
“E todos vós [sois] filhos do Altíssimo” 

(Salmos 82:6).

Há crianças maravilhosas, incluindo você, que
vivem espalhadas pelo mundo inteiro. Elas
podem usar roupas diferentes das que você

usa, comer outros tipos de comida, falar outros idio-
mas e morar em casas nada parecidas com a sua, mas
todos vocês são filhos de Deus, e Ele os ama.

Remova da revista este pôster. Recorte cuidadosa-
mente nas linhas pontilhadas. Prenda os doze quadra-
dos em ordem numérica, com as escrituras viradas
para frente, e coloque o pôster na parede ou em um
lugar bem visível.

Cada mês, procure a referência da escritura ou 

leia a citação de (“A Família: Proclamação ao Mundo” 
A Liahona, outubro de 2004, p. 49) impressa no qua-
drado. Memorize a escritura ou a citação, se possível.
Quando terminar, feche o quadrado e o recoloque 
na parede.

No final do ano, seu mapa estará completo, e você
terá visto alguns de seus amigos no mundo todo e
aprendido sobre algumas bênçãos e oportunidades
importantes que recebe, como filho de Deus.

Em cada revista deste ano, você encontrará uma
página para colorir com um tema e uma escritura.
Você poderá pintar a gravura e pendurá-la perto 
do pôster.
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Sou Um 
Filho de

Deus

1. Janeiro
Sou um filho de Deus, e Ele tem um plano para mim.

“Todos os seres humanos – homem e mulher – foram criados à 
imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho (ou filha) gerado em espírito

por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino
divinos” (proclamação, parágrafo 2).

5. Maio
O Pai Celestial planejou que eu tivesse uma família. 

Posso fortalecer minha família agora.

“A família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno 
de Seus filhos” (proclamação, parágrafo 1).

9. Setembro
Posso orar ao Pai Celestial, e Ele ouvirá minhas 

orações e as responderá.

Marcos 11:24

10. Outubro
Por ser Seu filho, servirei a Deus de todo o meu coração,

poder, mente e força.

D&C 4:2

11. Novembro
Sou grato por saber que somos todos filhos de Deus.

D&C 59:7

12. Dezembro
Amo meu Salvador Jesus Cristo e Seu evangelho restaurado.

2 Néfi 25:26

6. Junho
O templo é uma bênção para mim e minha família.

D&C 124:40

7. Julho
Por saber que todos somos filhos de Deus, vou compartilhar 

o evangelho com outras pessoas.

D&C 18:15

8. Agosto
Mostrarei minha fé em Jesus Cristo, ao ser 

batizado e confirmado.

D&C 68:27

2. Fevereiro
As escrituras ensinam-me sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo 

e como voltar à presença Deles.

2 Néfi 4:15

3. Março
Jesus Cristo é meu Salvador.

I João 4:14

4. Abril
Seguirei o profeta.

Amós 3:7
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Exemplares adicionais do pôster (código 02259 059) estão à
disposição nos centros de distribuição da Igreja.
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