
Alma 30:12-18,24 

"Ó vós, que estais presos a 
uma louca e vã esperança, 

por que vos submeteis a 
semelhantes loucuras?"

"Por que esperais por um 
Cristo? Porque nenhum 

homen pode saber de 
qualquer coisa que esteja 

por acontecer."

" ... chamais profecias, 
que dizeis haverem sido 
transmitidas por santos 

profetas, eis que não 
passam de tradições tolas 

de vossos pais."

"Eis que não podeis saber 
de coisas que não vedes; 

não podeis, portanto, 
saber que haverá um 

Cristo." 

"...dizeis que vedes a remissão 
de vossos pecados. Mas eis que 

isso é efeito de uma mente 
descairada; e esse transtorno 
de vossa mente é resultado 

das tradições de vossos pais...

"que não poderia haver 
expiação para os pecados 

dos homens."

"Sim, eu negarei, a 
menos que tu me 

mostres um sinal."

Quem disse? 
Alma 30:32-49 

"porque eis que tenho trabalhado 
desde o começo do governo dos 

juízes até agora com minhas 
próprias mãos para meu sustento, 
a fim de pregar a palavra de Deus 

a meu povo."

" ...quando tu próprio sabes 
que nada recebemos? E agora, 

acreditas que é porque 
enganamos este povo que há 

tanta alegria em seu coração?"

" .

"As escrituras estão diante 
de ti, sim, e todas as coisas 

mostram que existe um 
Deus."

"Até mesmo a terra e tudo que 
existe sobre sua face, sim, e seu 
movimento, sim e também todos 
os planetas que se movem em sua 
ordem regular testemunham que 

existe um Criador Supremo."

"Isto te darei por

sinal: tú ficarás

mudo."

"Pois eis que te digo 

que sei que existe 

um Deus e também 

que o Cristo virá."

Corte as tiras com as escrituras e 

separe-as. Recorte os 

personagens e cole na frente de 

um copo de vidro. Peça as 

crianças para colocarem as frases 

nos copos dos personagens certos.
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