
 Leia D&C 20:37. 
Quais são alguns 
dos convênios que 
fazemos no 
batismo?

Volte 4 
casas.

�est1mony about
'@ covenants. 

Move back one 
space. 

Read Mosiah 
18:8-10, describe

things we we 
covenant to do 
when we are 

ha tized. 

How did the 
StriP, ling Warriors
make and keeP. 
their covenants? 
Read Alma 53: 16-17 

Leia Alma 56:27.Como 
os pais ajudaram seus 
filhos sem quebrar os 

convênios de não 
lutarem? Quem nos 

ajuda a manter nossos 
convênios?

Prepare o guerreiro para a batalha
Como o povo de 
Amon fizeram e 
mantiveram seus 
convênios?
Leia Alma 53:11-15

Volte 2 
casas

�

CHEGADA 

INÍCIO 
jogue o dado e 
mova seu pião

Diga a todos o que 
você sabe sobre os 

guerreiros de 
Helamã, e então 
ande 2 casas.

Volte 1 casa.

 Posso ser 
fiel a DEUS 

como os 
guerreiros de 

Helamã.
Alma 53-57 

Leia Alma 56:46-48 ou 
Alma 57:21,25-27 ou 

Alma 53:39-40. Encontre 
palavras ou frases que 

descrevam os guerreiros. 
Como podemos ser que 

nem eles? 

Volte 1 casa.

Leia Alma 57:2 I, 
Por que é importante 

seguir os ensinamentos 
com exatidão?

Você conquistou uma 
peça da armadura do 

seu guerreiro.

� 

Volte 3 casas

Leia Alma 56:46-48, 
O que as mães 
ensinaram a seus filhos 
sobre ter fé? Como os 
seus pais tem lhe 
ajudalo? Ande 2 casas.

Compartilhe seu 
testemunho sobre os 

convênios e ganhe um 
peça de armadura 
para seu guerreiro

Volte 1 casa
Leia mosias 18:8-10. 
Descreva os 
convênios que 
prometemos fazer 
ao se batizar

Como os 
guerreidos 
fizeram e 

mantiveram seus 
convênios?

Leia Alma 53:16-17

Você conquistou uma 
peça da armadura do 

seu guerreiro.

Você 
conseguiu!
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Jogo dos Jovens Guerreiros

Para jogar o jogo separe botoes de cores diferentes e um 
dado e responda as perguntas seguindo as instruções.

Recorte a armadura para colocar no guerreiro.




