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O AMIGO ABR I L  DE  2005 A5

“As ordenanças e os convênios sagrados dos templos

santos permitem que as pessoas retornem à presença 

de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre.”

(“A Família: Proclamação ao Mundo”, A Liahona,

outubro de 2004, p. 49)

M A R G A R E T  L I F F E R T H

§
Lembram-se da história de Adão e Eva?
Quando eles saíram do Jardim do Éden, torna-
ram-se os pais da primeira família do mundo.

Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e ensinaram-lhes o
evangelho. (Ver Moisés 5:12.) Vivenciaram as dificulda-
des e também a grande alegria da vida familiar. (Ver 
2 Néfi 2:23.)

Desde aquela época, por meio do plano do Pai
Celestial, cada um de nós veio à Terra como parte de
uma família. Cada família é diferente: o pai e a mãe
estão presentes ou em alguns casos há apenas um
deles; há muitos ou poucos filhos; às vezes há primos e
avós que também moram em casa. É importante que os
membros da família se amem mutuamente e façam sua
parte para terem um lar feliz.

Aprender e aplicar Meus Padrões do Evangelho 
(ver a contracapa do guia Fé em Deus) pode ajudar 
você a fazer sua parte para criar um lar feliz e uma 
família eterna. Ao escolher o que é certo — ser 
batizado, pagar o dízimo, arrepender-se, santificar 
o Dia do Senhor, ajudar o pai e a mãe, tomar o sacra-
mento, orar, ler as escrituras e viver digno de ir ao 
templo — você está aprendendo tradições familiares 
justas.

Ao fazermos nossa parte para edificar uma família
eterna pelo aprendizado e prática do evangelho de
Jesus Cristo, nos regozijaremos no plano do Pai Celestial
para nós.

Árvore Genealógica

Corte um pequeno ramo de árvore ou arbusto e
coloque-o num vaso ou copo. (Não se esqueça de
pedir ajuda e permissão a um adulto.) Se preferir,
desenhe uma árvore numa folha de papel grande. As
ilustrações da página A4 mostram maneiras de fortale-
cer sua família. Corte os quadrados e faça buracos no
alto de cada um. Nos quadrados em branco, escreva ou
desenhe suas próprias idéias de maneiras de ajudar
sua família e de demonstrar-lhe amor. Com um fio ou
barbante, pendure os quadrados na árvore.
Observação: Se não quiser arrancar páginas da revista, esta
atividade pode ser copiada, decalcada ou impressa da Internet no
site www.lds.org. Em inglês, clique em “Gospel Library”. Para os
outros idiomas, clique no mapa-múndi.

Idéias para o Tempo de Partilhar

1. Para crianças maiores: Muitos dos profetas do Livro de

Mórmon foram bons exemplos de honrar os pais e fortalecer a

família. Separe as crianças em grupos e dê a cada um deles

uma das seguintes referências das escrituras e uma palavra

cortada em pedaços de papel de uma letra cada um: obediên-

cia, 1 Néfi 3:2–8; oração, Enos 1:4–5; trabalho, Mosias 6:7; arre-

pendimento, Mosias 27:8–14, 32; fé, Alma 53:18–22, 56:44–48;

escrituras, Mórmon 8:1–5. Peça que cada grupo leia a passagem

das escrituras e identifique a palavra para identificar o princí-

pio ensinado e aplicado pelos pais e filhos. Eles devem também

dizer como honrar os pais vivendo o princípio hoje. Convide

cada grupo a relatar em poucas palavras a história contida em

seu trecho das escrituras e a respectiva aplicação. Cantem

hinos para reforçar esses princípios.

2. Para crianças menores: Usando as gravuras do pacote da

Primária 4-5 (a fuga da família de Leí), 4-8 (Néfi e as placas de

latão), e 4-16 (Néfi e o arco quebrado), envolva as crianças ao

contar-lhes histórias sobre a obediência de Néfi a seus pais. Peça

aos alunos que, por meio de dramatizações, mostrem como

podem obedecer aos pais e cantem hinos. ●

Minha Família Pode 
Ser Eterna

T E M P O  D E  
C O M P A R T I L H A R
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