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“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a

Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em

rosto, e ser-lhe-á dada.” (Tiago 1:5)

§
Uma das maiores bênçãos que recebemos por
causa de nossa fé em Jesus Cristo é que nossas
orações são respondidas. Quando era peque-

no, Joãozinho tinha um par de esporas. Certo dia em
que chegou em casa depois de andar a cavalo, ele foi
desobediente e a mãe colocou-o de castigo no quarto.
Ele ficou tão zangado que jogou as esporas escada abai-
xo. Depois, pediu desculpas à mãe. Quando foi andar a
cavalo outra vez, não conseguiu encontrar as esporas.
Procurou-as em toda parte. Finalmente, ajoelhou-se e
orou ao Pai Celestial. Depois que terminou a oração,
começou a procurar de novo (. . .) e encontrou-as. Com
essa experiência, Joãozinho começou a ter um testemu-
nho de que o Pai Celestial escuta e responde às orações.

Fica mais fácil escutar a voz mansa e suave do
Espírito Santo quando oramos sinceramente ao Pai
Celestial. O Espírito Santo ensina, orienta e ajuda-nos a
ter paz interior. Essas são algumas das bênçãos que rece-
bemos quando temos fé em Jesus Cristo.

Às vezes, precisamos de forças, porque temos dificul-
dades na vida. Cristina queria decorar as Regras de Fé e
ganhar o certificado “O Evangelho em Ação”. Para ela
isso era muito difícil, pois tinha paralisia cerebral, mas
Cristina acreditava que o Senhor a ajudaria. Ela escutou
repetidas vezes as músicas das Regras de Fé gravadas em
fita. Treinou arduamente, aprendeu a cantar todas as
músicas e ganhou o certificado. A família e os amigos
dela foram abençoados por seu bom exemplo. 

Quando contamos nossas bênçãos, podemos dizer:
“Minhas orações recebem resposta, recebo orientação e
consolo, e posso receber forças para vencer as prova-
ções”. A fé em Jesus Cristo verdadeiramente nos pro-
porciona bênçãos na vida.

Instruções 

Utilize a página 5 para anotar algumas das bênçãos
pelas quais você é grato. Depois, nas outras três páginas
do folheto, escreva quaisquer ocasiões em que você ou
alguém de sua família recebeu a resposta para uma ora-
ção, orientação do Espírito Santo, ou forças e consolo.
Para fazer um folheto de agradecimentos, recorte nas li-
nhas pontilhadas, junte as páginas e pregue a beirada.
Coloque o folheto em seu diário, para ajudá-lo a lem-
brar-se de enumerar as bênçãos.

Idéias para o Tempo de Compartilhar

1. Faça quebra-cabeças grandes e simples, cada um de uma cor,

utilizando desenhos simples de uma casa, uma família, a Terra e um

prédio da Igreja. Distribua as peças para as crianças. Falem de algu-

mas das coisas pelas quais podemos ser gratos. Prepare cartões das

mesmas cores utilizadas nos quebra-cabeças. Embaralhe os cartões en-

quanto canta músicas que falem de gratidão, lar, família, igreja e deste

belo mundo. Quando a música parar, pegue o cartão que estiver em

cima. Peça que uma das crianças que tenha uma peça de quebra-ca-

beça da mesma cor do cartão que você estiver segurando que diga algo

pelo qual é grata e, depois, coloque a peça no lugar. Continue a fazer

isso até que todos os quebra-cabeças estejam montados. Peça que uma

criança leia D&C 59:7. Peça que citem algumas maneiras de demons-

trarmos gratidão. Peça que as crianças façam desenhos mostrando coi-

sas pelas quais sejam gratas. Sugira que elas transformem os desenhos

em quebra-cabeças e façam a mesma atividade na noite familiar.

2. Peça às crianças que citem algumas pessoas das escrituras e

da história da Igreja que tenham recebido forças para vencer as pro-

vações devido à fé que tinham no Senhor. Peça que cada classe es-

colha uma história e apresente um esquete curto representando-a.

Histórias sugeridas: O povo de Alma: Mosias 24:8–22; os filhos de

Helamã: Alma 57:19–27; Rute e Noemi: Rute 1:1–17, 22; 2:1–2,

7–12; Daniel e seus amigos: Daniel 1:3–17; Sadraque, Mesaque e

Abednego: Daniel 3; Davi e Golias: I Samuel 17:39–51. Leiam

Alma 36:3 juntos; preste seu testemunho de que o Senhor ajudará

as pessoas que confiarem Nele. �

ENUMERAR AS BÊNÇÃOS 
Sydney S. Reynolds 
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________________

________________

_____________________________________

_____________________________________

__________________

_________________

RELAÇÃO DE
BÊNÇÃOS 
Meu nome é _______________________________. 

Tenho ______________ anos. 

Hoje é dia____________________________________.

Estas são parte das bênçãos 
pelas quais sou grato: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________

_________________

_______________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

O Pai Celestial escuta e responde
a minhas orações. (Ver Mórmon
9:21.)

O Espírito Santo orienta e ajuda-
me quando escolho o que é certo.
(Ver João 14:16, 26.) 

Recebo forças e consolo quando
passo por provações (Ver Alma
36:3.) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33278
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'LDS STANDARD NO MARKS'] [Based on 'LDS STANDARDS NO MARKS'] [Based on 'LDS STANDARDS NO MARKS'] [Based on 'LDS STANDARDS'] [Based on 'LDS STANDARDS MAGAZINE'] [Based on 'LDS STANDARDS BLEED'] [Based on '[LDS Standards]'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 16
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


