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Jesus Cristo Restaurou a Plenitude do
Evangelho por Meio de Joseph Smith

Sandra Tanner e Cristina Franco

I

magine um copo de água límpida e
pura. Se batermos no copo, um pouco
de água pode derramar, e o copo deixará de estar cheio.
No princípio a plenitude do evangelho estava na Terra. Por muitos anos os
profetas ensinaram o evangelho.
Quando estava na Terra, Jesus Cristo estabeleceu Sua
Igreja. Ensinou a plenitude do evangelho: fé em Jesus
Cristo, arrependimento, batismo por imersão, dom do
Espírito Santo e obediência aos mandamentos. Jesus
mostrou a todas as pessoas como devemos viver. Ele
tornou-se o Salvador de todos nós. O copo do evangelho estava cheio.
Mas, com o passar dos anos, partes do evangelho se
perderam porque pessoas iníquas o mudaram ou não
lhe obedeceram. A plenitude do evangelho deixou de
existir na Terra. O Pai Celestial prometeu a Seus filhos
que lhes daria novamente a plenitude do evangelho.
Ele chamou Joseph Smith para ajudá-Lo a restaurar a
plenitude do evangelho.
João 3:16 ensina que o Pai Celestial deu-nos
Seu Filho e o evangelho porque ama Seus filhos.
Ele chama profetas para ensinar Seu evangelho a
todos, para que saibamos o caminho de volta a Sua
presença.
Somos abençoados por termos o evangelho na
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Nosso copo do evangelho está cheio até a borda,

e o Pai Celestial prometeu que o
evangelho jamais será tirado da Terra
novamente.
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Leia a sexta regra de fé na Pérola de
Grande Valor.
Decore essa regra de fé.
Ore para pedir ao Pai Celestial que o ajude a saber
que Jesus Cristo restaurou a plenitude do evangelho
por intermédio de Joseph Smith.
Escolha uma destas atividades ou crie a sua
própria:
• Ajude alguém mais a aprender essa regra de fé.
• Leia ou peça a alguém que leia para você Joseph
Smith — História, na Pérola de Grande Valor.
• Faça a roda mencionada na história da página 67.
Recorte as duas rodas e prenda-as com um colchete
de metal. Use a roda para ensinar a alguém como
Jesus Cristo restaurou a plenitude do evangelho por
intermédio de Joseph Smith.
• Nossos missionários estão ensinando as verdades
do evangelho restaurado no mundo inteiro. Ore por
eles. Ore para saber quem você pode convidar para
ouvir a mensagem dos missionários.
Como as coisas que você fez o ajudam a compreender a sexta regra de fé?
Escreva em seu diário ou faça um desenho contando
o que você fez. ◼
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