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TEmpO dE COmparTilhar

O espírito santo Testifica  
da verdade de Todas as Coisas

Sandra Tanner e Cristina Franco

no Livro de Mórmon lemos sobre Leí e sua 
família. O Pai Celestial levou-os a um novo lar 
numa terra escolhida. Leí recebeu um presente 

maravilhoso de Deus: uma esfera com duas agulhas que 
indicavam “o caminho a seguir” (1 Néfi 16:10). Esse objeto 
se chamava Liahona. Néfi disse que a Liahona funcionava 
“conforme a fé e a diligência e a atenção” das pessoas 

(1 Néfi 16:28). A família de Leí aprendeu a seguir as 
instruções da Liahona.

Recebemos um presente maravilhoso quando somos 
batizados e confirmados. É o dom do Espírito Santo. 
O dom do Espírito Santo é como a Liahona. Podemos 
aprender a seguir o Espírito Santo. Se seguirmos Seus 
sussurros, poderemos voltar a viver com o Pai Celestial 
e Jesus Cristo. 
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escrituras na abertura ao lado. Você pode escre-
ver suas respostas em seu diário de escrituras.

•	Escreva	em	seu	diário	algumas	ocasiões	em	
que sentiu o Espírito Santo. Reconhecer a ajuda 

Dele no passado vai ajudar você a ouvir e a 
seguir os sussurros Dele no futuro.
•	Fale	com	seus	pais,	professores	ou	amigos	

sobre ocasiões em que foram guiados pelo 
Espírito Santo.

Escreva em seu diário ou faça um 
desenho contando o que você fez.  
De que modo as coisas que você  
fez o ajudaram a compreender 
Morôni 10:5? ◼
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Leia Morôni 10:5.
Ore ao Pai Celestial para saber que o Espírito 

Santo vai ajudar você.
Memorize Morôni 10:5.
Escolha uma destas atividades ou crie a 

sua própria:
•	 Ajude	alguém	a	memorizar	Morôni	10:5.
•	 Retire	a	atividade	da	revista	A Liahona 

na página 65 e cole-a em cartolina. 
Recorte os círculos e as duas seções 
ao longo dos pontilhados. Una os 
círculos com um prendedor de 
metal. Leia a pergunta da área 
recortada e ache a respectiva  
resposta na referência das 
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Quem vai-me ensinar 
todas as coisas e me 
ajudar a recordá-las?
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D&C 8
:2

Como posso  

reconhecer a voz do 

Espírito Santo?

Helamã 5:30

Com
o podem

os 
saber a verdade de 

todas as coisas?

M
orôni 10:5
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João 14:26
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