
LIVRO DE COLORIR DE HISTÓRIAS DAS ESCRITURAS

Pérola de Grande Valor



Este livro pertence a:

____________________________

Cada página deste livro contém quatro maneiras de aprender 
mais sobre as escrituras:

1. Uma história da Pérola de Grande Valor.

2. Uma atividade divertida sobre a história.

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

4.	 Um	desafio	para	  buscar a resposta de uma pergunta, 
nas escrituras, ou para  memorizar as escrituras.

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



1

Deus restaurou muitas verdades por meio do Profeta Joseph Smith na 
Pérola de Grande Valor. Combine esses ensinamentos com a 
figura	correspondente:	vida	pré-	mortal,	o	início	da	história	do	mundo,	

a Restauração do evangelho e a Segunda Vinda de Jesus Cristo.

Introdução

De onde foi tirado o nome do livro Pérola de Grande Valor? (Dica: Mateus 13:45–46)

A	Vida	Pré-	Mortal

A Restauração 
do Evangelho

Início da  
História do  

Mundo

Segunda 
Vinda de 

Jesus Cristo
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Moisés falou com Deus e viu todas as pessoas que viveriam na Terra. 
Desenhe você e seus amigos entre os filhos de Deus.

Moisés 1

Qual é a obra e a glória de Deus?
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O Pai Celestial pediu a Jesus que criasse os céus e a Terra em seis dias. 
Ligue os pontos para ver o que Jesus fez em cada dia da Criação.

Dia 6

Dia 5

Dia 3

Dia 4

Dia 2

Dia 1

Moisés 2–3

O que Deus fez no sétimo dia?
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Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Encontre os seguintes 
animais no jardim: urso, coelho, gato, pássaro, leão e serpente (cobra).

Moisés 4

Por que a serpente tentou enganar (desencaminhar) Eva?



5

Adão e Eva tiveram que sair do jardim por-
que	eles	desobedeceram	a	Deus.	Siga-	os	

até eles encontrarem a felicidade de 
novo, ao obedecerem a Deus.

Moisés 5

Por que Adão e Eva ofereceram 
sacrifícios ao Senhor?
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Adão escreveu em um livro as coisas que Deus o ensinou. Escreva por cima 
das letras pontilhadas no livro de Adão para ver por que ele o escreveu.

Moisés 6

Como	o	livro	de	recordações	ajudou	os	filhos	de	Adão	e	Eva?

PARA 

LEMBRAR
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Deus ordenou que Enoque ensinasse o povo a se arrepender  
e ser batizado. Encontre 13 diferenças que ocorreram 

quando o povo se arrependeu e foi levado ao céu.

Moisés 7

Por que o Senhor chamou Seu povo Sião?



8

Muitas pessoas não ouviam Noé enquanto ele pregava o  
evangelho. Encontre sete pessoas felizes que o ouviram.

Moisés 8

O que o Senhor disse a Noé que aconteceria se o povo não se arrependesse?
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Um anjo salvou Abraão dos sacerdotes iníquos do Faraó.  
Ligue os pontos para desenhar o altar e os ídolos embaixo de Abraão.

Abraão 1

O que Abraão desejou?
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Deus fez convênios  
(promessas) com Abraão. 
Siga o caminho de Abraão 
enquanto ele aprende  
sobre as promessas  
de Deus.

Abraão 2

Como todas  
as famílias da 
Terra serão 
abençoadas por 
meio de Abraão?
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No céu, Jesus e Lúcifer deram respostas diferentes sobre o plano do 
Pai Celestial. Combine oito pares de coisas opostas abaixo.

Abraão 3

Por que Deus criou um plano para que habitássemos na Terra?
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Deus planejou a Criação da Terra em um conselho  
(reunião) no céu. Desenhe suas coisas favoritas que Deus criou.

Abraão 4–5

Como Deus planejou a criação da Terra?
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Enquanto viveu na Terra, Jesus prometeu a Seus discípulos que Ele  
voltaria. Pinte o desenho da Segunda Vinda de Jesus.

Joseph Smith—Mateus 1

Como devemos nos preparar para sermos salvos na Segunda Vinda de Jesus?
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Joseph Smith ouviu sacerdotes de muitas religiões. Siga seu caminho  
enquanto ele tenta saber qual é a igreja verdadeira.

Joseph Smith—História 1:1–13

Como ler a Bíblia ajudou Joseph com sua dúvida?

SALVO

PECADOR

MORTE
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O Pai Celestial e Jesus Cristo responderam a oração de Joseph sobre a qual 
igreja ele deveria se unir. Pinte o desenho da Primeira Visão.

Joseph Smith—História 1:14–20

O que Joseph aprendeu sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo?
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O anjo Morôni ensinou Joseph sobre as placas de ouro.  
Ligue os pontos para ver o lugar em que elas foram escondidas.

Joseph Smith—História 1:29–49

O que Joseph aprendeu com a visita de Morôni?
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Embora Joseph estivesse sendo perseguido, Joseph e Emma sabiam 
que	deveriam	se	casar.	Encontre	15	pares	de	flocos	de	neve	iguais.

Joseph Smith—História 1:57–58

Por que depois de se casarem, Joseph e Emma foram morar com os pais de Joseph?
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O	pai	de	Joseph	disse-	lhe	que	fizesse	o	que	Morôni	ordenou	e	fosse	
ao lugar onde Morôni tinha escondido as placas de ouro. Ligue 

os pontos e veja o que estava escondido embaixo das pedras.

Joseph Smith—História 1:50–60

O que aconteceu com as placas depois que Joseph  
cumpriu tudo o que era requerido fazer com elas?
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Joseph Smith batizou Oliver Cowdery, e depois  
Oliver	batizou	Joseph.	Encontre	oito	diferenças	nas	figuras.

Joseph Smith—História 1:50–60

Quem ordenou Joseph e Oliver ao Sacerdócio Aarônico e os ensinou como batizar?
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Cremos no Pai Celestial, em Jesus Cristo e no Espírito 
Santo. Faça um desenho de si mesmo sentindo o Espírito Santo.

1ª Regra de Fé

Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu  
Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo.
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Adão e Eva nos mostraram como fazer escolhas para  
sermos felizes. Circule os exemplos de boas escolhas.

2ª Regra de Fé

Cremos que os homens serão punidos por seus  
próprios pecados e não pela transgressão de Adão.
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O sacramento é uma ordenança do evangelho na 
qual fazemos promessas ao Pai Celestial e pensamos em Jesus 

Cristo. Desenhe a si mesmo durante o sacramento.

3ª Regra de Fé

Cremos que, por meio da Expiação de Cristo, toda a humanidade  
pode ser salva, pela obediência às leis e ordenanças do evangelho.
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Os princípios e as ordenanças do evangelho nos ajudam a voltar  
a viver com o Pai Celestial. Escreva por cima das letras 

pontilhadas para ver os primeiros princípios e ordenanças.

4ª Regra de Fé

Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, Fé no 
Senhor Jesus Cristo; segundo, Arrependimento; terceiro, Batismo por imersão para 
a remissão de pecados; quarto, Imposição de mãos para o dom do Espírito Santo.

DOM  
DO 
ESPIRITO 
SANTO

ARREPENDIMENTOFE

BATISMO
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Os missionários são um exemplo de como Deus chama pessoas para  
pregar o evangelho. Ajude os missionários a atravessar  

o labirinto para que eles possam ensinar o evangelho.

5ª Regra de Fé

Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia,  
e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade, para  

pregar o Evangelho e administrar as suas ordenanças.
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Jesus Cristo estabeleceu a Igreja primitiva (original) durante Sua vida 
na Terra. Desenhe uma linha ligando as coisas semelhantes entre 

a Igreja primitiva e Igreja dos Últimos Dias.

6ª Regra de Fé

Cremos na mesma organização que existia na Igreja Primitiva,  
isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc.
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Dons espirituais são qualidades especiais que Deus nos dá para servirmos 
ao	próximo.	Combine	cada	figura	abaixo	com	o	dom	espiritual	relacionado	a	ela.

7ª Regra de Fé

Cremos no dom de línguas, profecia, revelação,  
visões, cura, interpretação de línguas, etc.

Visões Profecia
Revelação

Cura

Línguas e a 
Interpretação 

de Línguas
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As	escrituras	são	traduzidas	para	que	todos	os	filhos	de	Deus	possam	aprender	 
sobre Ele e Seu plano. Escreva por cima das letras pontilhadas para ver os nomes 

da Bíblia Sagrada e do Livro de Mórmon em vários idiomas.

8ª Regra de Fé

Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente;  
também cremos ser o Livro de Mórmon a palavra de Deus.

Ucraniano

Mongol

Samoano Coreano

Grego

Japonês

Russo

Espanhol

Tagalo
Português

Inglês

Sueco
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Deus nos ensina por meio de Seus profetas. Ligue os pontos para  
ver algumas coisas que os profetas antigos e modernos nos revelaram  

(ensinaram de Deus). Depois, desenhe nosso profeta ensinando  
coisas importantes sobre o reino de Deus (a Igreja de Deus na Terra).

9ª Regra de Fé

Cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que  
Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao Reino de Deus.



29

O Senhor reúne Israel (Seu povo) à medida que eles  
O aceitam e guardam Seus mandamentos. Ajude as pessoas  

a atravessarem o labirinto e se encontrarem com Jesus.

10ª Regra de Fé

Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das Dez Tribos; que Sião  
(a Nova Jerusalém) será construída no continente americano; que Cristo reinará  

pessoalmente na Terra; e que a Terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca.
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Todas estas crianças estão orando à sua própria maneira. Encontre os  
seguintes símbolos religiosos entre as crianças: a Estrela de Davi , a  

menorá , a cruz , o símbolo do peixe , os 10 mandamentos , a  
roda do darma ,	a	flor	de	lótus	 , a lua crescente com estrela do Islã ,  

o yin e yang , a Bahá’í a estrela de nove pontas  e um escudo .

11ª Regra de Fé

Pretendemos	o	privilégio	de	adorar	a	Deus	Todo-	Poderoso	de	acordo	com	os	
ditames de nossa própria consciência; e concedemos a todos os homens o 
mesmo	privilégio,	deixando-	os	adorar	como,	onde,	ou	o	que	desejarem.
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As leis nos ajudam a viver em paz e em segurança. Encontre estes símbolos entre 
líderes que nos lembram de obedecer à lei: proibido fazer fogo, mãos unidas, 
reciclar, cruzamento de pedestres, aviões, proibido pescar, natação e um coração.

12ª Regra de Fé

Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes,  
e magistrados; na obediência, honra, e manutenção da lei.
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Você pode encontrar maneiras de fazer o bem. Encontre a seguir as coisas que  
as crianças estão usando para fazer o bem para os outros: pá, tesoura,  

carrinho de mão, cortador de grama, sementes, regador, rastelo e saco de lixo.

13ª Regra de Fé

Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, e em fazer o  
bem a todos os homens; na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação  
de	Paulo:	Cremos	em	todas	as	coisas,	confiamos	em	todas	as	coisas,	suportamos	 

muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer  
coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos.



© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Aprovação do inglês: 1/17. Aprovação 
da tradução: 1/17. Tradução de Scripture Stories Coloring Book: Pearl of Great Price. Portuguese. 14676 059

children.LDS.org
Envie seus comentários para scripture-	stories@LDSchurch.org


