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Encontre o caminho através  
do labirinto para ajudar Néfi 
a pegar as placas de latão 
e voltar para 
sua família no 
deserto.

Por que o Pai  Celestial 
queria que Leí e sua 
família tivessem as 
placas de latão?

1 Néfi 3–5



Desenhe sua família debaixo da árvore da vida.

Por que Leí queria que sua família comesse do fruto da árvore da vida?

1 Néfi 8



Desenhe como você imagina que era a Liahona.

Como a Liahona ajudou a família de Leí?

1 Néfi 16



Ligue os pontos para ajudar Néfi a construir o navio.

Como Néfi soube como 
 construir o navio?

1 Néfi 17–18



Encontre dez diferenças entre as duas figuras de Enos orando.

Por que Enos orou por tanto tempo?

Enos 1



Ligue os pontos para terminar a torre do rei 
 Benjamim para que ele possa ensinar a seu povo.

Quais são as duas coisas que Deus requer que façamos?

Mosias 2–5



Pinte o que Deus fez para proteger  Abinádi 
para que ele pudesse ensinar.

Por que o Pai Celestial pediu a Abinádi que ensinasse ao povo do rei Noé? 

Mosias 11–17

Dica: Mosias 13:1–5



Encontre 14 corações entre aqueles que desejam ser batizados.

Por que as pessoas foram batizadas por Alma?

Mosias 18



Quantas diferenças você  consegue 
encontrar entre as duas figuras  

de Alma, o filho? 

Por que Alma mudou?

Mosias 27



Encontre dez pedaços das cordas   
arrebentadas por Alma e Amuleque.

Como Alma e Amuleque conseguiram arrebentar as cordas?

Alma 14



Desenhe mais ovelhas que foram protegidas por Amon.

Por que Amon protegeu as ovelhas do rei Lamôni?

Alma 17



Encontre sete armas que os ânti- néfi- leítas 
podem enterrar profundamente no solo.

Por que os ânti- néfi- leítas enterram suas armas?

Alma 23–24



Trace as palavras que se encontram no  
estandarte  da liberdade do capitão Morôni.

Por que o capitão Morôni criou o estandarte da liberdade?

Alma 46



Ligue os pontos para desenhar a armadura do jovem guerreiro.

Por que os dois mil rapazes foram para a guerra?

Alma 56–57



Encontre três pessoas ouvindo Samuel, o lamanita.

Como Samuel, o lamanita, sabia o que devia profetizar ao povo?

Helamã 13–15



Pinte a gravura de Jesus aparecendo aos nefitas.

Por que Jesus pediu ao povo que tocasse Seu lado, Suas mãos e Seus pés?

3 Néfi 11



Encontre as seguintes imagens enquanto Jesus abençoa 
as crianças: pomba, batismo, mandamentos, amor, oração.

Como Jesus abençoou cada criança?

3 Néfi 17



Pinte a gravura de Mórmon e dos registros sagrados.

Como Mórmon sabia o que deveria escrever no Livro de Mórmon?

Palavras de Mórmon 1



Conte quantas pedras o irmão de Jarede pediu que o Senhor tocasse.

Por que o irmão de Jarede pediu ao Senhor que tocasse as pedras?

Éter 2–3



Siga o 
labirinto para  

ver como você pode  
 descobrir se o Livro  

de  Mórmon é verdadeiro.

O que Morôni pede 
que você faça 
quando você ler o 
Livro de Mórmon?

Morôni 10
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