
Quando o irmão de Jared 
viu o dedo do Senhor, ele 

aprendeu algo muito 
importante sobre ele 

mesmo. Leia Éter 3:15 para 
descobrir.

Leia Éter 1:33-37. 
Como o Senhor se 

sentiu sobre o irmão 
de Jared e seus 

amigos e família? 

Como você se sente 
sobre seu corpo 

agora que você sabe 
que fomos criados a 

imagem de Deus?
Leia Éter 3: 15-17 

Todos levantam e 
cantam "Cabeça, 

ombros, joelhos, pés" 
(MPC 129). 

Todo mundo se 
levanta e sacode sua 

parte do corpo 
favorita.
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Se nós passamos por 
alguma dificuldade 
isso significa que o 
Senhor nos odeia?

Compartilhe alguma 
experiência em que 

você orou por ajuda e 
o Senhor o ajudou.

Leia Éter 5:2-4. 
Por que o Senhor 

queria que 3 
pessoas vissem as 
placas de ouro? 

Todo mundo canta 
"Oração de uma 
criança" (MPC 6).

Todo mundo canta 
"O Senhor deu-me 
um templo"(MPC 

73).

Escreva o nome de todos os participantes nos barcos e 
mova-os como o pião do jogo.



Quem tenta 
enfraquecer nossa 

fé em Cristo?

Você já passou por 
alguma dificuldade 

na sua vida? O que te 
ajudou a passar por 

isso?

Diga 2 coisas que 
você pode fazer 

para fortalecer sua 
fé em Cristo.

O que podemos dizer 
em nossas orações 

quando nos sentimos 
tristes ou com medo?

Nossas orações são 
sempre respondidas da 
maneira que queremos?

Crianças maiores: 
Compartilhe uma experiência

Como você tem sido 
abençoado depois de 

passar por um 
momento difícel? 

Quantas pedras o 
irmão de Jared pediu 

para o Senhor 
iluminar?

Qual parte do corpo 
do Senhor o irmão de 
Jared viu primeiro?

(Não leia em voz alta)
Finja estar construindo um 
barco. Peça que leiam Éter 

2:16-17, para que 
descubram o que você está 

fazendo.

Leia Éter 2:18-19, O que 
o irmão de Jared faz 

com relaçào ao 
problema dele?

Como podemos seguir seu exemplo? 

Você também pode substituir as perguntas difíceis para umas mais fáceis para crianças menores.
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