
66 A  L i a h o n a

Diário De EscriturAs

Sandra tanner e cristina Franco

Escrituras: livram-me do mal.
Escrituras: pra vencer no final.
Diariamente, Quero tal poder,
A força que recebo, sempre, ao ler. 1

tEmPO dE COmPArtilhAr

regra de fé é verdadeira. Peça 
para sentir o amor do Pai 
Celestial e de Seu Filho Jesus 
Cristo. Esse amor se chama 
caridade.

Decore essa Regra de Fé. 
Escolha uma destas ativida-

des ou crie, você mesmo,  
a sua:

•  Ajude outra pessoa a apren-
der essa escritura.

•  Ore para que outra pessoa 
sinta o amor de Deus.

•  Quando sentimos o amor 
do Pai Celestial e de Jesus 
Cristo, acreditamos Neles. 
Cremos que somos filhos de 
Deus. Mostramos que acre-
ditamos que Ele é nosso Pai 
Celestial agradecendo a Ele 
pelas bênçãos que recebe-
mos. Quando vir a plaquinha 
de sua maçaneta (ver página 
67), pense nas bênçãos que 
recebeu nesse dia.

De que modo aquilo que 
você fez o ajudou a compreen-
der essa escritura?

Escreva em seu diário o que 
você fez (ou faça um desenho 
descrevendo o que sente) por 
saber que o Pai Celestial e 
Jesus amam você. ◼

NotA
 1.  “O Poder das Escrituras”, Esboço 

para o Tempo de Compartilhar 
e Apresentação da Primária na 
Reunião Sacramental de 2006,  

pp. 10–11.

as escrituras são o regis-
tro dos ensinamentos 
de Deus para Seus 

filhos e Sua interação com 
eles. Um diário das escrituras 
é seu próprio caderno no 
qual você escreve como está 
aprendendo a compreender 
e a viver os ensinamentos 
do evangelho. A cada mês 
do ano, você pode apren-
der uma escritura e prati-
car o que ela ensina. O Pai 
Celestial vai ajudá-lo, se você 
decidir aprender as escrituras 
e colocá-las em prática. Você 
sentirá o poder das escrituras 
e seu testemunho vai crescer.

como Usar Seu Diário  
de escrituras

Faça ou compre um 
caderno que tenha pelo menos 
12 páginas. As edições de  
A  Liahona deste ano contêm 
uma escritura e algu-
mas atividades 
para você rea-
lizar em seu 
diário de escri-
turas. Se preci-
sar de ajuda para 
ler ou escrever 

a escritura, ou compreender 
atividade, você pode pedir 
auxílio aos pais, aos irmãos 
mais velhos, aos amigos ou à 
professora da Primária.

Diário de escrituras de 
Janeiro de 2010

Leia a primeira Regra de Fé. 
Você pode encontrá-la  
na Pérola de Grande Valor.

Ore para saber que essa 
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