
62 A  L i a h o n a

Ana Maria Coburn e Cristina Franco
“Cremos que os primeiros princípios 
e ordenanças do Evangelho são: 
primeiro, Fé no Senhor Jesus Cristo; 
segundo, Arrependimento; terceiro, 
Batismo por imersão para remissão 
de pecados; quarto, Imposição de 
mãos para o dom do Espírito Santo” 
(Regras de Fé 1:4).

A quarta regra de fé fala de 
quatro princípios e orde-
nanças importantes do 

evangelho que precisamos seguir 
para podermos voltar a viver com  
o Pai Celestial.

Primeiro, precisamos ter fé 
em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus 
Cristo é acreditar que Ele vive, 
que Ele é o Salvador e que Ele 
nos ama, ainda que nunca O 
tenhamos visto. Quando temos 
fé em Cristo, desejamos fazer o 
que Ele nos pediu, como orar, ir à 
Igreja, ser bondosos e guardar os 
mandamentos.

Uma coisa importante que Jesus 
pediu que fizéssemos é que fôs-
semos batizados aos oito anos de 
idade (ou depois). Somos batizados 
por imersão — assim como Jesus. 
Isso quer dizer que seu corpo 

inteiro ficará debaixo d’água. Seu 
batismo será realizado por alguém 
que tenha a autoridade do sacer-
dócio para batizar. Ao ser batizado, 
você também faz uma promessa ao 
Pai Celestial. Promete que guardará 
os mandamentos e, se o fizer, Ele 
promete que você terá a companhia 
do Espírito Santo.

Depois do batismo, você rece-
berá o dom do Espírito Santo. 
Alguém que possui o sacerdócio 
imporá as mãos sobre sua cabeça 
e lhe conferirá o dom do Espírito 
Santo. O Espírito Santo vai guiá-lo, 
ensiná-lo, consolá-lo e testificará de 
Jesus Cristo.

Desde seu nascimento até os 
oito anos de idade, você é puro e 
inocente por causa da Expiação de 
Jesus Cristo. Depois de completar 

Os Primeiros Princípios e 
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oito anos e ser batizado, você 
precisa arrepender-se de tudo o 
que fizer de errado. Arrepender-se 
é sentir tristeza e pedir perdão 
ao Pai Celestial e a todos os que 
você tiver prejudicado. Depois 
de arrepender-se, você precisa 
se esforçar ao máximo para não 
cometer o mesmo erro de novo e 
para ser mais obediente aos man-
damentos. A Expiação permite que 
fiquemos puros de novo se nos 
arrependermos.

Ter fé em Jesus Cristo, arrepen-
der-se, ser batizado por imersão e 
receber o dom do Espírito Santo são 
passos importantes, pois ajudarão 
você a voltar a viver com sua família 
eternamente e com o Pai Celestial  
e Jesus Cristo. ◼ 

Atividade
Você pode fazer esse móbile em 

forma de mola como lembrete dos 
primeiros princípios e ordenanças 
do evangelho. Cole a página 63 em 
cartolina. Recorte as cinco plaqui-
nhas e depois recorte o móbile nas 
linhas contínuas. Recorte ou perfure 
onde estiver indicado. Pendure as 
plaquinhas no móbile com barbante 
ou uma fita.

T r a z e r  a  P r i m á r i a  P a r a  C a s a Você pode usar esta lição e 
atividade para aprender mais 
sobre o tema da Primária 
deste mês.
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1. fé no senhor 
Jesus Cristo

2. arrependimento
3. batismo por 
imersão para 
a remissão de 

pecados

4. imposição de 
mãos para o dom 
do espírito santo

os primeiros princípios 
e ordenanças do 
evangelho são:
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