
Moriânton era um homem iníquo. Ele bateu 
em uma de suas servas, e ela decidiu contar ao 
capitão Morôni as coisas que Moriânton estava 
fazendo. Você pode ser como a serva, falando 
quando as coisas não estiverem certas!

□  Leia Alma 50:30–31.

□  Se alguém maltratar você ou se você vir 
alguém ser maltratado, conte a um adulto 
em quem você confia.

□  Desafio a mim mesmo a…

Posso Falar!

A SERVA

H á muitas mulheres no Livro de Mórmon que foram bons exemplos para nós. Aqui estão três cartões de 
heroínas para acrescentar à sua coleção! Não sabemos o nome de todas elas, mas ainda assim podemos 

aprender com o exemplo delas. Como você pode ser mais semelhante a essas mulheres do Livro de Mórmon?

Heroínas do  
Livro de Mórmon
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Saria adquiriu um testemunho de que seu 
marido, Leí, era um profeta de Deus. Você 
pode ser como Saria e adquirir seu próprio tes-
temunho e compartilhá- lo com outras pessoas.

□  Leia 1 Néfi 5:7–8.

□  Escreva seu testemunho ou compartilhe- o 
com um amigo ou familiar.

□  Desafio a mim mesmo a…

Posso Adquirir 
um Testemunho!

S A R I A

Consegue encontrar estas outras mulheres nas escrituras? Faça 
seus próprios cartões de heroínas para elas e envie- nos uma 
fotografia!

•  1 Néfi 7:19. Estas mulheres demonstraram coragem 
ao defenderem Néfi. Quem eram elas?

•  2 Néfi 5:6. Estas mulheres acreditaram em Deus e seguiram 
Néfi ao deserto. Quem eram elas?

•  Alma 56:47–48. Estas mulheres ensinaram seus filhos  
a respeito de Deus. Quem eram elas?

[Respostas: a filha e a esposa de Ismael, as irmãs de Néfi, as mães dos jovens guerreiros]

H E R Ó I S  D O  L I V R O  D E  M Ó R M O N

A esposa de Lamôni teve fé e acreditou que 
Amon era um profeta de Deus. Você pode ser 
como a esposa de Lamôni tendo fé em nosso 
profeta e em nossos apóstolos atuais!

□  Leia Alma 19:2–5, 8–10.

□  Veja um discurso que o Presidente  
Monson deu em uma conferência. Você 
acredita que ele é um profeta de Deus?

□  Desafio a mim mesmo a…

Posso Acreditar!

A RAINHA

Recorte, dobre e guarde estes cartões de desafio!


