
LIVRO DE COLORIR DAS ESCRITURAS

Livro de Mórmon



Este livro pertence a:

____________________________

Cada página deste livro tem quatro maneiras de aprender 
mais com as escrituras:

1. Uma história do Livro de Mórmon.

2. Uma atividade divertida sobre a história.

3. Um capítulo ou versículos indicando onde a história se 
encontra nas escrituras.

4.	 Um	desafio	para 	examinar	as	escrituras	a	fim	de	
encontrar uma resposta para uma pergunta.

Ao colorir cada página, você pode ler a história das escrituras 
ou pedir a um membro da família que a leia para você. 
Ou, com a permissão de seus pais, ouça as escrituras no 
site scriptures.LDS.org ou no aplicativo da Biblioteca do 
Evangelho.



1

Jesus Cristo Se manifestou (mostrou) a todas as nações. Trace as palavras 
nos dois livros que ensinam a todas as pessoas que Jesus é o Cristo.

Página de Rosto

Como o Livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo?

BÍBLIA 
SAGRADA

LIVRO 
DE 

MÓRMON
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O	Senhor	disse	a	Leí	que	Néfi	
e seus irmãos deveriam obter 
(pegar) as placas de latão de 
Labão. Siga o caminho para 
ajudar Néfi a pegar as 
placas de latão e voltar 
para sua família 
no deserto.

1 Néfi 3–5

Por que o Pai Celestial 
queria que a família 
de Leí tivesse as 
placas de latão?



3

Leí partilhou (comeu) do fruto da árvore da vida e sentiu uma imensa 
alegria. Desenhe sua família comendo o fruto debaixo da árvore.

1 Néfi 8

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



4

Leí encontrou uma esfera esmeradamente trabalhada 
chamada Liahona, que conduziu sua família pelo deserto. 

Desenhe como você imagina que a Liahona seja.

1 Néfi 16

Como a Liahona funcionava?



5

O	Senhor	mandou	Néfi	construir	um	barco	para	levar	sua	família	pelas	águas	até	
a terra prometida. Ligue os pontos para ajudar Néfi a construir o navio.

1 Néfi 17–18

Como	Néfi	soube	
como construir 
o navio?
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Find 10 hard hearts         that must be softened so that
Nephi can be loosed from the cords.

    Why did Laman and Lemuel bind Nephi with cords?

1 Nephi 18

No navio, Lamã e Lemuel começaram a ser grosseiros e se esqueceram 
do	poder	de	Deus.	Eles	amarraram	Néfi	quando	ele	lhes	pediu	que	se	
arrependessem. Encontre 14 corações endurecidos  que 
precisam	ser	abrandados	para	que	Néfi	possa	se	soltar	das	cordas.

1 Néfi 18

O	que	Néfi	fez	depois	que	Lamã	e	Lemuel	soltaram	as	cordas?



7

A doutrina de Cristo 
nos ensina como voltar ao 
Pai Celestial. Ajude esses 
amigos a andar pelo 
caminho, seguindo o 
exemplo de Jesus.

2 Néfi 31

O que o Pai dá aos 
que são batizados?
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Na alegoria (história) da oliveira, o dono da vinha pediu a seu 
servo que arrancasse os galhos com frutos ruins e enxertasse 
(acrescentasse) galhos com frutos bons. Risque os frutos 

ruins e desenhe mais frutos bons na oliveira.

Jacó 5

Por que o dono da vinha cuidou da oliveira que estava morrendo?
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Enos orou fervorosamente e Deus perdoou seus pecados e o abençoou. 
Encontre	10	diferenças	entre	as	duas	figuras	de	Enos orando.

Enos 1

Por que Enos orou o dia inteiro e a noite toda?
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O rei Benjamim falou a seu povo sobre Jesus Cristo. Ligue os pontos para 
terminar a torre do rei Benjamim para que ele possa ensinar a seu povo.

Mosias 2–5

O que Deus quer que façamos?
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Abinádi ensinou o rei Noé e os sacerdotes iníquos a 
guardar os mandamentos. Pinte Abinádi quando seu rosto 

resplandeceu (brilhou) com o poder de Deus.

Mosias 11–17

Por que o Pai Celestial pediu a Abinádi que ensinasse ao povo do rei Noé?
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Alma ensinou as palavras de Abinádi ao povo. Encontre 14 corações entre 
aqueles que acreditaram em suas palavras e desejaram ser batizados.

Mosias 18

Que convênio (acordo) cada pessoa fez com Deus quando foi batizada?
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Alma,	o	filho,	afastou	muitas	pessoas	de	
Deus, mas percebeu que estava errado, por 

isso se arrependeu (mudou sua vida). Ele 
se tornou um missionário e trouxe muitas 

pessoas a Deus. Encontre as diferenças entre 
as	duas	figuras	de	Alma, o filho.

Mosias 27

O	que	o	convenceu	Alma,	o	filho,	do	
poder e da autoridade de Deus?



14

Alma e Amuleque foram amarrados e colocados na prisão por 
pregarem o evangelho. Encontre 10 pedaços das cordas que Alma e Amuleque 
arrebentaram quando estavam cheios do poder de Deus e saíram da prisão.

Alma 14

Como Alma e Amuleque conseguiram arrebentar as cordas?
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Amon deixou o rei Lamôni atônito (surpreso) ao servi- lo 
e salvar suas ovelhas. Desenhe mais ovelhas que Amon 
protegeu de homens iníquos que queriam espalhá- las.

Alma 17

Por	que	Amon	e	seus	irmãos	(os	filhos	de	Mosias)	jejuaram	
e oraram antes de irem ensinar aos lamanitas?
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O	rei	Lamôni	e	a	rainha	ficaram	inconscientes	(adormeceram	e	sonharam)	
quando Amon lhes ensinou sobre o plano de Deus e a vinda de Cristo.  

Siga o caminho de Abis quando ela  
conta ao povo o que aconteceu.

Alma 19

Por que Abis quis contar a todos sobre o rei e a rainha?
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Os ânti- néfi- leítas eram um grupo de lamanitas que prometeu que 
nunca	mais	lutaria	depois	que	se	filiar	à	Igreja.	Encontre	17	armas	que	eles	

podem enterrar bem fundo na terra para mostrar o que prometeram a Deus.

Alma 23–24
O que aconteceu com os lamanitas iníquos que saíram 

para	guerrear	contra	os	ânti-	néfi-	leítas?
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Alma disse que a pala-
vra de Deus (escritura) 
é como uma semente 
que deve ser plantada 
e cuidada  (alimentada). 
Ligue as sementes 
para ver em que elas 
vão se tornar quando 
plantadas.

Agora, ligue os pon-
tos em torno de Jesus 
e das escrituras para 
ver onde devemos 
plantar Seus 
ensina-
mentos.

Alma 32

O que Deus 
deseja que 

façamos 
primeiro?
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O capitão Morôni ficou sabendo que homens iníquos planejavam destruir  
a liberdade dos nefitas. Trace as palavras que ele escreveu no estandarte 

 da liberdade para lembrar ao povo de defender sua religião, sua  
liberdade, sua paz e suas famílias.

Alma 46

O que o capitão Morôni fez depois que orou fervorosamente a Deus?

EM LEMBRANCA DE NOSSO 
DEUS, NOSSA RELIGIÃO, 

NOSSA LIBERDADE, NOSSA  
PAZ, NOSSAS ESPOSAS E 

NOSSOS FILHOS.
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Os nefitas	construíram	muralhas	fortificadas	e	cavaram	valas	
ao redor das cidades para protegê- los dos exércitos dos lamanitas. 

Encontre 15 escudos 	para	ajudar	os	nefitas	a	proteger	a	cidade.

Alma 49

Por	que	os	lamanitas	ficaram	espantados?
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Os	jovens	guerreiros	foram	à	guerra	para	que	seus	pais	pudessem	
guardar seu convênio (promessa) com Deus de nunca mais lutar. Ligue 

os pontos para desenhar a armadura do jovem guerreiro.

Alma 56–57
Por	que	Helamã	não	queria	que	os	ânti-	néfi-	leítas	

quebrassem o convênio que eles tinham feito?
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O povo era abençoado quando era humilde e seguia a Deus. Eles eram 
punidos quando eram orgulhosos e se esqueciam de Deus. Encontre as duas 
figuras	do	homem	humilde	e	as	duas	figuras	do	homem	orgulhoso.

Helamã 6

Quando	o	povo	da	Igreja	teve	grande	alegria?



23

Muitos	nefitas	não	quiseram	ouvir	Samuel, o lamanita, ensinar 
e profetizar sobre o nascimento de Cristo, por isso tentaram impedi- lo 

de falar. Encontre três pessoas ouvindo Samuel, o lamanita.

Helamã 13–15

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



24

Depois que Jesus ressuscitou, Ele visitou 
os	nefitas.	Pinte-	os	perto	do	templo.

3 Néfi 11

Por que Jesus pediu ao povo que tocasse Seu lado, Suas mãos e Seus pés?
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Jesus conversou com as crianças uma por uma. Encontre as imagens 
escondidas enquanto Jesus abençoa as crianças: 

pomba, batismo, mandamentos, amor e oração.

3 Néfi 17

Como Jesus abençoou cada criança?



26

Jesus	ensinou	aos	nefitas	a	respeito	do	sacramento e como 
prepará- lo e abençoá- lo. Pinte as pessoas comendo o pão.

3 Néfi 18

Por que Jesus pediu ao povo que se  
lembrasse de Seu corpo e sangue?



27

Nove	dos	12	discípulos	de	Jesus	Cristo	viveram	até	72	anos	porque	
eles queriam voltar rapidamente a Jesus. Na parte inferior da 
página, encontre os Três Nefitas que não envelheceram.

3 Néfi 28

Por	que	os	Três	Nefitas	queriam	viver	até	que	Jesus	voltasse?



28

Amaron ensinou ao jovem Mórmon	sobre	as	placas	de	Néfi	e	
pediu-	lhe	que	cuidasse	delas	quando	ele	ficasse	mais	velho.	Encontre	
estes	objetos	escondidos:	pergaminho,	espada,	arco	e	flecha,	aljava	

de	flechas,	martelo	e	cinzel,	escudo,	faca	e	o	livro	de	placas.

Mórmon 1

O que Amaron percebeu (notou) sobre Mórmon?



29

Mórmon escreveu os ensinamentos sagrados e a história dos 
nefitas	em	placas	de	ouro.	Faça	um	desenho	de	você	lendo	

esses ensinamentos do Livro de Mórmon.

Palavras de Mórmon 1

Como Mórmon sabia o que deveria escrever no Livro de Mórmon?
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O Senhor pediu que o irmão de Jarede pensasse em uma 
maneira de iluminar o interior dos barcos. Ele fundiu pedras 

brancas	de	uma	rocha	e	pediu	ao	Senhor	que	as	tocasse	e	fizesse	
com	que	brilhassem.	Conte	quantas	pedras	há	na	figura.

Éter 2–3

O que o irmão de Jarede viu quando o Senhor tocou nas pedras?
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O Senhor fez com que o vento soprasse os barcos dos 
jareditas	rumo	à	terra	prometida.	Encontre	13	diferenças	

na viagem deles acima do mar e embaixo das águas.

Éter 6

O	que	os	jareditas	fizeram	enquanto	estavam	nos	barcos?



32

Morôni enterrou as 
placas de ouro para que 

Joseph Smith pudesse 
traduzi- las mais tarde. Ele 

prometeu que poderíamos 
saber se o Livro de 

Mórmon é verdadeiro. 
Siga o caminho para ver como 

ele veio de Morôni 
e chegou 

até você.

Morôni 10

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

O  
LIVRO  

DE  

MÓRMON

O  LIVRO  DE  MÓRMON
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