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Observação: Esta atividade pode ser copiada  
ou impressa a partir da Internet no site  
www.lds.org.
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Ser batizado e confirmado

Arrepender-me

Ser bondoso

Pagar o dízimo

Demonstrar amor por  
minha família

Servir ao próximo

Seguir o profeta

Ter bons pensamentos

Estudar as escrituras

Obedecer à Palavra de 
Sabedoria

Santificar o Dia do Senhor

Frequentar a Igreja

Tomar o sacramento

Ser obediente

Amar o Senhor

Orar

Ser honesto

Perdoar aos outros

Honrar os pais

Ter fé em Jesus Cristo
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t e M P o  d e  c o M P A r t i L h A r

Num domingo, na reunião de testemunho, 
Angie, de nove anos, disse à congregação 
que seu hino favorito era “As Famílias Podem 

Ser Eternas”. Angie disse que era muito bom que o Pai 
Celestial tivesse um plano maravilhoso para ficarmos 
juntos para sempre.

Os pais de Angie ainda não eram selados no tem-
plo. Pouco depois daquele dia, a irmã de Angie, Katie, 
deixou uma carta no travesseiro dos pais, pedindo que 
fossem ao templo.

Angie e Katie queriam muito que sua família fosse 
selada. Seus pais oraram a respeito de ir ao templo. A 
família trabalhou arduamente para preparar-se. Quando 
chegou o momento certo, a família pôde ir ao templo e 
ser selada para sempre.

Mesmo que sua família ainda não tenha sido selada, 
você poderá ir ao templo um dia. Depois que comple-
tar 12 anos de idade, você poderá realizar batismos no 
templo em favor dos mortos. Você pode começar a pre-
parar-se agora cumprindo os mandamentos e vivendo 
os Meus Padrões do Evangelho.

Atividade
Recorte tiras de papel com as palavras da página A8 

e coloque-as em um jarro, saco de papel ou bacia. Use 
pedrinhas ou botões como peças do jogo. Revezem-se 
para escolher uma tira com palavras e lê-las em voz 
alta. Depois, conte quantas palavras tem a tira e mova 
sua peça esse mesmo número de casas. Prossiga até 
que todas as peças do jogo tenham chegado ao templo.

Ideias para o Tempo de Compartilhar
1. Minha família pode ser eterna por meio das ordenan-

ças do templo. Ao ler Doutrina e Convênios 138:48, peça às 
crianças que prestem atenção no trabalho que é feito no templo 

que possibilita que as famílias sejam eternas (“selamento de 
filhos aos pais”). Mostre o Pacote de Gravuras do Evangelho 
417 (Elias Restaura o Poder de Selar as Famílias para a Eter-
nidade). Ensine a respeito da aparição de Elias, o profeta, no 
Templo de Kirtland para restaurar o poder de selamento (ver 
D&C 110:13–15). Para ajudar as crianças a compreender o 
“poder de selamento”, mostre uma gravura do templo de sua 
área e explique a elas que, se os casais se casarem no templo e 
cumprirem as promessas que ali fizerem, continuarão casados 
depois da morte. Conte a história do selamento da família de 
Angie e Katie no templo (à esquerda). Peça a cada criança que 
faça um grande desenho do templo. Depois, peça que virem 
suas folhas de papel e façam no verso um desenho pequeno de 
sua família ou de sua futura família. Quando tiverem termi-
nado, peça que ergam seus desenhos contra a luz para que 
vejam sua família no templo. Preste seu testemunho de que as 
famílias podem ser eternas.

2. O trabalho de história da família e do templo abençoa 
todas as gerações de minha família. Peça a sete crianças que 
venham para frente da classe. Cole a etiqueta Eu na criança 
do centro. Nas crianças à esquerda dela, cole as etiquetas: 
Pai, Avô, Bisavô. E nas crianças à direita, as etiquetas: Filho, 
Neto, Bisneto. Explique-lhes que cada pessoa representa 
uma geração da família. Diga às crianças que, quando o 
Pai Celestial estabeleceu a família, Ele fez um plano para 
que ajudemos uns aos outros a voltar a viver com Ele para 
sempre. Leia Malaquias 4:6. Explique-lhes que converter 
“o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus 
pais” significa selar todas as gerações de nossa família para 
sempre por meio das ordenanças do templo. Esse versículo 
também se refere ao amor que sentimos por nossos ante-
passados quando ficamos sabendo a respeito deles. Com a 
permissão do bispo ou presidente do ramo, convide o avô ou 
a avó de uma das crianças para a Primária. Com antece-
dência, escreva perguntas em folhas de papel e faça com que 
as crianças se revezem escolhendo e fazendo uma pergunta 
para que o avô ou a avó responda. Comece cada pergunta 
com “Quando você tinha minha idade” … (Perguntas possí-
veis: Qual era sua tradição familiar predileta? O que você e 
seus amigos faziam para se divertir?) Incentive as crianças a 
perguntar coisas a seus pais e avós para aprenderem mais a 
respeito deles. ●

“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o 
que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o  
que desligares na terra será desligado nos céus” 
(Mateus 16:19).

O Templo — Ali Eu Hei de Entrar

C H e R Y l  e S P l i N
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