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O que é que o torna
mais feliz? Se pudesse
escolher entre uma

coisa que durasse só um pouco e
outra que durasse para sempre,
qual escolheria? Um sorvete ou
um amigo? Um avião, uma
boneca de papel ou um Livro de
Mórmon? Um jogo de futebol ou uma
viagem com a família?

Sorvetes, bonecas e jogos de
futebol são muito divertidos mas não
nos trazem uma felicidade duradoura
como os amigos, as escrituras e a
família.

O templo mostra-nos como
escolher as melhores coisas da vida 
— coisas que duram muito, como a
bondade e o amor. O templo ajuda-
nos a aprender mais sobre o Pai
Celestial e Jesus Cristo e sobre o
motivo de estarmos aqui nesta terra. 
E as ordenanças do templo tornam
possível que as melhores coisas da
vida durem para sempre.

Vejamos o que cinco crianças da
Primária disseram sobre o templo:

“O templo é um local feliz, porque
lá aprendemos a respeito de Jesus.”

(Nicole, 6 anos.)
“As pessoas vão ao templo para

fazer batismos pelos mortos. É preciso
ter doze anos, freqüentar a igreja e
guardar os mandamentos. Eu quero ir
ao templo um dia.” (Melissa, 11 anos.)

“O templo é um local feliz porque é
lá que a gente se casa. Eu vou fazer
isso porque então estarei selada ao
meu verdadeiro marido para sempre.”
(Amanda, 9 anos.)

“O templo é um local onde os
bebês podem ser selados às famílias. É
muito bonito lá dentro. É sossegado.
Eu senti-me feliz lá. Às vezes as
pessoas choram de felicidade, porque
o bebê que elas amam muito está
sendo selado a elas.” (Corbyn, 8 anos.)

“No templo sempre há reverência.
É um local sagrado, não é como

qualquer outro. É a casa do Pai
Celestial.” (Joseph, 11 anos.)

Idéias para o Tempo de 
Compartilhar
1. Pergunte às crianças o que as torna

felizes. Escreva as respostas no quadro
negro. Ajude as crianças a decidirem

se as coisas as tornam felizes por
pouco tempo ou por muito tempo.
Desenhe ou coloque uma estrela ao
lado das coisas que são eternas e

peça às crianças que façam desenhos
retratando-as. 

2. Convide uma criança que tenha
tido uma experiência feliz no templo para
contar o que sentiu.

3. Convide uma líder ou professora
da Primária para contar às crianças seus
sentimentos a respeito de uma
experiência feliz que tenha tido no
templo.

4. Usando Doutrina e Convênios
88:119 como referência, fale às crianças
sobre como elas próprias podem ser
semelhantes a templos — cheias de
oração, de jejum, de fé, de ensino, de
glória, de ordem e do Espírito de Deus.

5. Ajude cada criança a fazer um
livro pessoal sobre o templo, usando
gravuras de revistas velhas da Igreja,
fotos, trechos especiais de diários e assim
por diante. No decorrer do ano, as
crianças poderão ir acrescentando coisas
ao livro. �
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TEMPO DE COMPARTILHAR

O TEMPLO É 
UM LOCAL FELIZ

Judy Edwards

“Que se regozijem os corações . . .

de todo o meu povo, o qual . . .

construiu esta casa ao meu

nome.” (Doutrina e

Convênios 110:6.)

Instruções
Para fazer um móbile que lembre coisas felizes do

templo, retire as páginas 6–7 e monte-as em cartolina.
A seguir, no espaço indicado, desenhe o templo que

ficar mais próximo de sua casa, depois pinte e recorte cada
gravura, fazendo furos onde indicado. No verso de cada
gravura, escreva a respeito das bênçãos
do templo que tornam as pessoas felizes.
Use barbante ou linha grossa para
prender as gravuras menores na parte
inferior da gravura de seu templo, e
depois pendure o móbile.

O SEU TEMPLO

CASAMENTO 
NO TEMPLO SELAMENTOS NO TEMPLO

BATISMOS PELOS MORTOS

APRENDER 
SOBRE JESUS

A CASA DE DEUS

ILUSTRADO POR CRYSTAL DUTSON
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