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“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o

que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o

que desligares na terra será desligado nos céus.”

(Mateus 16:19)

§
Júlia estava triste. Sua avó estava no hospital
e a mãe tinha ido visitá-la.

“O que há de errado, Júlia?” perguntou
Angélica, sua irmã mais velha.

“Será que a vovó vai ficar boa?” indagou Júlia.
“Não sei”, respondeu Angélica.
“Por que você está triste? Você não ama a vovó?”

perguntou Júlia.
“É claro que amo”, disse a menina. “Mas mesmo que

ela morra, poderemos ficar juntas para sempre.”
“Pensei que ficar juntos para sempre significava que

nenhum de nós morreria”, argumentou Júlia.
Angélica sorriu. “Ficar juntos para sempre significa

que poderemos estar juntos como família no reino do
Pai Celestial.”

Júlia suspirou. “Não consigo entender.”
“No mês que vem Marcos e eu iremos nos casar”, 

explicou Angélica, “Sabe onde?”
“No templo”, respondeu Júlia. “Já faz alguns meses

que você está planejando isso.”
“Na verdade, planejo casar-me no templo desde muito

tempo”, lembrou Angélica. “No templo, seremos selados
um ao outro como uma família eterna. A vovó e o vovô
foram selados no templo, assim como a mamãe e o papai,
por isso todos estamos selados uns aos outros como uma
família, mesmo até depois desta vida.”

“E é só isso que precisamos para estar juntos?” argüiu
Júlia.

“Precisamos também tentar viver como uma família
eterna agora. Temos que viver o evangelho, amar-nos
uns aos outros e ajudar-nos.”

“Fico feliz de ter você como irmã para sempre”, 
declarou Júlia.

“Eu também”, afirmou Angélica.

Instruções

Retire a página 5 da revista e cole-a numa folha de
cartolina. Recorte a parte do plano de fundo do templo
na linha pontilhada. Faça fendas ao longo das linhas
pontilhadas no templo e em frente a ele. Dobre a parte
do plano de fundo na linha cheia. Dobre as três abas
formadas pelas fendas. Recorte as figuras dos membros
da família e cole-os nas abas. (Ver ilustração.) Recorte
os arbustos. Nos arbustos em branco, escreva algo que
você fará para preparar-se para um dia ir ao templo.
Coloque os arbustos nas fendas do terreno do templo.
Eles o lembrarão das coisas que sua família pode fazer
para ser uma família eterna.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

Separe as crianças em cinco grupos. Dê a cada um dos 
grupos uma das seguintes passagens de escritura para que leiam:
(1) Moisés 5:2, 12; (2) 1 Néfi 1:13; 2:1–4; (3) Mosias
27:11–16; (4) Helamã 5:12–14; (5) Alma 56:47–48. Permita
que os grupos debatam como os pais dessas escrituras ajudaram
seus filhos. Deixe que cada grupo ilustre e apresente sua escritura.
Cante canções ou hinos relacionados a cada escritura. Ajude as
crianças a entenderem e memorizarem “Honra a teu pai e a tua
mãe”. (Êxodo 20:12)

Explique que as crianças podem ajudar sua família a estarem
juntos para sempre se forem compreensivos. Fale sobre Salomão,
que pediu a Deus um coração entendido. (Ver I Reis 3:5, 9–12.)
Debata o significado de ter um coração entendido. Recorte alguns
corações de papel e escreva uma situação em cada um deles. Por
exemplo: (1) Seu irmão machucou o braço; (2) Sua mãe atrasou
o jantar porque estava ajudando uma vizinha; (3) Seu amigo
quer brincar com você, mas você vê seu pai trabalhando no 
jardim. Esclareça às crianças que elas têm corações entendidos e
pergunte-lhes o que fariam em cada situação. Cante uma canção
ou hino sobre família. Ajude as crianças a fazerem cartões para
darem aos membros da família. Na frente escreva: “Posso ter um
coração entendido se (. . .)” Permita que as crianças escrevam ou
desenhem dentro dos cartões o que podem fazer para serem mais
compreensivos. 9 

JUNTOS PARA SEMPRE
TEMPO DE COMPARTILHAR

Vicki F. Matsumori

IL
U

ST
RA

Ç
ÃO

 D
E 

ST
EV

E 
KR

O
PP



Ser 
amável
Estudar 

as 
escrituras Seguir o 

profeta

Servir 
os outros

Orar juntosFazer 
reunião 
familiar

Minha Família Pode Ser Eterna

Ilustração
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