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Idéias para o Tempo 

de Compartilhar

1. Conte a história do Profeta Joseph
Smith e Jacob Haun. (Ver o Manual
Primária 5, lição 31.) Explique-lhes que o
Profeta aconselhou Jacob Haun a dizer às
pessoas que abandonassem o Moinho
Haun. O irmão Haun não transmitiu a
mensagem do Profeta e muitas pessoas
morreram. Toda vez que seguirmos o
conselho do profeta, estaremos seguros.
Recorte vários círculos de papel. Desenhe
uma carinha sorridente em metade dos
círculos e uma carinha carrancuda na

outra metade. Mostre gravuras de pessoas fazendo coisas que o
profeta nos disse que devemos fazer. Mostre também figuras
tiradas de revistas ou jornais, de pessoas fazendo o que ele nos
disse que não devemos fazer, como brigar, roubar, fumar, tomar
café, chá, bebidas alcoólicas, etc. Faça com que as crianças colo-
quem uma carinha sorridente ou carrancuda ao lado de cada
figura, de acordo com o que o profeta nos pede que façamos.
Cante hinos relacionados com as figuras de carinhas sorridentes.

2. Explique às crianças que o Presidente Brigham Young guiou
os primeiros pioneiros para o vale do Lago Salgado. Enquanto 
os pioneiros seguiam o profeta até o vale, marcavam também 
a trilha para os outros santos que viriam depois deles. Hoje o
profeta nos guia, ensinando-nos sobre o que devemos fazer para
voltar à presença do Pai Celestial. Enfie um botão num pedaço
bem grande de barbante e amarre as pontas. Faça com que as
crianças se sentem num círculo, cada uma segurando o barbante
com ambas as mãos. O barbante deve ficar do tamanho do
círculo. Peça a uma criança que esconda o botão em sua mão.
Cante “Damos Graças, Ó Deus, Por um Profeta” (Hinos, nº 9).
Faça com que as crianças movam as mãos para um lado ou para
o outro ao longo do barbante, passando o botão secretamente 
em ambas as direções até que o líder pare o hino. Peça à criança
que estiver com o botão que diga uma forma de seguir o profeta.
Continue cantando e movendo o botão. Preste testemunho sobre
como o fato de seguir o profeta tem guiado sua vida. �

“( . . . ) E provai-me então com isto

( . . . ), se eu não vos abrir as janelas

do céu e não derramar sobre vós

uma bênção tal, que não haja

espaço suficiente para recebê-la.” 

(3 Néfi 24:10)

§
Uma família, que possuía
uma casa perto da praia,
certa noite observou uma

terrível tempestade. Ondas gigantescas
quebravam na areia e destruíram o cais
do barco. Na manhã seguinte, encon-
traram pedaços do desembarcadouro
espalhados pela área, mas o barco flutuava intacto na
água. Ele ficara no lugar, preso por uma âncora pesada
que o mantivera afastado da praia, impedindo que fosse
destruído.

Assim como o barco foi salvo da tempestade porque
estava seguro por uma âncora, podemos manter-nos
seguros quando ouvimos e seguimos o profeta. A
obediência aos seus conselhos é como uma âncora na
nossa vida. O profeta nos fala sobre as coisas que o Pai
Celestial quer que façamos. Ele nos diz como podemos
ter paz, mesmo em situações de medo e preocupação.

Por exemplo: O Senhor disse ao Profeta Joseph
Smith que advertisse as pessoas a respeito de alimentos
e bebidas prejudiciais à saúde. Esse conselho chama-se
Palavra de Sabedoria. (Ver D&C 89.) Se o obedecermos,
seremos abençoados.

O Presidente Gordon B. Hinckley pediu que estudás-
semos as escrituras e orássemos diariamente. Se assim
fizermos, sentiremos muita paz. O Espírito testificará
que o Pai Celestial nos ama e responde a nossas
orações.

Ouça o profeta. Ele fala em lugar do Pai Celestial. 
Se formos obedientes, sentiremos paz e, como o barco
ancorado, estaremos seguros mesmo que haja tempes-
tades ao nosso redor.
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A Obediência Traz-nos Bênçãos
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Instruções

1. Cole esta página numa

cartolina e recorte as

molduras das figuras.

2. Pinte as figuras das

crianças seguindo o profeta.

3. Embaixo de cada figura,

escreva como você pode

seguir o profeta como 

as crianças da figura.

4. Pendure a figura em

algum lugar que lhe sirva

de lembrete diário de

algumas coisas que você

pode fazer para seguir 

o profeta.
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