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Nota: Esta atividade pode ser copiada ou impressa 
da Internet em www.lds.org. Para o inglês, clique em 
Gospel Library. Para os demais idiomas, clique em 
Languages.
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t e M P o  d e  c o M P A r t i L h A r

serei um Elo Forte

Quando o Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) era jovem, ele e sua família 
moravam numa fazenda durante o verão. 
Ele teve a seguinte experiência lá:

“Havia uma árvore morta que eu queria arrancar. 
Amarrei a extremidade de uma corrente ao trator e a 
outra extremidade à árvore. Quando o trator começou 
a se deslocar, a árvore balançou um pouco e depois a 
corrente se quebrou.

Olhei o elo quebrado e não sabia como aquilo podia 
ter acontecido. Fui a uma loja e comprei um elo para 
substituir o avariado. Consertei a corrente, mas o resul-
tado ficou estranho e feio. A corrente nunca mais foi a 
mesma.” 1

Pensem em si mesmos como parte de uma corrente: 
uma corrente familiar. O Presidente Hinckley disse que 
nunca devemos permitir que nos tornemos um elo frá-
gil em nossa corrente familiar.

Adão e Eva constituíram a primeira família da Terra. 
Foram eles que começaram a corrente familiar. Deus 
lhes deu o mandamento de ter filhos. Quando tiveram 
filhos, Adão e Eva lhes ensinaram o evangelho. 

Assim como os filhos de Adão e Eva aprenderam 
com seus pais e depois ensinaram seus próprios filhos, 
o Pai Celestial deseja que vocês aprendam com seus 
pais. Depois, quando vocês tiverem filhos, Ele quer que 
vocês os ensinem. Vocês podem se espelhar em Adão e 
Eva e em outras famílias justas das escrituras e apren-
der como ajudar sua família a constituir elos fortes na 
corrente familiar.

nome em um dos elos e o nome de seus pais, irmãos, 
irmãs, avós, tios, primos e outros parentes nos outros 
elos. Una os elos. Pendure sua corrente num local em 
que ela o ajudará a recordar que você faz parte de uma 
família e que pode ser um elo forte. Numa noite fami-
liar, peça aos familiares que escolham um nome num 
dos elos e digam uma coisa que aprenderam com essa 
pessoa que as ajude a permanecer firmes.

idéias para o Tempo de Compartilhar
1. Escreva as referências das escrituras a seguir na parte 

externa de seis envelopes, com uma referência por envelope: Moisés 
3:24; Moisés 5:1; Moisés 5:2; Moisés 5:4; Moisés 5:5; Moisés 5:12. 
Prepare seis tiras de papel com as palavras e expressões a seguir: 
casamento, trabalhar juntos, ter filhos, orar, guardar os manda-
mentos, ensinar os filhos. Recorte as letras individualmente, use cli-
pes para agrupar as letras de cada palavra e ponha-as dentro dos 
respectivos envelopes. Procure fotografias e gravuras de famílias 
que ilustrem cada tira de papel. Mostre a gravura 119 do Pacote 
de Gravuras do Evangelho (Adão e Eva Ensinam os Filhos). Conte 
em poucas palavras a história de Adão e Eva, salientando que por 
meio deles foi estabelecido o modelo de família do Pai Celestial. 
Separe as crianças em seis grupos e dê um envelope a cada uma 
delas. Peça às crianças que leiam a escritura, desembaralhem as 
letras e as unam com fita adesiva ou cola. Começando com Moisés 
3:24 e seguindo a ordem, peça a cada grupo que mostre sua tira 
de papel e escolha a gravura correspondente. Ponha as gravuras e 
fotografias ao redor da gravura de Adão e Eva. Explique às crian-
ças que a família é o melhor lugar para aprendermos e vivermos o 
evangelho. 

2. Para ensinar que o Pai Celestial abençoa as famílias justas, 
faça uma dramatização sobre os filhos de Helamã, que foram 
protegidos na batalha. Inclua o papel do narrador, de Helamã e 
dos filhos de Helamã (ver Alma 53:10–23; 56; 57). Use crachás ou 
fantasias simples, se desejar. Outras famílias justas também foram 
abençoadas pelo Pai Celestial. Separe as crianças em dois grupos. 
Entregue a cada grupo uma das histórias a seguir: A família 
de Néfi (1 Néfi 17:7–13; 18:1–6) e as famílias jareditas (Gênesis 
11:1–9; Éter 1:33–43). Peça a cada grupo que leia a história. Aja 
como repórter (use um microfone, se possível) e entreviste cada 
grupo, fazendo perguntas sobre os detalhes de cada história. Testi-
fique que o Pai Celestial abençoa as famílias justas. ●

c h e r y l  e s P l i n

“A família foi ordenada por Deus” (“A Família: 
Proclamação ao Mundo”).
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NOTA
 1. Gordon B. Hinckley, “Keep the Chain Unbroken”, em Brigham Young 

University 1999–2000 Speeches (2000), pp. 108–109.

Atividade
Retire a página A4 e cole-a em cartolina. Recorte cada 

elo nas linhas pretas cheias. Para recortar a parte interna 
dos elos, corte o elo na linha tracejada. Escreva seu 


