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“O que eu, o Senhor, disse está dito ( . . . ) seja pela

minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o

mesmo.” (D&C 1:38)

§
Se Jesus Cristo viesse falar com você, você
arranjaria tempo para ouvi-Lo? Todo mês de
abril e outubro, o profeta e as outras

Autoridades Gerais discursam na conferência geral. Eles
nos dizem coisas que o Salvador nos diria se estivesse
aqui. As palavras desses líderes irão guiar-nos em nossa
vida.

No Livro de Mórmon, lemos a respeito do Rei
Benjamim, que era profeta. Quando já estava velho, 
ele quis ensinar seu povo uma vez mais a respeito do
Salvador, então, fez com que fosse construída uma torre
para que todos pudessem ouvi-lo.

As pessoas armaram suas tendas em volta do templo
e prepararam-se para ouvir o Rei Benjamim. Entretanto,
havia tantas pessoas que muitos não conseguiram ouvi-
lo. O rei, então, fez com que escrevessem suas palavras
e enviou-as ao povo.

Quando terminou de falar, o povo quis tomar sobre 
si o nome de Cristo e guardar Seus mandamentos 
e fizeram um convênio de sempre lembrar-se Dele. 
As pessoas fizeram o que o Senhor pediu por intermédio
do profeta. (Ver Mosias 1–6.)

No último mês de outubro, nosso profeta, o
Presidente Gordon B. Hinckley, falou várias coisas 
para nós e falará novamente em abril. Como o Rei
Benjamim, ele falará em lugar do Salvador. Ele não
precisa de uma torre alta; ele fala para nós no Centro
de Conferências em Salt Lake City.

Nem todos podem ir ao Centro de Conferências para
ouvir o Presidente Hinckley; por isso suas palavras são
transmitidas pela televisão, por satélite, rádio, compu-
tador, videotapes e pelas revistas da Igreja a todas as
pessoas do mundo. É importante que ouçamos suas
palavras da mesma forma como ouviríamos Jesus Cristo.
Por intermédio do Presidente Hinckley, o Salvador fala
conosco!

Instruções

1. Cole a página 5 numa folha de cartolina.
2. Recorte as duas seções e a janela na seção 1.
3. Aliste quatro coisas que o profeta pede que

façamos. Escreva quatro coisas que você fará para seguir
o conselho do profeta.

4. Pinte as figuras das crianças fazendo coisas que o
profeta nos pediu.

5. Faça dois cilindros colando as pontas da seção 1 e
da seção 2. (Ver ilustração.)

6. Coloque a seção 2 dentro da seção 1 e gire até que
apareça uma figura. Todos os dias, mude a figura e
lembre-se do que você fará para seguir o profeta.

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Numa tira de papel, prenda declarações tiradas 
de discursos de conferências ou de “Testemunhas Especiais 
de Cristo”. (Ver A Liahona, abril de 2001, pp. 2–24.)
Escreva NASCIMENTO numa das pontas da tira e VIDA
ETERNA na outra ponta. Explique às crianças que quando
nascemos na Terra, não nos lembramos do plano do Pai
Celestial para nós. Precisamos aprender sobre Seu plano nas
escrituras e por meio dos profetas vivos. Coloque uma venda
nos olhos de uma criança para representar o esquecimento 
de nossa vida pré-mortal e faça com que procure uma decla-
ração a partir do início da tira na palavra NASCIMENTO.
Em seguida, retire a venda e peça-lhe que leia a declaração 
e diga como pode aplicar a mensagem em sua vida. Continue
assim, até que todas as mensagens tenham sido lidas. Cante
“Graças Damos, Ó Deus, Por um Profeta” (Hinos, nº 9).

2. Para ajudar as crianças a entenderem como crescemos
linha sobre linha, faça um cartaz de uma escada de mão sem
os degraus. Faça com que as crianças tirem os degraus de
dentro de um recipiente ou sacola. Escreva em cada degrau
algo que os profetas nos aconselharam a fazer. Explique-lhes
que com apenas um ou dois degraus é impossível subir 
a escada, mas com todos os degraus, podemos chegar 
até o topo e encontrar a felicidade que o Pai Celestial tem
reservada para aqueles que seguem o conselho dos profetas.
Reforce o tópico de cada degrau, cantando um hino. � 

TEMPO DE COMPARTILHAR

Ouvir a Voz de um Profeta
Diane S. Nichols
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