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Uma corda é feita de muitas fibras firmemente 
entrelaçadas. Se uma fibra se rompe ou é 
cortada, isso enfraquece a corda.

Sua família pode ser comparada a uma corda. Cada 
membro representa uma fibra. Quando vocês trabalham 
juntos para fazer o bem, toda a família se fortalece. 
Todo membro da família tem a responsabilidade de 
ajudar a fortalecer uns aos outros. 

Pense em Néfi e em como ele ajudou a fortalecer 
sua família. Enquanto viajavam pelo deserto, o arco de 
Néfi quebrou. Eles não conseguiram nenhum alimento 
e estavam todos cansados e famintos. Muitos membros 
da família se zangaram com Néfi e murmuraram contra 
o Senhor. 

Néfi não murmurou nem se zangou. Fez outro arco 
de madeira e uma flecha de uma vara reta. Perguntou 
ao pai, Leí, aonde deveria ir para caçar e conseguir 
alimento. Néfi conseguiu alimento para sua família. 
Eles ficaram felizes e se humilharam e deram graças ao 
Senhor (ver 1 Néfi 16:18–32).

Você e os membros de sua família podem fortalecer 
uns aos outros ao orar juntos, ajudar uns aos outros, 
demonstrar bondade e amor, ler escrituras juntos, fazer 
atividades juntos e realizar a reunião familiar.

Atividade
Remova a página A5 da revista e cole-a em cartolina. 

Durante a reunião familiar, conversem sobre coisas 
que podem fortalecer sua família. Escreva essas ideias 
no quadro. Duas ideias já foram dadas como sugestão. 
Coloque o quadro onde sua família possa ver e con-
sulte-o com frequência. 

Ideias para o Tempo de Compartilhar
1. A oração familiar fortalece minha família. Enquanto a 

classe das crianças maiores lê 3 Néfi 18:21 em voz alta, peça às 
outras que ouçam o que Jesus Cristo nos manda fazer (orar em 

Nossa Família Será Forte 
“E não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas, 
sim, de viver em paz” (Mosias 4:13).

família). Ouça as respostas. Peça a seis crianças que venham 
para frente da sala. Cole uma das seguintes fitas com palavras 
em cada criança, em ordem aleatória: familiar, oração, vai, 
fortalecer, minha, família. Peça a outras crianças que ajudem 
a ordenar as crianças para que as palavras fiquem na ordem 
certa. Leiam a frase juntos. Mostre a gravura do Pacote de Gra-
vuras do Evangelho 606 (Oração Familiar) e explique-lhes que 
somos incentivados a realizar a oração familiar todas as noites 
e todas as manhãs. Deixe que as crianças sugiram coisas que 
elas podem fazer para ajudar na oração familiar. Escreva as 
sugestões no quadro-negro. Faça com que as crianças fechem 
os olhos e imaginem a família ajoelhada em oração enquanto 
você canta uma música ou um hino sobre a oração. Entregue 
lápis e folhas de papel em que esteja escrito: “A oração familiar 
vai fortalecer minha família”. Peça às crianças que desenhem 
a família ajoelhada em oração. Incentive as crianças a levar 
o desenho para casa e pendurá-lo em um lugar em que vai 
lembrar a família de realizar a oração familiar. 

2. Ler as escrituras fortalece minha família. Mostre a Bíblia, 
o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de 
Grande Valor. Brinque de um jogo de adivinhação, dando 
dicas às crianças para ajudá-las a adivinhar a qual dos livros 
você está se referindo. Por exemplo: “Esse livro conta a história 
de Joseph Smith e tem as Regras de Fé” (Pérola de Grande 
Valor). A cada livro que for identificado, faça as crianças 
repetirem o nome dele juntas. Ensine a elas que as escrituras 
são a palavra de Deus. Elas ensinam a respeito de Jesus Cristo e 
de Seu evangelho. As escrituras podem fortalecer nossa família 
se as lermos regularmente. Distribua as seguintes referências 
das escrituras a cada classe: Êxodo 20:12; João 13:34; Efésios 
4:32; 1 Néfi 3:7; 3 Néfi 18:21; Doutrina e Convênios 59:7. Dê 
para cada criança uma fita de papel em branco e um lápis. 
Diga às crianças que acompanhem enquanto sua professora lê 
a escritura. Depois, cada criança deve encontrar algo na escri-
tura que ajude sua família a ser forte e feliz. Peça às crianças 
que escrevam isso na fita de papel e depois compartilhem com 
os outros membros da classe. Peça a cada classe que leia suas 
fitas de papel para o restante da Primária. Conte alguma expe-
riência pessoal de quando as escrituras tenham fortalecido sua 
família. Incentive as crianças a lerem as escrituras individual-
mente e em família. ● 
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Observação: Esta atividade pode ser copiada ou impressa baixando-a pela Internet no site www.liahona.lds.org 

2. Podemos passar um tempo juntos em família.

3. 

4. 

5. 

6. 
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1. Podemos orar juntos em família.


