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“E agora, por causa do convênio que fizestes, sereis

chamados progênie de Cristo, filhos e filhas dele.”

(Mosias 5:7)

§
Um convênio na Igreja é uma promessa sa-
grada, um acordo entre o Pai Celestial e
Seus filhos. Desde o tempo de Adão e Eva, o

Pai Celeste faz convênios com Seus filhos para ajudá-los
a viver retamente e ser dignos de voltar à Sua presença.

Nas escrituras, aprendemos sobre muitas pessoas que
fizeram convênios. Quando o povo de Alma reuniu-se
nas águas de Mórmon, Alma convidou-os a serem bati-
zados, e fazerem um convênio. (Ver Mosias 18:8–14.)
Estavam tão felizes que bateram palmas de alegria.
Queriam mostrar ao Pai Celestial seu amor e seu desejo
de seguir Seus mandamentos.

Alma ensinou seu povo a manter e honrar o convê-
nio batismal. Disse que deveriam ter desejo de entrar no
rebanho de Deus e obedecer a Seus mandamentos.
Disse-lhes que deveriam ajudar e consolar uns aos ou-
tros. Eles seriam “testemunhas de Deus”. (Mosias 18:9)
Isso quer dizer que eles prometeram contar a outros so-
bre o Pai Celestial e Seu amor por Seus filhos. Se fizes-
sem estas coisas, o Senhor prometia abençoá-los com
Seu Espírito. O povo de Alma aprendeu que o Pai
Celestial nos ama e quer que façamos convênios sagra-
dos com Ele.

Como aqueles batizados nas Águas de Mórmon, ao
fazermos o convênio batismal começamos nossa cami-
nhada de volta ao Pai Celestial. Ao ser batizado, você
faz um convênio de servir ao Pai Celestial e Jesus
Cristo, e de obedecer aos mandamentos. Você faz con-
vênio de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, de re-
cordá-Lo sempre, e de guardar os Seus mandamentos.
Da mesma forma que o povo de Alma, você promete
ser uma testemunha do Salvador e testificar Dele.
Então você é confirmado um membro de A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e recebe o

dom do Espírito Santo. Se você cumprir a sua parte do
convênio batismal, terá o Seu Espírito com você. Essa é
a promessa que Deus lhe faz.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Leia a quarta Regra de Fé com as crianças. Divida-as
em quatro grupos e designe cada grupo para encontrar e ler
em voz alta uma das seguintes escrituras: Gálatas 3:26;
Provérbios 28:13; 2 Néfi 31:4–5; 2 Néfi 31:8,12. Peça às
crianças que identifiquem o princípio ou ordenança do evan-
gelho que sua escritura menciona. Discuta os princípios da
fé e arrependimento e as ordenanças do batismo e da impo-
sição das mãos para o dom do Espírito Santo. Repita a
quarta regra de fé várias vezes até que as crianças a memo-
rizem; peça aos grupos que levantem e digam as partes que
correspondem às suas escrituras. Dê a cada criança uma fo-
lha de papel grande e dividida em quatro partes. Convide-as
a ilustrar os princípios e ordenanças ensinados na quarta re-
gra de fé. Quando terminarem, repita a regra de fé mais
uma vez e preste testemunho destes princípios e ordenanças.
Encoraje-as para que usem seus desenhos como forma de
compartilhar esta regra de fé com sua família.

2. Designe uma das seguintes escrituras para cada grupo.
Peça-lhes que leiam sua história e pensem em uma forma de
compartilhá-la com as outras crianças. Elas podem encená-
la, fazer mímicas para que os outros adivinhem, ou imaginar
que entrevistam os personagens principais. Suas apresenta-
ções devem tentar responder a estas perguntas: Onde acon-
teceu a história? Quem foi batizado? Quem fez o batismo?
Os batizados guardaram seus convênios batismais? O que
podemos aprender destes exemplos? Escrituras: Joseph Smith
–– História 1:68–73; Moisés 6:64–68; Mosias 18:7–15;
Alma 23:1–6,17; Atos 2:1–11, 37–46. Diga às crianças
que levantem e cantem um hino entre cada apresentação.
Finalmente, leia Mateus 3:16–17, e preste testemunho da
missão divina de Jesus Cristo e de Seu exemplo para nós.
Encerre com o hino “Benigno Salvador”. (Seção Infantil,
outubro de 1998, pp. 4–5) �
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Instruções
Para fazer um móbile que vai ajudá-

lo a lembrar de seu convênio batismal,
cole esta página em cartolina e recorte
as figuras. Com um barbante ou linha,
prenda cada figura como mostrado na
ilustração. Coloque o móbile onde pos-
sa vê-lo todos os dias.
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Sou batizado por imersão.

Recebo o dom do Espírito Santo.

Eu me torno um membro de 

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias.
Prometo servir aos outros.

Prometo testificar de Jesus Cristo.
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