
"Examineis estas coisas diligentemente''   3 Néfi 23
.- 
1  

Livro    de    Mórmon Caça ao Tesouro

□

□ 

Read 3 Nephi 23:1,5 and
look for a word that is
repeated 3 times. What
does it mean to search the
words of prophets?

Find your favorite
scripture, mark it and
share it with someone.
Why is this your favorite
scripture?

□
Find the word "Faith" 3
times.

� 

□
Find the words '1es s

Christ" 4 times.

□ 
Ask your Mom or
what their favorite

□ 

scrip_ , e is. Find it, mark
it. ')r' , _

l'® . � ( 
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Rea .A/ . ......._,;,e,� last verse in 
the ormon. 
Highlight "God." 

□
Count how many books are
in the Book of Mormon.

.,;r---_--.Write the number 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

--

Find the word "Love" 4 
times. 

Read the very first verse of 
the Book of Mormon. 
Highlight the words "Lord" 
and "God". 

Look at the testimonies of 
the witnesses. How many 
total witnesses were there? 

Look up the word "record" in 
the index. Look up one of the 
scriptures and mark it. 

� 

Make a goal to read the 
Book of Mormon __ days 
. 

zn a row. 

Leia 3 Néfi 23: 1 e 5 e procure 
uma palavra que é repetida 3 
vezes. O que significa 
examinar as palavras dos 
profetas?

Encontre sua escritura 
favorita, marque-a e 
compartilhe-a com alguém. 
Por que esta é sua escritura 
favorita?
 
Encontre a palavra fé 3 vezes.

Encontre a palavra 
Jesus Cristo 4 vezes.

Pergunte ao Pai ou Mãe qual 
é a escritura favorita deles. 
Encontre-a e marque-a.

Leia o último versículo do 
Livro de Mórmon. Marque 
a palavra Deus.

Conte quantos livros há no Livro 
de Mórmon.
Marque o número aqui ___

Encontre a palavra 
amor 4 vezes.

Leia o primeiro 

versículo do Livro de 
Mórmon. Marque as 
palavras Senhor e Deus.

Olhe o testemunho das 
testemunhas do Livro de Mórmon. 
Quantas testemunhas há no total?

Olhe a palavra registro no Guia 
para Escrituras. Selecione uma 
escritura e marque-a.

Faça uma meta de ler o
 Livro de Mórmon _ dias 
por semana ( ) /  por mês  ( )




