aceste evenimente, oamenii au început să propovă-
duiască lucruri greşite. Dărâmaţi structura în timp 
ce explicaţi pe scurt ce este apostazia. Discutaţi de-
spre chemarea lui Joseph Smith de a restaura Biserica 
şi repetaţi aceleaşi învăţături şi oficii de conducere 
menţionate de copii în timp ce reclădiţi structura. 
Depuneţi mărturie despre restaurarea Bisericii înfăp-
tuită prin intermediul lui Joseph Smith.

Săptămâna 2: Eu devin membru al Bisericii prin botez şi confirmare.

Identificaţi doctrina (privind ilustraţii). Jucaţi 
rolul unui reporter. Spuneţi copiilor „Bun venit la 
Reţeaua de veşti bune! Astăzi am cele mai minunate 
veşti pe care vreau să le anunţ – fiecare dintre voi 
puteţi deveni membri ai Bisericii adevărate a lui Isus 
Hristos! Acesta este unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le puteţi face în viaţa voastră. Deve-
niţi membru al Bisericii prin botez (arătaţi o ilustraţie 
cu un copil care este botezat) şi confirmare (arătaţi o 
ilustraţie cu un copil care este confirmat).

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (citind din scrip-
turi). Împărţiţi copiii în grupuri şi oferiţi fiecărui 
grup una sau mai multe dintre întrebările următoare 
şi referinţele din scripturi corespunzătoare. Invitaţi-i 
să îşi imagineze ce ar răspunde dacă un reporter 
le-ar adresa aceste întrebări. Rugaţi-i să găsească 
răspunsurile în scripturi.

 1. De ce este necesar să fiu botezat? (vezi Ioan 3:5; 
Faptele apostolilor 2:38.)

 2. Când sunt destul de mare pentru a fi botezat? 
(vezi D&L 68:27.)

 3. Cine mă poate boteza? (vezi D&L 20:73.)

 4. În ce mod trebuie să fiu botezat?  
(vezi D&L 20:74.)

 5. Ce simbolizează botezul? (vezi Romani 6:3–5.)

 6. În ce fel mă pregătesc pentru botez?  
(vezi Alma 7:15–16; 19:35.)

 7. Ce promisiuni fac la botez? (vezi Mosia 18:10).

 8. Ce promisiuni fac în fiecare duminică când iau 
din împărtăşanie şi reînnoiesc legămintele făcute 
la botez? (vezi D&L 20:77.)

Încurajaţi punerea în practică (răspunzând la 
întrebări). Închipuiţi-vă că intervievaţi câţiva dintre 
copii. Întrebaţi-i ce au învăţat despre modul în care 
devii membru al Bisericii.

Cântec: „Botezul”
(CS, p. 100–101)

Iulie

În situaţia în care nu 
dispuneţi de materialele 
necesare pentru lecţia 
practică descrisă în 

lecţia pentru săptămâna 
1, folosiţi materialele 
la care aveţi acces. 
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Săptămâna 3: Duhul Sfânt mă alină şi mă îndrumă.

Identificaţi doctrina şi ajutaţi-i pe copii să înţe-
leagă (auzind mărturii). Rugaţi-i pe copii să şop-
tească „Duhul Sfânt mă alină şi mă îndrumă”. Rugaţi 
un învăţător să împărtăşească pe scurt o experienţă 
în care Duhul Sfânt l-a alinat şi l-a îndrumat.

Încurajaţi punerea în practică (interpretând 
un cântec). Daţi fiecărui copil o foaie de hârtie şi 
rugaţi-i pe copii să scrie câteva cuvinte care le vin 
în minte atunci când se gândesc la modul în care 
Duhul Sfânt ne oferă alinare şi îndrumare. Rugaţi-i 

pe copii să fie atenţi la cuvintele pe care le-au scris 
în timp ce cântă unul sau amândouă dintre cântecele 
următoare: „Duhul Sfânt” (CS, p. 105) şi „Spiritul să 
ne-ndrume”(Imnuri , nr. 91). Invitaţi-i să încercuiască 
cuvintele atunci când le cântă. Invitaţi-i pe copii să 
împărtăşească cuvintele încercuite şi să discute de-
spre ce înseamnă fiecare cuvânt. De asemenea, puteţi 
invita copii să împărtăşească cuvinte care nu au fost 
încercuite. Rugaţi câţiva copii să povestească despre 
momente în care Duhul Sfânt le-a oferit alinare şi 
îndrumare.

Săptămâna 4: Eu pot cunoaşte adevărul prin puterea Duhului Sfânt.

Identificaţi doctrina (deosebind adevărul de 
minciună). Scrieţi, pe foi separate de hârtie, câteva 
declaraţii care sunt în mod evident adevărate şi 
câteva care sunt în mod evident false (precum „Soa-
rele ne dă căldură”, „Gheaţa este fierbinte”, „Stelele 
strălucesc noaptea” şi „Focul este rece”). Invitaţi 
un copil să aleagă o declaraţie pe care să o citească 
cu glas tare şi rugaţi ceilalţi copii să se ridice dacă 
declaraţia este adevărată şi să se aşeze dacă este 
falsă. Întrebaţi: „Cum v-aţi dat seama?”. Repetaţi cu 
fiecare foaie de hârtie. Explicaţi că noi mai putem 
şti că ceva este adevărat prin puterea Duhului Sfânt. 
Citiţi Moroni 10:5.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (citind din 
scripturi). Explicaţi că, prin puterea Duhului Sfânt, 
putem cunoaşte adevărul; putem auzi vocea Spiri-
tului sau putem simţi vorbele Sale în mintea sau în 
inima noastră. Arătaţi ilustraţii cu un cap (minte), o 
inimă şi o ureche (exemple ale acestor ilustraţii sunt 
disponibile la sharingtime.lds.org). Împărţiţi copiii 
în patru grupuri şi invitaţi fiecare grup să citească, 
cu glas tare, una dintre următoarele scripturi îm-
preună cu grupul (vezi „Citiri în grup”, PNECMM, p. 
163): D&L 11:13, Helaman 5:45, D&L 8:2, Helaman 
5:46–47. În timp ce fiecare grup citeşte versetele 
desemnate, rugaţi-i pe toţi copiii să arate care dintre 
ilustraţii se potrivesc cu aceste versete punând mâna 
pe cap, pe piept sau pe urechi.

Scripturi. Este important 
pentru copii să înveţe 
adevărurile Evangheliei 
din scripturi. Ajutaţi copiii 
să se concentreze şi să 
asculte când se citeşte din 
scripturi. Chiar şi copiii 
mici pot fi atenţi la unul 
sau două cuvinte specifice 
în timp ce citiţi un verset.

Muzică. Includeţi cânte-
cele Societăţii Primare în 
cadrul predării dumnea-
voastră. Acest lucru îi va 
ajuta pe copii să-şi amin-
tească lucrurile care le-au 
fost predate. „Noi putem 
să simţim şi să învăţăm 
foarte rapid prin interme-
diul muzicii… anumite lu-
cruri spirituale pe care în 
alte condiţii le-am învăţa 
foarte încet” (Boyd K. Pa-
cker, în PNECMM, p. 46).

Ajutaţi copiii să înţeleagă că sentimentele de pace şi dragoste pe care le 
simt când învaţă despre Evanghelie vin de la Duhul Sfânt. Asiguraţi-vă că o 

atmosferă pioasă este creată pentru ca acest lucru să poată avea loc.
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Participarea la activităţi sănătoase 
contribuie la întărirea familiei mele
Familiile reuşite sunt stabilite şi menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii, pocăinţei, iertării, 
respectului, dragostei, milei, muncii şi ale activităţilor de recreere sănătoase” (Familia − o 
declaraţie oficială către lume”). 

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: „Rugaţi-vă în familiile voastre la Tatăl… pentru ca [familiile 
voastre] să poată fi [binecuvântate]” (3 Nefi 18:21).

Identificaţi doctrina (privind imagini şi recitând un 
verset): Arătaţi o ilustraţie cu Isus Hristos şi spuneţi 
copiilor că El ne-a învăţat: „Rugaţi-vă în familiile 
voastre la Tatăl… pentru ca [familiile voastre] să 
poată fi [binecuvântate]” (3 Nefi 18:21). Repetaţi 
acest verset împreună cu copiii de câteva ori. Arătaţi 
o ilustraţie cu o familie care se roagă şi discutaţi 
despre ilustraţie cu copiii. Explicaţi faptul că, în 
cadrul rugăciunii în familie, noi Îi mulţumim Tatălui 
Ceresc pentru binecuvântările noastre şi-L rugăm să 
ne ajute şi să ne binecuvânteze familiile. 

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi încurajaţi 
punerea în practică(cântând şi împărtăşind idei). 
Invitaţi-i pe copii să formeze unul sau mai multe 
cercuri. Cântaţi „Family Prayer (Rugăciunea în fa-
milie)” (CS, p. 189). Invitaţi fiecare copil să împărtă-
şească ceva ce ar putea cere Tatălui Ceresc sau ceva 
pentru care ar mulţumi în rugăciunea pe care o face 
împreună cu familia şi apoi să se prindă de mână cu 
un alt copil din cerc. Când toţi copiii se află în cerc, 

subliniaţi felul în care familiile sunt ţinute împreună, 
binecuvântate şi întărite prin rugăciunea în familie.

Săptămâna 2: Seara în familie îmi întăreşte familia. 

Identificaţi doctrina (repetând doctrina). Împărţiţi 
Societatea Primară în trei grupuri. Invitaţi un copil 
din fiecare grup să ţină unul dintre următoarele 
obiecte de recuzită şi rugaţi-i pe copiii din respecti-
vul grup să se ridice şi să repete propoziţia cores-
punzătoare împreună:

Rugaţi-i pe copii să schimbe obiectele de recuzită 
şi repetaţi acest exerciţiu până ce toţi copiii rostesc 
propoziţia.

Ajutaţi-i pe copii să 
înţeleagă (vizualizând 
exemple de familii puter-
nice). Arătaţi o ilustraţie 
cu preşedintele Jodeph F. 
Smith şi explicaţi că, în 
1915, el a instituit seara în 
familie şi a promis „mari 
binecuvântări” celor care desfăşoară seara în fami-
lie cu regularitate. Arătaţi o ilustraţie cu profetul 
în viaţă şi explicaţi că, după aproape 100 de ani 
de când a fost instaurată seara în familie, profetul 
nostru în viaţă depune aceeaşi mărturie că seara în 
familie ne va întări familiile. Invitaţi câţiva copii să 
reprezinte membrii unei familii şi rugaţi-i să stea în 
picioare şi să se ţină de mână. Invitaţi un alt copil 
să încerce să-l tragă pe unul dintre ei departe de 
ceilalţi. Explicaţi că familiile sunt mai puternice 
când desfăşoară seara în familie. 

Cântec: „Voi căuta de 
tânăr pe Domnul” 
(CS, p. 108)

Memorarea versetelor 
din scripturi îi poate 
ajuta pe copii să înveţe 
doctrinele Evangheliei. 
Spiritul îi va ajuta pe copii 
să-şi amintească aceste 
cuvinte în vremuri dificile 
de-a lungul vieţilor lor.

August

Dacă nu staţi pe loc în timpul orelor Societăţii 
Primare îi ajutaţi pe copii să fie activi şi atenţi. 

Adaptaţi activităţile în funcţie de nevoile 
copiilor din Societatea Primară în care slujiţi.
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familie”

„familia”„îmi întăreşte”



Încurajaţi punerea în practică (interpretând 
roluri în cadrul unei seri în familie). Invitaţi câţiva 
copii să spună ce le-ar plăcea să facă în timpul serii 

în familie. Scrieţi ideile lor pe tablă. Încurajaţi-i pe 
copii să ajute la planificarea serilor în familie şi să 
contribuie la acestea.

Săptămâna 3: Studiul scripturilor ne oferă mie şi familiei mele tărie spirituală.

Identificaţi doctrina (răspunzând la întrebări). 
Rugaţi-i pe copii să îşi întărească muşchii braţului şi 
să îşi arate forţa fizică. Întrebaţi-i ce pot face pentru 
a deveni mai puternici din punct de vedere fizic. 
Ridicaţi un exemplar al scripturilor şi explicaţi că 
spiritele noastre pot deveni mai puternice în timp ce 
citim scripturile. Rugaţi-i pe copii să spună „Studiul 
scripturilor” de fiecare dată când ridicaţi scripturile. 
Adresaţi câteva întrebări la care se poate răspunde 
cu aceste cuvinte, cum ar fi „Ce mă poate ajuta să 
am gânduri bune?” şi „Ce mă poate ajuta să dobân-
desc putere pentru a alege ce este drept?” Ridicaţi 
scripturile după fiecare întrebare astfel încât copiii 
să poată răspunde. (În situaţia în care copiii îşi aduc 
scripturile la Societatea Primară, invitaţi-i să ridice 
propriile scripturi în timp ce repetă „studiul scriptu-
rilor” ca răspuns la întrebările dumneavoastră.)

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre 
o povestire din scripturi). Puneţi trei ilustraţii pe 
tablă care să reprezinte felurile în care Isus Hristos 
a fost ispitit conform celor relatate în Matei 4:1–11. 
Dedesubtul fiecărei ilustraţii, scrieţi referinţa la 
scripturi corespunzătoare (Matei 4:4, Matei 4:7 şi 
Matei 4:10). Explicaţi faptul că Isus Hristos a folosit 
învăţăturile din scripturi când a fost ispitit. Citiţi cu 
glas tare Matei 4:1–11, oprindu-vă după fiecare ispită 
pentru a o clarifica şi întrebaţi: „Ce I-a oferit lui Isus 
tărie spirituală?”. Ridicaţi scripturile pentru a-i ajuta 

pe copii să răspundă şi invitaţi un copil să citească 
răspunsul lui Hristos din scripturi. Explicaţi că „este 
scris” înseamnă că Isus cita din scripturi.

Încurajaţi punerea în practică (memorând un ver-
set). Rugaţi-i pe copiii din fiecare clasă să aleagă şi să 
memoreze împreună o expresie scurtă din scripturi 
care le poate oferi lor şi familiilor lor tărie spirituală 
(de exemplu, Luca 1:37, 1 Nefi 3:7 sau D&L 10:5).

Săptămâna 4: Ziua de sabat este o zi de odihnă şi preaslăvire. 

Identificaţi doctrina (descifrând cuvinte). Oferiţi copiilor din fiecare clasă un plic conţinând nouă bucăţi 
de hârtie pe care să scrie câte unul dintre următoarele cuvinte: Ziua de sabat este o zi de odihnă şi preaslăvire. 
 Rugaţi-i să aşeze cuvintele în ordinea corespunzătoare. Discutaţi ce înseamnă cuvintele „odihnă” şi „preaslă-
vire”. Repetaţi fraza împreună.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (discutând despre 
scripturi). Scrieţi următoarele referinţe din scripturi 
pe tablă: Exodul 20:8–11; Luca 23:56; Mosia 18:23; 
Doctrină şi legăminte 68:29. Explicaţi faptul că Tatăl 
Ceresc a creat lumea în şase zile(arătaţi şase degete 
şi mişcaţi-le), dar în a şaptea zi El S-a odihnit(arătaţi 
şase degete şi ţineţi-le nemişcate) şi de-a lungul timpu-
lui El le-a poruncit copiilor Săi să se odihnească în 
cea de-a şaptea zi, sau ziua de sabat, şi s-o sfinţească. 
Invitaţi câţiva copii să citească versetele de pe tablă. 
Rugaţi-i pe copii să asculte şi să găsească principiul 
care este predat. Subliniaţi faptul că scripturile au 

fost toate scrise în perioade diferite ale istoriei ome-
nirii, dar toate predau aceleaşi principiu. Explicaţi că 
ţinerea sfântă a zilei de sabat înseamnă a face lucruri 
care ne aduc mai aproape de Tatăl Ceresc.

Încurajaţi punerea în practică (jucând un joc). 
Invitaţi-i pe copii să numere zilele săptămânii una 
câte una, începând cu ziua de luni. Rugaţi copilul 
care a spus „duminică” să sugereze câteva activităţi 
potrivite pentru ziua de sabat. Repetaţi în limita 
timpului disponibil.

Scripturi. Unii copii s-ar 
putea să nu aibă scripturi. 
Este posibil ca alţi copii 
să nu ştie încă să citească. 
Gândiţi-vă la modalităţi 
prin care să-i includeţi 
pe toţi copiii în timp ce 
cercetaţi scripturile. De 
exemplu, puteţi scrie ver-
setul din scripturi pe tablă 
şi să îl citiţi împreună 
sau rugaţi un grup mic să 
citească împreună din ace-
laşi exemplar de scripturi.
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Ziua de sabat este o zi de odihnă şi preaslăvire.

Apasă aici pentru benzi de hârtie



Trăirea conform Evangheliei îmi 
binecuvântează familia
„Noi credem că trebuie să fim cinstiţi, fideli, puri, binevoitori, virtuoşi şi că trebuie să facem bine 
tuturor oamenilor; într-adevăr, putem spune că urmăm îndemnul lui Pavel: Credem toate 
lucrurile, sperăm toate lucrurile, noi am îndurat multe lucruri şi sperăm să putem îndura toate 
lucrurile. Dacă este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputaţie sau este demn 
de laudă, noi căutam aceste lucruri” (Articolele de credinţă 1:13).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Eu dau dovadă de recunoştinţă oferind mulţumiri pentru toate 
binecuvântările pe care le primesc.

Identificaţi doctrina (ascultând o povestire sau 
citind un verset). Relataţi pe scurt povestea celor 
zece leproşi (vezi Luca 17:11–19). Întrebaţi-i pe copii 
cine a arătat recunoştinţă în această povestire. Citiţi 
Doctrină şi legăminte 59:7 şi întrebaţi copiii cui 
trebuie să-i arătăm recunoştinţă şi pentru ce trebuie 
să-I mulţumim.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi încurajaţi 
punerea în practică (jucând un joc). Expuneţi 

ilustraţii cu binecuvântări, cum ar fi familia, prie-
tenii, hrana, casa, pământul, animalele şi templele. 
Rugaţi-i pe copii să închidă ochii şi să cânte „ Tatălui 
Ceresc, noi Îi mulţumim” (CS, p. 20) în timp ce 
înlăturaţi una dintre ilustraţii. Când termină de 
cântat, rugaţi-i să deschidă ochii şi să vadă dacă pot 
descoperi care ilustraţie lipseşte. Aruncaţi un săculeţ 
către un copil şi rugaţi-l să împărtăşească moduri 
prin care pot da dovadă de recunoştinţă pentru acea 
binecuvântare. Repetaţi în limita timpului disponibil.

Săptămâna 2: Când sunt în slujba aproapelui, sunt în slujba lui Dumnezeu.

Identificaţi doctrina (citind un verset). Scrieţi 
următoarea frază pe tablă. Când sunt în__________ 
aproapelui, sunt în__________ lui Dumnezeu. Citiţi 
împreună Mosia 2:17 şi întrebaţi copiii ce cuvânt se 
potriveşte în spaţiile goale (slujba). Rugaţi-i pe copii 
să repete expresia împreună.

Ajutaţi-i pe copii să înţe-
leagă (ascultând o poves-
tire). Împărtăşiţi următoarea 
povestire: „Tatăl preşedintelui 
Heber J. Grant a murit când 
Heber avea doar nouă zile. 
Mama sa a fost foarte săracă şi 
pentru a-şi câştiga existenţa 
cosea pentru alţi oameni. 
Uneori cosea atât de multe ore 
fără a se odihni, încât cu greu 
reuşea să mai apese pedala 
de la maşina de cusut. Heber 
se târa de multe ori pe sub 
maşina de cusut pentru apăsa 
pedala în locul ei. Iernile erau 
foarte geroase şi Heber avea 
doar o haină subţire, veche pe 

care o purta pentru a-i ţine de cald. El îşi dorea o 
haină călduroasă dar ştia că abia le ajungeau banii 
pentru hrană. De ziua lui de naştere el a fost foarte 
încântat când mama sa i-a oferit o haină călduroasă 
cusută de ea. Era cel mai de preţ lucru al său. După 
câteva săptămâni, Heber a văzut un băiat care 

tremura de frig şi şi-a adus aminte 
cum este să tremuri de frig. Şi-a 
dat jos haina lui nouă şi i-a dat-o 
acelui băiat”. Puteţi, de asemenea, 
viziona înregistrarea video „The 
coat (Haina)”, (care se găseşte 
la www.mormonchannel.org/
the-coat). Discutaţi despre modul 
în care Heber a fost în slujba altora 
şi invitaţi câţiva copii şi învăţători 
să împărtăşească experienţe pe 
care le-au avut legate de slujire. 
Discutaţi că atunci când suntem 
în slujba altora suntem în slujba 
lui Dumnezeu. (Vezi PNECMM, p. 
68–70 pentru idei despre modul 
în care să adresaţi întrebări care 
vor înlesni discuţii bune.)

Diversitate. Folosiţi 
o varietate de metode 
când repetaţi versete din 
scripturi sau expresii 
împreună cu copiii. De 
exemplu, puteţi ruga 
fetele şi băieţii să repete 
separat o expresie sau 
rugaţi-i să vorbească cu 
glas slab sau cu glas tare.
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Septembrie

Aveţi în vedere să-i implicaţi 
pe copii pentru a ilustra 

povestirile pe care le împărtăşiţi 
la Societatea Primară.



Săptămâna 3: Noi credem că trebuie să fim cinstiţi.

Identificaţi doctrina (ascultând o povestire şi 
recitând un verset). Relataţi o povestire despre un 
copil care-i spune altui copil despre călătoria sa la 
pescuit şi care exagerează foarte mult cu privire la 
mărimea peştilor pe care i-a prins. Întrebaţi copiii 
cu ce a greşit copilul respectiv şi ce ar fi trebuit să 
facă. Invitaţi-i pe copii să se gândească la unul dintre 
Articolele de credinţă care îi poate ajuta să spună 
adevărul. Rostiţi împreună începutul celui de-al 
treisprezecelea articol de credinţă („Noi credem că 
trebuie să fim cinstiţi”).

Încurajaţi punerea în practică (găsind soluţii). 
Prezentaţi o situaţie în care copiii pot fi ispitiţi să nu 
fie cinstiţi, cum ar fi atunci când un părinte întreabă 
cine a lăsat jucării pe podea. Invitaţi-i pe copii să se 
ridice atunci când ştiu ce trebuie să facă pentru a fi 
cinstiţi. Rugaţi câţiva copii să împărtăşească răspun-
surile lor. Repetaţi exerciţiul folosind diferite situaţii 
în limita timpului disponibil. Încurajaţi-i pe copii să 
spună în gând: „Noi credem că trebuie să fim cinstiţi” 
atunci când sunt ispitiţi să facă altfel. 

Săptămâna 4: Trăind conform Evangheliei, eu sunt un exemplu bun de urmat 
pentru alţii. 

Identificaţi doctrina (interpretând o povestire). 
Relataţi următoarea povestire şi invitaţi-i pe copii 
să o interpreteze împreună cu dumneavoastră: „Vă 
aflaţi în drumeţie, pe munte, împreună cu familia 
voastră în momentul în care se dezlănţuie o furtună 
de zăpadă(tremuraţi). Nu puteţi vedea drumul înapoi 
spre locul de campare (puneţi mâna deasupra ochilor, 
căutând). Apoi vine tatăl vostru, purtând ghete mari 
şi grele (mergeţi pe loc). El spune: «Ştiu drumul! 
Urmaţi-mă!» Tatăl face urme mari de paşi în zăpadă 
pentru a-l putea urma”. Explicaţi că, la fel cum noi 
am putut merge pe urmele paşilor tatălui, alţii pot 
vedea şi urma exemplul bun pe care îl stabilim când 
trăim conform Evangheliei. Rugaţi-i pe copii să repete 
după dumneavoastră „Trăind conform Evangheliei 
stabilesc un exemplu bun de urmat pentru ceilalţi”.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi încurajaţi 
punerea în practică(citind un verset şi discutând 
despre standarde). Rugaţi-i pe copii să citească 1 
Timotei 4:12. Pe foi separate de hârtie, scrieţi câteva 
declaraţii din broşura Pentru întărirea tineretului pe 
care le consideraţi potrivite pentru copii şi puneţi-le 
într-o cutie. Invitaţi un copil să aleagă o declaraţie 
şi să împărtăşească o experienţă personală care are 
legătură cu standardul respectiv, sau să spună în ce 
fel trăirea conform standardului respectiv stabileşte 
un exemplu bun de urmat pentru ceilalţi. Repetaţi 
acelaşi lucru şi cu celelalte declaraţii. Cântaţi „Vreau 
să respect Evanghelia” (CS, p. 148).

Povestiri. Istorisirea po-
vestirilor captează atenţia 
copiilor şi îi ajută să facă 
legătura cu principiile 
Evangheliei. Învăţaţi po-
vestirile foarte bine, pen-
tru a putea să le spuneţi cu 
propriile cuvine, folosind 
gesturi şi entuziasm.
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„Familia: o declaraţie oficială către 
lume” a fost transmisă de Dumnezeu 
pentru a-mi ajuta familia 
„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să rămână 
deplină” (Ioan 15:11).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: „Familia: o declaraţie oficială către lume” a fost transmisă de 
Dumnezeu pentru a-mi ajuta familia. 

Identificaţi doctrina. Arătaţi copiilor ilustraţii cu 
cele zece porunci şi cu scripturile. Întrebaţi: „De 
cine au fost transmise acestea?”. Explicaţi că au fost 
transmise de Dumnezeu prin intermediul profeţilor 
Săi pentru a ne ajuta să ştim ce să facem. Arătaţi 
copiilor un exemplar al documentului „Familia: o 
declaraţie oficială către lume” şi explicaţi faptul că 
a fost transmisă de Dumnezeu prin profeţii Săi din 
zilele din urmă pentru a ne ajuta familiile.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (interpretând cân-
tece). Explicaţi că nu toate familiile sunt la fel, dar 

fiecare familie este importantă; Dumnezeu doreşte 
ca toate familiile să fie fericite şi să se întoarcă la El. 
Oferiţi fiecărei clase câte o bandă de hârtie cu o frază 
diferită din declaraţia despre familie. Invitaţi-i pe 
copii să se gândească la un cântec care are legătură 
cu fraza lor. Invitaţi-i pe copiii din clasă să citească, 
pe rând, cu glas tare, fraza de pe banda lor de hârtie 
şi să cânte împreună cu ceilalţi copii cântecul ales. 
Depuneţi mărturie despre faptul că familiile noastre 
vor fi binecuvântate în timp ce urmează învăţăturile 
din declaraţia despre familie.

Săptămâna 2: Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este esenţială pentru 
planul lui Dumnezeu. 

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultând şi 
spunând o povestire). Relataţi povestirea despre 
Adam, primul om de pe pământ. Invitaţi un copil să 
citească Genesa 2:18 şi pe ceilalţi copii să fie atenţi 
la ce a spus Tatăl Ceresc („Nu este bine ca omul să 
fie singur”). Explicaţi că El a creat-o pe Eva, care 
urma să se căsătorească cu Adam. Invitaţi un copil 
să citească Genesa 3:20 în timp ce ceilalţi copii sunt 
atenţi la numele pe care Adam l-a dat soţiei lui (Eva). 
Apoi, rugaţi un copil să citească Genesa 1:28 în timp 
ce ceilalţi copii sunt atenţi la ce le-a poruncit Tatăl 
Ceresc lui Adam şi Eva să facă (să se „înmulţească” 

sau să întemeieze o familie). Explicaţi că, fără căsăto-
ria dintre Adam şi Eva, planul lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi de a veni pe pământ nu s-ar fi împlinit. 
Rugaţi câţiva copii să spună din nou povestirea.

Încurajaţi punerea în practică (privind ilustraţii). 
Explicaţi faptul că porunca Tatălui Ceresc ca băr-
batul şi femeia să se căsătorească şi să aibă o familie 
este astăzi la fel de importantă cum a fost în vremea 
când Adam şi Eva erau pe pământ. Arătaţi ilustraţii 
cu familii şi rugaţi-i pe copii să identifice bărbatul, 
femeia şi copiii.

Săptămâna 3: Atunci când viaţa de familie este clădită pe învăţăturile lui Isus 
Hristos, putem fi fericiţi.

Identificaţi doctrina (privind ilustraţii). Invitaţi un 
copil să ţină în mână o ilustraţie cu o familie. Între-
baţi pe ce trebuie să ne clădim (să ne bazăm) viaţa de 
familie pentru a fi fericiţi. Invitaţi un alt copil să ţină 
o ilustraţie cu Isus Hristos. Explicaţi că, atunci când 
viaţa de familie se bazează pe învăţăturile lui Isus 
Hristos, putem fi fericiţi.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi încurajaţi 
punerea în practică (întocmind liste). Expuneţi 
pe tablă o ilustraţie cu Isus Hristos şi scrieţi sub ea 

„Învăţăturile lui Isus Hristos”. Împărţiţi copiii în trei 

Octombrie
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 Această declaraţie a fost citită de către preşedintele Gordon B. Hinckley ca parte a mesajului său din cadrul 
Adunării generale a Societăţii de Alinare din 23 septembrie 1995, desfăşurată în oraşul Salt Lake, Utah. 

  PRIMA PREŞEDINŢIE ŞI CONSILIUL CELOR DOISPREZECE APOSTOLI 
AI BISERICII LUI ISUS HRISTOS A S� NŢILOR DIN ZILELE DIN URMĂ 

   NOI, PRIMA PREŞEDINŢIE  şi Consiliul celor 
Doisprezece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfi nţilor din Zilele din Urmă, declarăm cu solemni-
tate căsătoria dintre un bărbat şi o femeie ca fi ind 
rânduită de Dumnezeu, familia fi ind esenţială pen-
tru planul Creatorului cu privire la destinul etern al 
copiilor Lui.

   TOATE FIINŢELE UMANE  – bărbaţi şi femei – sunt 
făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în 
spirit un fi u sau o fi ică iubită ai unor părinţi cereşti 
şi, datorită acestui lucru, fi ecare are o natură şi un 
destin divin. Faptul că o persoană este bărbat sau 
femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pen-
tru scopul şi identitatea individului în existenţa lui 
premuritoare, muritoare şi eternă.

   ÎN EXISTENŢA LOR PREMURITOARE,  fi ii şi fi icele de 
spirit L-au cunoscut şi L-au preaslăvit pe Dumnezeu 
ca Tatăl lor Etern şi au acceptat planul Lui prin care 
copiii Lui puteau obţine un trup fi zic ca să câştige 
experienţă pământească pentru a progresa către 
perfecţiune şi în fi nal, pentru a împlini destinul lor 
divin ca moştenitori ai vieţii eterne. Planul divin al 
fericirii face posibil ca relaţiile de familie să continue 
şi după moarte. Rânduielile şi legămintele sacre ce 
se fac în templele sfi nte dau posibilitatea fi ecărei 
persoane să se întoarcă în prezenţa lui Dumnezeu, 
iar familiilor lor să fi e unite pentru eternitate.

   PRIMA PORUNCĂ  pe care Dumnezeu a dat-o lui 
Adam şi Evei a fost cu privire la capacitatea lor de 
a deveni părinţi ca soţ şi soţie. Noi declarăm că po-
runca lui Dumnezeu către copiii Lui de a se înmulţi 
şi de a umple pământul este încă valabilă. Declarăm 
în continuare că Dumnezeu a poruncit ca sacrele 
puteri de procreare să fi e întrebuinţate numai între 
bărbat şi femeie, căsătoriţi legal ca soţ şi soţie.

   DECLARĂM  că viaţa pe pământ este creată prin în-
drumare divină. Noi afi rmăm că viaţa este sfântă şi 
că este importantă în planul etern al lui Dumnezeu. 

   SOŢUL ŞI SOŢIA  au o responsabilitate sacră, aceea de 
a se iubi şi de a se îngriji unul de celălalt şi de copiii 
lor. „Fiii sunt o moştenire de la Domnul” ( Psalmii 

127:3 ). Părinţii au datoria sacră de a-şi creşte copiii cu 
dragoste şi dreptate, de a satisface nevoile lor fi zice şi 
spirituale, de a-i învăţa să se iubească şi să se slujească 
unul pe altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu şi 
să respecte legile ţării în care sunt cetăţeni, oriunde 
ar trăi. Soţii şi soţiile – mamele şi taţii – vor fi  făcuţi 
răspunzători în faţa lui Dumnezeu pentru neîmplini-
rea acestor responsabilităţi.

   FAMILIA  este rânduită de Dumnezeu. Căsătoria 
dintre un bărbat şi o femeie este esenţială pentru 
planul Lui etern. Copiii au dreptul de a se naşte 
din părinţi căsătoriţi şi au dreptul de a fi  crescuţi 
de un tată şi o mamă care-şi onorează jurămintele 
căsătoriei cu toată fi delitatea. Fericirea în viaţa de 
familie poate fi  obţinută cel mai bine atunci când 
aceasta se bazează pe învăţăturile Domnului Isus 
Hristos. Căsătoriile şi familiile reuşite sunt stabilite 
şi menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii, 
pocăinţei, iertării, respectului, dragostei, milei, 
muncii şi ale activităţilor de recreere sănătoase. 
Planul divin pentru taţi este de a conduce familiile 
lor cu dragoste şi dreptate şi ei sunt răspunzători de 
satisfacerea nevoilor pentru viaţa şi protejarea famili-
ilor lor. Mamele sunt în primul rând responsabile 
pentru îngrijirea copiilor. În aceste responsabilităţi 
sacre, taţii şi mamele sunt obligaţi să se ajute unul 
pe celălalt ca parteneri egali. Invaliditatea, moartea 
sau alte situaţii pot duce la adaptarea sau schim-
barea rolurilor în familie. Rudele ar trebui să ofere 
ajutor atunci când este nevoie. 

   NOI LE AVERTIZĂM  pe acele persoane care încalcă 
legămintele castităţii, care abuzează de partener ori 
de copii sau care nu îşi îndeplinesc responsabilităţile 
faţă de familie, că vor da socoteală într-o bună zi în 
faţa lui Dumnezeu. Mai departe, avertizăm că dez-
integrarea familiei va aduce asupra persoanelor, 
comunităţilor şi naţiunilor nenorocirile prevestite de 
profeţii din vechime, precum şi de cei moderni. 

   FACEM UN APEL CĂTRE  toţi cetăţenii responsabili 
şi către guvernanţii de pretutindeni, să promoveze 
acele măsuri menite să menţină şi să întărească fa-
milia ca unitate fundamentală a societăţii.   

 FAMILIA:
  O DECLARAŢIE 

OFICIALĂ CĂTRE LUME



Scripturi. Atunci când 
îi rugăm pe copii să 
citească din scripturile 
lor, importanţa scriptu-
rilor este întărită şi este 
invitat Spiritul. Dacă este 
posibil, invitaţi-i pe copii 
să marcheze versete în 
scripturile personale şi, 
apoi, citiţi-le împreună. 

grupuri. Repartizaţi fiecărui grup una dintre urmă-
toarele benzi de hârtie şi referinţe din scripturi: „Pă-
ziţi poruncile” (Ioan 14:15), „Slujiţi aproapelui vostru” 
(Mosia 2:17) şi „Arătaţi dragoste altora” (Ioan 13:34). 
Rugaţi-i pe copii să citească versetul care le-a fost 
repartizat şi apoi să discute în grupurile lor feluri 
în care pot aplica în cadrul familiilor lor învăţătura 

predată de Isus. Invitaţi fiecare grup să pună benzile 
de hârtie pe tablă şi să le spună celorlalţi copii ce 
au discutat. După ce fiecare grup şi-a împărtăşit 
ideile, discutaţi despre modul în care, urmând acea 
învăţătură a lui Isus, familiile noastre pot fi ajutate să 
fie fericite. 

Săptămâna 4: Familiile reuşite lucrează împreună.

Identificaţi doctrina (participând la o lecţie prac-
tică). Invitaţi patru copii să vină în faţa clasei. Invitaţi 
fiecare copil să ţină capătul unui fir în timp ce 
dumneavoastră ţineţi capetele tuturor celor patru fire. 
Rugaţi-i pe copii să lucreze împreună şi să răsucească 
firele pentru a obţine o frânghie. Subliniaţi faptul 
că, la fel cum răsucirea firelor împreună a condus la 
obţinerea unei frânghii, munca împreună poate face 
o familie puternică. Scrieţi fiecare dintre următoa-
rele cuvinte pe o bandă de hârtie separată. Familiile, 
reuşite, lucrează, împreună. Lipiţi benzile de hârtie de 
frânghie. Rugaţi-i pe copii să citească fraza împreună.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (interpretând un 
rol). Arătaţi o ilustraţie reprezentându-l pe Noe şi 
relataţi pe scurt povestirea despre modul în care Noe 
a construit o corabie şi a adunat animale pentru a 
se pregăti pentru potop (vezi Genesa 6–7; Moise 8). 
Împărţiţi copiii în grupuri şi rugaţi membrii fiecărui 
grup să interpreteze un mod în care cei din familia 
lui Noe au lucrat împreună (cum ar fi strângerea lem-
nului pentru corabie, construirea corabiei şi mânarea 
animalelor). Rugaţi-i pe ceilalţi copii să ghicească ce 
fac. Explicaţi faptul că familia lui Noe a reuşit deoa-
rece a lucrat împreună.

Încurajaţi punerea în practică (de-
senând imagini). Explicaţi faptul că, aşa 
cum membrii familiei lui Noe au lucrat 
împreună, este important pentru noi să 
lucrăm împreună în familiile noastre. Daţi 
copiilor foi de hârtie şi creioane colorate 
şi rugaţi-i să deseneze imagini cu familiile 
lor lucrând împreună. Invitaţi câţiva copii 
să arate ce au desenat şi să explice felul în 
care, făcând lucrurile pe care le-au desenat, 
vor ajuta familiile lor să fie reuşite.
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Repetarea povestirilor. 
Când copiii repetă o po-
vestire pe care tocmai au 
auzit-o, îşi vor aminti res-
pectiva povestire mai bine. 

Lecţiile practice „leagă ideea invizibilă… de un obiect 
tangibil pe care [copiii] îl cunosc deja şi clădesc apoi pe 

acea cunoaştere” (Boyd K. Packer, în PNECMM, p. 163).

reuşite lucrează împreunăFamiliile 



Viaţa trăită conform învăţăturilor lui 
Isus Hristos îmi întăreşte familia şi mă 
întăreşte pe mine
„Fericirea în viaţa de familie poate fi obţinută cel mai bine atunci când aceasta se bazează pe 
învăţăturile Domnului Isus Hristos” („Familia: o declaraţie oficială către lume”). 

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: „Dacă voi aveţi credinţă, voi aveţi speranţă în lucruri care nu se 
văd, care sunt adevărate” (Alma 32:21).

Identificaţi doctrina (memorând un pasaj din scrip-
turi). Scrieţi pe tablă „Dacă voi aveţi credinţă, voi aveţi 
speranţă în lucruri care nu se văd, care sunt adevă-
rate”. Rugaţi-i pe copii să citească împreună, cu glas 
tare, de câteva ori această frază şi apoi ştergeţi prima 
literă de la începutul fiecărui cuvânt. Rugaţi-i pe copii 
să o citească din nou. Ştergeţi literele una câte una 
până când copiii pot recita pasajul din memorie.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultând o poves-
tire din scripturi). Rugaţi-i pe copii să descrie modul 
în care ştiu când este noapte. Arătaţi o ilustraţie cu 

Samuel Lamanitul şi explicaţi că el a profeţit că, în 
noaptea în care Isus Hristos avea să se nască, soarele 
va apune, dar nu va fi întuneric. Invitaţi-i pe copii 
să repovestească evenimentele din Helaman 16 şi 3 
Nefi 1:1–13 (puteţi ruga în prealabil câţiva copii să 
fie pregătiţi pentru a împărtăşi această povestire). 
Invitaţi-i pe copii să recite scripturile memorate şi în-
trebaţi-i în ce fel credincioşii nefiţi au dat dovadă de 
credinţă. Întrebaţi copiii ce cred că s-a întâmplat cu 
credincioşii. Rugaţi un copil să citească 3 Nefi 1:15, 
19. Depuneţi mărturie despre importanţa credinţei.

Săptămâna 2: Rugăciunea este o comunicare pioasă cu Tatăl Ceresc.

Identificaţi doctrina (identificând obiecte şi ilus-
traţii). Înainte de începerea orei Societăţii Primare, 
desenaţi sau adunaţi ilustraţii cu lucruri pe care 
oamenii le folosesc pentru a comunica (precum o 
scrisoare, un telefon sau un calculator) şi ascundeţi 
ilustraţiile respective sub câteva scaune din încăpe-
rea Societăţii Primare. Rugaţi-i pe copii să-şi imagi-
neze că sunt departe de casă şi doresc să comunice 
cu familia lor. Rugaţi-i să se uite sub scaune pentru 

a găsi ilustraţiile ascunse şi discutaţi despre felul în 
care obiectele din ilustraţii ne ajută să comunicăm 
cu ceilalţi. Explicaţi că, atunci când am venit pe 
pământ, ne-am părăsit casa cerească, dar încă putem 
comunica cu Tatăl nostru Ceresc. Întrebaţi copiii: 

„Cum putem comunica cu Tatăl Ceresc?”. Arătaţi co-
piilor câteva ilustraţii cu copii şi familii rugându-se. 
Explicaţi că fiecare ilustraţie prezintă un exemplu de 
comunicare pioasă – rugăciune oferită cu dragoste 

şi respect – Tatălui Ceresc. Rugaţi-i 
pe copii să spună: „Rugăciunea este 
un mod pios de a comunica cu Tatăl 
Ceresc”.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi 
încurajaţi punerea în practică (ac-
tivitate la tablă). Scrieţi pe tablă o listă 
cu cei patru paşi ai rugăciunii. Rugaţi-i 
pe copii să numească lucruri pentru 
care putem să-I mulţumim Tatălui 
Ceresc şi lucruri pe care putem să I le 
cerem. Întocmiţi, pe tablă, o listă cu 
răspunsurile lor. Invitaţi-i pe copii să 
arate cum putem arăta pioşenie când 
ne rugăm. 

Noiembrie
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Săptămâna 3: Pocăinţa este o schimbare care are loc în minte şi în inimă.

Identificaţi doctrina (arătând o ilustraţie). Pre-
gătiţi benzi de hârtie pe care scrieţi câte un cuvânt 
din fraza „Pocăinţa este o schimbare care are loc în 
minte şi în inimă”. Folosiţi benzile de hârtie pentru a 
acoperi o ilustraţie cu anti-nefi-lehiţii îngropându-şi 
armele. Rugaţi câţiva copii să schimbe locul benzilor 
de hârtie şi să le aşeze pe tablă în ordinea corectă. 
Rugaţi-i pe copii să citească fraza împreună, folosind 
gesturi pentru a accentua cuvintele minte şi inimă.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultând o po-
veste din scripturi). Spuneţi copiilor că, în Cartea lui 
Mormon, a existat un grup de oameni care au trăit 
o schimbare în inimă. Relataţi următoarea povestire 
(vezi Alma 24): „Amon a propovăduit Evanghelia 
unui grup de lamaniţi. Ei au fost oameni ticăloşi, 

însă au crezut ceea ce i-a învăţat Amon şi au avut o 
schimbare în inimă. Ei au dorit să se alăture Bisericii, 
aşa că s-au pocăit de păcatele lor, au promis că nu 
vor mai lupta şi şi-au îngropat armele de război. Ei 
şi-au schimbat numele în anti-nefi-lehiţii şi au deve-
nit un popor harnic şi drept”.

Încurajaţi punerea în practică (îngropând „săbii” 
şi cântând). Daţi fiecărui copil o foaie de hârtie. Ru-
gaţi-i pe copii să deseneze câte o sabie şi apoi scrieţi 
pe săbiile lor o alegere greşită (cum ar fi „mă cert cu 
fratele meu” sau „spun o minciună”). Rugaţi-i pe co-
pii să împărtăşească modalităţi prin care pot alege ce 
este drept şi apoi „îngropaţi” săbiile lor mototolind 
foile de hârtie sau aruncându-le. Cântaţi „Repentace 
(Pocăinţă)” (CS, p. 98).

Săptămâna 4: Iertarea ne ajută să simţim pace.

Identificaţi doctrina (urmărind o lecţie practică). 
Întrebaţi copiii cum s-ar simţi dacă cineva i-ar îm-
pinge sau i-ar lovi. Ridicaţi o piatră mare şi spuneţi 
copiilor că aceasta reprezintă sentimentele rănite. 
Puneţi piatra într-o şosetă lungă. Invitaţi un copil să 
vină în faţa clasei şi legaţi-i şoseta în jurul gleznei. 
Rugaţi copilul să facă câţiva paşi. Discutaţi despre 
modul în care menţinerea sentimentelor neplăcute 
ne trage în jos. Explicaţi faptul că, atunci când îi 
iertăm pe oamenii care ne-au rănit, ne eliberăm 
de sentimentele rele. Spuneţi-i copilului să dezlege 
şoseta. Rugaţi-i pe copii să spună „Iertarea ne ajută 
să simţim pace”.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (ascultând 
povestiri din scripturi). Cu câteva zile înainte, 
rugaţi conducătorii sau învăţătorii să fie pregătiţi 
să împărtăşească una dintre următoarele povestiri 
despre iertare:

 1. Isus iartă în timp ce se află pe cruce  
(vezi Luca 23:13–34).

 2. Nefi îi iartă pe fraţii săi (vezi 1 Nefi 7:6–21).

 3. Iosif îi iartă pe fraţii săi (vezi Genesa 37; 41–45).

Împărţiţi copiii în trei grupuri. Aşezaţi fiecare grup 
într-o parte diferită a clasei (vezi „Posturi de lucru” 
PNECMM, p. 179), unde un conducător sau un în-
văţător va prezenta pe scurt povestirea din scripturi 
pe care a pregătit-o. După ce fiecare grup a vizitat 
fiecare post de lucru, cântaţi primul vers din „Să 
m-ajuţi, Tată”(CS, p. 99).

Încurajaţi punerea în practică (împărtăşind 
sentimente). Rugaţi câţiva copii să împărtăşească o 
experienţă în care faptul că au iertat pe cineva i-a 
ajutat să simtă pace.

Posturi de lucru. Dacă 
în Societatea Primară 
în care slujiţi sunt mulţi 
copii, rugaţi conducătorii 
să se mute de la un post 
de lucru la altul în loc să 
cereţi copiiilor să se mute. 

Grupuri mici. Invitân-
du-i pe copii să împărtă-
şească în grupuri mici, 
vom da mai multor copii 
şansa de a participa. În 
timpul lecţiilor pentru 
Timpul petrecut împreună, 
copiii sunt deja împăr-
ţiţi pe grupuri. Aceste 
grupuri pot fi folosite 
pentru activităţi desfă-
şurate în grupuri mici. 
Învăţătorii pot asigura 
participarea tuturor şi 
pot menţine reverenţa.

23



Noi ne amintim de Salvatorul nostru, 
Isus Hristos, şi Îl preaslăvim
„Isus i-a zis: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine»”  
(Ioan 14:6).

Completaţi ideile prezentate aici cu unele idei personale. Planificaţi modalităţi prin care să identificaţi 
doctrina, să ajutaţi copiii să o înţeleagă şi să îi ajutaţi să o pună în practică în vieţile lor. Întrebaţi-vă:  
„Ce vor face copiii pentru a învăţa şi cum îi pot ajuta să simtă Spiritul?”.

Săptămâna 1: Împărtăşania este un moment în care ne amintim de Isus Hristos.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (asociind scriptu-
rile cu ilustraţiile). Scrieţi următoarele referinţe din 
scripturi pe tablă: Luca 2:7; Marcu 10:13, 16; Matei 
26:36, 39; Ioan 19:17–18; Ioan 20:11–16. Aşezaţi de 
jur împrejurul clasei ilustraţii reprezentând eveni-
mente descrise în scripturi (CCPIDE30, 47, 56, 57 
şi 59). Spuneţi copiilor că împărtăşania este un mo-
ment în care ne amintim cât de mult ne iubeşte Isus 
Hristos şi tot ce a făcut El pentru noi. Rugaţi un copil 
să citească unul dintre versete. Rugaţi un alt copil să 
aleagă o ilustraţie prezentând evenimentul descris 
în acel verset şi să o aducă in faţa clasei. Repetaţi cu 
celelalte versete.

Încurajaţi punerea în practică (jucând un joc 
de memorie). Puneţi pe o masă o ilustraţie cu Isus 
în Ghetsimani, o ilustraţie cu Cina cea de Taină, o 
bucată de pâine, o cupă şi tăvi pentru împărtăşanie, 
scripturi şi o carte de imnuri. Rugaţi-i pe copii să 
se uite câteva secunde la obiecte şi apoi acoperiţi-le. 
 Rugaţi-i pe copii să lucreze împreună în grupuri 

pentru a scrie denumirea obiectelor pe care şi le 
amintesc. Invitaţi-i pe copii să explice în ce fel 
fiecare obiect îi poate ajuta să-şi amintească de Isus 
Hristos în timpul împărtăşaniei.

Săptămâna 2: Faptul de a-mi aduce aminte de Isus Hristos mă ajută să aleg ce 
e drept.

Identificaţi doctrina (ascultând pasaje din scrip-
turi). Rugaţi-i pe copii să îşi închidă ochii şi să îşi 
imagineze cum ar fi viaţa dacă toţi oamenii ar face 
alegeri drepte. Rugaţi câţiva copii să spună ce şi-au 
imaginat. Spuneţi-le că a existat o perioadă în Cartea 
lui Mormon când acest lucru s-a întâmplat şi rugaţi-i 
să fie atenţi cum este descrisă această perioadă în 
timp ce un copil citeşte 4 Nefi 1:15, 17. Explicaţi că 
oamenii au putut să aleagă ce e drept deoarece ei 
şi-au amintit ceva foarte special. Povestiţi din nou 
evenimentele din 3 Nefi 17:20–25. Invitaţi-i pe copii 
să spună împreună: „Faptul de a-mi aduce aminte de 
Isus Hristos mă ajută să aleg ce e drept”.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă şi încurajaţi 
punerea în practică (interpretând cântece). Aco-
periţi o ilustraţie cu Isus binecuvântând copiii nefiţi 
cu câteva foi albe de hârtie. Invitaţi-i pe copii să se 
gândească la cântece care îi ajută să îşi amintească 
de Isus Hristos. Cântaţi împreună câteva dintre acele 
cântecele. După fiecare cântec, rugaţi un copil să ia 
una dintre foile de hârtie de pe ilustraţie. Repetaţi 
acest lucru până când toate bucăţile de hârtie sunt 
îndepărtate. Discutaţi despre modul în care copiii 

Decembrie
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Interpretarea unui cântec 
despre o doctrină îi ajută 
pe copii să o înveţe şi să o 
ţină minte. De asemenea, 
copiii învaţă mai repede 

dacă li se arată materiale 
vizuale sau desfăşoară 
o activitate însoţită de 

muzică. Sugestiile pentru 
această lună arată mai 
multe moduri diferite în 
care acest lucru poate fi 

făcut. Aveţi în vedere idei 
similare acestora în timp 
ce planificaţi alte lecţii. 



din imagine ar fi putut face alegeri drepte în urma 
experienţei trăite în prezenţa lui Isus. Amintiţi-le co-
piilor că, atunci când îşi amintesc de Isus, vor dori să 

aleagă ce e drept. Rugaţi-i să numească câteva lucruri 
pe care le pot face pentru a-şi reaminti de Isus în 
activităţile lor zilnice.

Săptămâna 3: Fiul lui Dumnezeu S-a născut pe pământ.

Identificaţi doctrina. Întrebaţi-i pe copii: „Aţi 
aşteptat vreodată ca ceva special să se întâmple? Vi 
s-a părut o perioadă lungă? Cum v-aţi simţit când 
acel lucru s-a întâmplat în sfârşit?” Oferiţi copiilor 
ocazia de a împărtăşi sentimentele pe care le-au 
avut. Explicaţi faptul că, încă din vremea lui Adam 
şi a Evei, Tatăl nostru din Ceruri a promis că un 
eveniment important va avea loc. Oameni drepţi 
au aşteptat cu nerăbdare acest eveniment. Şoptiţi 
uşor unui grup mic de copii „Fiul lui Dumnezeu 
S-a născut pe pământ”. Rugaţi-i să şoptească aceste 
cuvinte celorlalţi copii şi, apoi, rugaţi toţi copiii să le 
şoptească împreună.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (împărtăşind o 
povestire şi cântând un cântec). Rugaţi-i pe copii să 

împărtăşească ce ştiu despre naşterea lui Isus (vezi 
Luca 2:1–20). Adăugaţi detaliile pe care copiii nu le 
menţionează. Cântaţi, „Pe cer stele străluceau” (CS, p. 
37) şi invitaţi-i pe copii să-şi imagineze ce au simţit 
păstorii când i-au auzit pe îngeri cântând. 

Încurajaţi punerea în practică(făcând o felicitare 
de Crăciun). Daţi fiecărui copil o foaie de hârtie şi 
creioane colorate sau un creion obişnuit. Ajutaţi-i să 
împăturească hârtia ca o felicitare. Invitaţi-i să facă 
o felicitare de Crăciun pentru familia lor, desenând 
ilustraţii care reprezintă naşterea lui Isus Hristos. Pe 
partea din faţă, invitaţi-i să scrie „Fiul lui Dumnezeu 
S-a născut pe pământ”.

Săptămâna 4: Isus Hristos va veni din nou.

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă (citind versete din 
scripturi). Pregătiţi următoarele benzi de hârtie (dis-
ponibile pe Internet la sharingtime.lds.org):

Tatăl nostru Ceresc ştie exact__________ când Isus va 
veni din nou (vezi Joseph Smith–Matei 1:40).

Isus va veni din__________ (vezi Faptele apostolilor 
1:11).

Isus va fi îmbrăcat în haine __________ (vezi  
D&L 133:48).

Hristoşi falşi îi vor __________ pe mulţi (vezi Joseph 
Smith–Matei 1:22).

Cei ticăloşi vor fi _______________ (vezi D&L 29:9).

Soarele se va _______________ (vezi D&L 45:42).

Când Isus va veni, El va fi mai strălucitor decât 
___________ (vezi D&L 133:49).

Isus Hristos va trăi împreună cu cei drepţi timp de 
__________ ani după cea de-a Doua Venire a Sa (vezi 
D&L 29:11).

Împărţiţi copiii în grupuri şi oferiţi fiecărui grup una 
sau două benzi de hârtie. Invitaţi-i să găsească, ci-
tind scripturile, cuvintele care se potrivesc în spaţiile 
libere. Rugaţi fiecare grup să împărtăşească celorlalţi 
copiii ceea ce au învăţat. 

Încurajaţi punerea în practică (cântând şi împăr-
tăşind). Explicaţi că trebuie să ne amintim de Isus 
Hristos şi să-L preaslăvim în fiecare zi, astfel încât 
să fim pregătiţi pentru cea de-a Doua Venire a Sa. 
Rugaţi-i pe copii să spună câteva lucruri pe care ei şi 
familiile lor le pot face pentru a fi pregătiţi. Cântaţi 
„Când va veni din nou” (CS, p. 82).

Depuneţi  mărturie. 
O mărturie scurtă 
poate invita Spiritul în 
orice moment în timpul 
lecţiei. Limbajul formal 
precum „Vreau să-mi 
depun mărturia” nu este 
neapărat necesar când 
mărturisiţi despre adevăr. 
O mărturie poate să fie 
spusă simplu: „Ştiu că 
Isus Hristos trăieşte”.

Să împărtăşim ceea 
ce înţelegem. Copiii 
vor simţi Spiritul în timp 
ce împărtăşesc ceea ce 
au înţeles despre prin-
cipiile Evangheliei. Ei 
pot împărtăşi ceea ce au 
învăţat prin propriile 
cuvinte, desene şi cântece. 

Fiul lui Dumnezeu S-a născut pe pământ
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Cum să folosiţi muzica la 
Societatea Primară
Scopul muzicii în cadrul Societăţii Primare este de a-i învăţa pe copii Evanghelia lui Isus Hristos şi de a-i 
ajuta să înveţe să trăiască potrivit principiilor ei. Cântecele Societăţii Primare fac ca procesul de învăţare 
să fie mai plăcut, îi ajută pe copii să înveţe şi să-şi amintească adevărurile Evangheliei şi invită Spiritul în 
cadrul orelor Societăţii Primare. 

Următoarele exemple sunt metode cu ajutorul cărora puteţi preda copiilor cântecele recomandate în 
acest plan. Puteţi folosi aceste metode pentru a preda şi alte cântece de la Societatea Primară. Pentru 
idei suplimentare, vezi secţiunea „Cum să folosiţi muzica la Societatea Primară” a planurilor pentru 
timpul petrecut împreună din anii precedenţi.

Ianuarie: „El Şi-a trimis Fiul”, (CS, p. 34–35)

Lăsaţi copiii să asculte cântecul. Subliniaţi faptul 
că acesta este alcătuit din întrebări şi răspunsuri. 
Desemnaţi jumătate dintre copii să cânte întrebările 
şi cealaltă jumătate să cânte răspunsurile. După ce 
îl cântă de câteva ori, rugaţi-i pe copiii din fiecare 

grup să cânte partea celuilalt grup. Atunci când ştiu 
cântecul bine, folosiţi o varietate de moduri pentru 
a-i împărţi (de exemplu, băieţi şi fete, învăţători şi 
copii şi aşa mai departe) când repetaţi cântecul. 

Februarie: „Voi urma planul lui Dumnezeu”, (CS, p. 164–165)

Spuneţi copiilor că Tatăl Ceresc ne-a oferit un dar 
foarte special. Invitaţi-i să fie atenţi care este acest 
dar în timp ce cântaţi primul vers (un plan). Arătaţi 
o hartă şi comparaţi folosirea unei hărţi pentru a găsi 
o destinaţie cu urmărirea planului lui Dumnezeu 
pentru a ne întoarce la El. Explicaţi că acest cântec 
ne învaţă despre plan şi ne spune cum putem să 
ne întoarcem să trăim în prezenţa Tatălui Ceresc. 

Expuneţi ilustraţii, de jur împrejurul clasei, care re-
prezintă cuvinte importante din cântec (cum ar fi dar, 
cer, casă, pământ şi calea Sa) şi câteva cuvinte scrise 
(cum ar fi plan, ţel, am ales şi să mă-ndrume). Rugaţi-i 
pe copii să le adune şi să le ţină în ordinea corectă 
în timp ce le cântaţi cântecul. Invitaţi-i să cânte 
împreună cu dumneavoastră, uitându-se la ilustraţii 
şi la cuvinte. 

Martie: „Eu mă minunez”(Imnuri, nr. 117 )

Împărţiţi copiii în patru grupuri. Daţi primului 
grup ilustraţia nr. 116 din CCPIDE şi cântaţi-le 
primul vers al cântecului. Discutaţi pe scurt despre 
acest vers şi, apoi, invitaţi-i să-l cânte de câteva 
ori împreună cu dumneavoastră. Continuaţi cu 
fiecare grup şi cu fiecare vers care urmează (folosiţi 

următoarele ilustraţii: grupul 
2 CCPIDE ilustraţia nr. 108; 
grupul 3, CCPIDE ilustraţia nr. 
57; grupul 4, CCPIDE ilustraţia 

nr. 56). Cântaţi primul vers în întregime, fiecare 
grup stând în picioare, ţinând ilustraţia lor şi cân-
tând versul care le-a fost alocat. Invitaţi grupurile să 
facă schimb de ilustraţii şi cântaţi cântecul din nou. 
Repetaţi până ce fiecare grup a cântat fiecare vers. 
Cântaţi refrenul şi rugaţi-i pe copii să fie atenţi de 
câte ori este menţionat cuvântul „minunat”. Repetaţi 
refrenul de câteva ori împreună cu ei şi invitaţi-i 
să-şi ducă mâinile la inimă de fiecare dată când aud 
cuvântul „minunat”. 

   Aprilie: „Dumnezeu ne-a dat o familie”  
   (paginile 28–29 din acest plan)

Găsiţi sau desenaţi ilustraţii 
înfăţişând cuvinte sau expresii 
din cântec (exemple de ilustraţii 
sunt disponibile la sharingtime.
lds.org). Expuneţi-le pe tablă, pe 
rând, în timp ce cântaţi fiecare 
vers împreună cu copiii. După 

ce i-aţi învăţat un vers, cântaţi majoritatea cuvinte-
lor şi apoi opriţi-vă şi lăsaţi copiii să termine versul. 
Cântaţi împreună de câteva ori întregul cântec. invi-
taţi-i pe copii să dea jos una sau două dintre ilustraţii 
şi cântaţi cântecul din nou. Repetaţi până ce vor 
putea cânta cântecul fără ajutorul ilustraţiilor.

Folosiţi diversitatea: 
Gândiţi-vă la modali-
tăţi diferite de a repeta 
cântecele. Copiii învaţă 
cel mai bine cântecele 
atunci când le ascultă şi 
le cântă în mod repetat.
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Exersaţi. Pentru a 
preda un cântec eficient, 
trebuie ca dumneavoastră 
înşivă să ştiţi cântecul. 
Exersaţi acasă ca, atunci 
când predaţi copiilor, să 
puteţi privi la ei şi nu în 
cartea dumneavoastră.

Iulie: „Botezul” (CS, p. 100–101)

Pregătiţi benzi de hârtie pe care scrieţi cuvintele: 
cine, când, cum şi unde. Expuneţi o ilustraţie care 
Îl înfăţişează pe Isus Hristos fiind botezat. Lângă 
ilustraţia respectivă, aşezaţi banda de hârtie pe care 
scrie „Cine”. Rugaţi-i pe copii să asculte cu atenţie 
la cine S-a dus Isus în timp ce cântaţi primul vers 
al cântecului. Ascultaţi răspunsurile şi apoi rugaţi-i 
pe copii să cânte acel vers încă o dată împreună cu 

dumneavoastră. Repetaţi acest exerciţiu cu fiecare 
bandă de hârtie şi fiecare vers. Cântaţi împreună 
primul vers în întregime. Daţi fiecărui copil o 
bandă de hârtie cu câte un răspuns identificat, (Ioan 
Botezătorul, în trecutul îndepărtat, fiind botezat şi Râul 
Iordan). Rugaţi-i pe copii să se ridice când aud cuvin-
tele scrise pe banda lor de hârtie. Invitaţi-i să facă 
schimb de benzi de hârtie şi repetaţi activitatea. 

August: „Voi căuta de tânăr pe Domnul” (CS, p. 108)

Folosiţi ilustraţii pentru a preda cântecul vers cu 
vers (ilustraţiile sunt disponibile la sharingtime.
lds.org). Expuneţi pe tablă toate ilustraţiile. Rugaţi 
un copil să părăsească clasa în timp ce altcineva 
ascunde una dintre ilustraţii. Rugaţi copilul să vină 
înapoi şi să „caute” ilustraţia în timp ce îi ascultă pe 
ceilalţi copii cântând mai tare atunci când el se apro-
pie de ilustraţie şi mai încet atunci când se depăr-
tează de ea. Repetaţi în limita timpului disponibil.

Cântece suplimentare folosite în acest plan

„Oare-a trăit Isus din nou? (CS, p. 64)
Scrieţi pe tablă sau pe o foaie de hârtie cuvintele 
primului vers. Cântaţi copiilor versul respectiv şi 
discutaţi pe scurt despre el. Cântaţi versul împreună 
şi invitaţi pe cineva care a cântat bine să şteargă sau 
să taie un cuvânt. Repetaţi până ce copiii învaţă ver-
sul şi apoi procedaţi la fel şi cu celelalte versuri. 

„Tatăl Ceresc mă iubeşte”  
(CS, p. 228–229)
Rugaţi-i pe copii să bată din palme pe ritmul muzicii 
în timp ce cântaţi cântecul cu scopul de a-i ajuta să 
le devină familiar. Ajutaţi-i să facă mişcări simple 
pentru cuvintele cheie ale cântecului. Invitaţi-i 
pe copii să facă mişcările fără să cânte în timp ce 
se cântă melodia la pian şi apoi cântaţi şi faceţi 
mişcările împreună. (Ilustraţiile care vă pot ajuta să 
învăţaţi acest cântec sunt disponibile la sharingtime.
lds.org.)

„Familiile pot fi împreună, azi şi mereu” 
(CS, p. 188)
Rugaţi-i pe copii să cânte şi să dirijeze împreună cu 
dumneavoastră, accentuând linia melodică pentru 
cuvinte care se repetă, precum „ pe pământ” şi „cu 
mine-i bună”. Adresaţi întrebări simple, precum: 

„Când trebuie să ne pregătim pentru a merge la tem-
plu?” şi rugaţi-i pe copii să răspundă cântând versuri 
din cântec. Folosind obiecte simple de recuzită, 
invitaţi-i pe copii să joace rolul anumitor membri 
ai familiei şi să dirijeze grupuri, cântând anumite 
versuri. 

„Când se manifestă dragostea”  
(CS, p. 190–191)
Întrebaţi-i cum se manifestă dragostea în casele 
copiilor. Cântaţi primul vers al cântecului şi invitaţi-i 
pe copii să fie atenţi cum se manifestă dragostea şi să 
îşi pună mâinile pe piept atunci când se arată cum 
arată ea (dragostea). În timp ce cântaţi, invitaţi-i să 
fie atenţi la cuvinte care rimează şi cuvinte pe care 
nu le înţeleg. Rugaţi o fetiţă să le scrie pe tablă în 
timp ce cântaţi primul vers şi un băiat în timp ce 
cântaţi cel de al doilea vers. Definiţi cuvintele şi cân-
taţi versurile respective şi invitaţi-i pe copii să repete 
după dumneavoastră. 

„Am trăit în cer” (CS, p. 4)
Împărţiţi copiii în patru grupuri şi desemnaţi fiecă-
rui grup un vers al cântecului. Daţi grupurilor foi de 
hârtie şi rugaţi-le să deseneze ilustraţii simple legate 
de versurile lor. Cântaţi cântecul împreună folosind 
desenele lor ca materiale vizuale ajutătoare. 
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© 2008 Matthew Neeley. Toate drepturile rezervate. 
Acest cântec poate fi copiat ocazional, pentru folosirea 

la Bisericæ sau acasæ, în scopuri necomerciale.
 Aceastæ notæ trebuie inclusæ pe fiecare exemplar care se copiazæ.
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