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Quais são as promessas que
o Senhor faz àqueles que
compartilham o evangelho?

VEM E SEGUE-ME PRIMÁRIA - Agrupe as crianças em duplas e entregue a cada dupla alguns versículos de Doutrina e Convênios 84:64–72, 81–88 para ler. Convide-
as a procurar as promessas que o Senhor fez aos que compartilham o evangelho. Peça-lhes que compartilhem com a classe o que elas aprenderam. Ajude as

crianças a pensar em pessoas que elas conhecem, ou pessoas das escrituras, que receberam ajuda do Senhor ao pregar o evangelho [como Samuel, o lamanita
(ver Helamã 13:2–4; 16:6–7) ou Amon (ver Alma 17:32–38)]. Relate uma experiência pessoal na qual sentiu o apoio do Senhor enquanto estava servindo a Ele.

Como o Senhor protegeu Amon?

Como o Senhor
protegeu Samuel?

Helamã 13: 2-4

D&C 84: 64-72

Alma 17: 32-38

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/84.64-72,81-88?lang=por#p64
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/hel/13.2-4?lang=por#p2
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/hel/16.6-7?lang=por#p6
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/17.32-38?lang=por#p32
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E quem vos receber, lá estarei também, 

pois irei 
adiante 
de vós.

Estarei à 
vossa 
direita

e à vossa
esquerda

 e meu Espírito 
estará em 

vosso coração

 e meus anjos 
ao vosso redor

 para vos suster.

Corte nas
linhas retas e

dobre nas
pontilhadas.
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Posicione essa
folha atrás da
folha com o
missionário.

VEM E SEGUE-ME - PRIMÁRIA
 

Ajude as crianças a pensar nos missionários que elas conhecem. Diga-
lhes que o Pai Celestial fez uma promessa especial aos missionários.

Leia Doutrina e Convênios 84:88 e ajude as crianças a pensar em
ações que acompanham as promessas desse versículo. Relate uma

ocasião, quando você estava servindo ao Senhor, em que sentiu que
Ele estava com você, conforme descrito no versículo 88.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/84.88?lang=por#p88
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/84.88?lang=por#p88
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EU AMO VER O 

TEMPLO
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 cremos que um             deve ser chamado

por            , por profecia e pela 

imposição de           , por quem possua                

para           o Evangelho e administrar

suas ordenanças.
5ª Regra de Fé

homem Deus mãos autoridade pregar
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Corte apenas as
linhas pontilhadas e

passe a fita pelo
corte.

Quando guardamos os mandamentos,
mostramos a Jesus que O amamos.

Vem e Segue-me Primária
Explique-lhes que, quando

procuramos guardar os
mandamentos, mostramos

a Jesus que O amamos.
Compartilhe o que significa
para você ter Jesus como

amigo.

Vem e Segue-me PrimáriaVem e Segue-me PrimáriaVem e Segue-me PrimáriaVem e Segue-me Primária
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O QUE POSSO FAZER PARA MOSTRAR A MEUS 
AMIGOS QUE OS AMO?

O QUE JESUS FEZ PARA NOS MOSTRAR QUE É
NOSSO AMIGO?

O QUE PODEMOS FAZER PARA MOSTRAR AO
SALVADOR QUE SOMOS AMIGOS DELE?
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Ajude as crianças a preparar uma lista de algumas coisas que elas podem fazer para mostrar a seus amigos que elas os amam. O que
Jesus fez para nos mostrar que Ele é nosso amigo? O que podemos fazer para mostrar ao Salvador que somos amigos Dele?

Antes da lição, plastifique a página com a imagem de Jesus e as perguntas. Então, prenda os pedaços do papel em cima dessa folha. Cubra a
frase "O QUE JESUS FEZ PARA NOS MOSTRAR QUE É NOSSO AMIGO?"

Durante a lição, peça que as crianças respondam: "O QUE POSSO FAZER PARA MOSTRAR A MEUS 

1.

2.
AMIGOS QUE OS AMO?" Escreva as respostas nos pedaços de papel. Descubra a pergunta "O QUE JESUS FEZ PARA NOS MOSTRAR QUE É

NOSSO AMIGO?" e remova as respostas que são similares. Por exemplo, se alguém escreveu "cuidar", discuta como Jesus cuidou de nós ao sofrer
no Getsemani ou mesmo morrer por nós. Então remova o papel. Depois de todos os papeis removidos,  e responder a pergunta  "O QUE POSSO

FAZER PARA MOSTRAR A MEUS 
AMIGOS QUE OS AMO?" . Recomendamos que leia a escritura D&C 84:77 e mostre as crianças que mostramos que O amamos ao guardar os

mandamentos.
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JESUS É MEU
AMIGO



JESUS É MEU
AMIGO



A linha que está cruzando o
corpo do menino é onde o

barbante deve ser colocado para
o melhor ângulo.

Prenda o menino na segunda
página com alguma linha ou

barbante e amarre a linha nos
dois buracos. Recorte os

retângulos e dê as crianças.
Começando com batismo,

pela que as crianças
combinem as imagens com as
palavras da ordenança, uma
por uma conforme conversa

sobre suas experiências.
Depois de cada ordenança do
sacerdócio ter sido discutida,  

mova o menino pela escada.
No final, mostre como essas

ordenanças levaram o menino
mais próximo de nosso Pai

Celestial e o preparam melhor
para morar com Ele

novamente. Leia D&C 84:20 e
preste seu testemunho.

VEM E SEGUE-ME PRIMÁRIA
"Convide as crianças a fazer uma lista das
ordenanças que já participaram ou viram,
como batismo, confirmação, confirmação,

bençãos do sacerdócio ou o sacramento. Peça
que compartilhem experiências dessas

ordenanças. Leia D&C 84:20 juntos (ajude-os
a entender palavras que não sejam

familiares). Por que o Senhor nos convida a
participar de ordenanças? Como o sacerdócio
nos ajuda a voltar a viver com o Pai Celestial?
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As ordenanças do sacerdócio me 
ajudam a me preparar para voltar

 a viver com o Pai Celestial.
Prenda o menino na segunda página com alguma linha ou
barbante e amarre a linha nos dois buracos. Recorte os

retângulos e dê as crianças.
Começando com batismo, pela que as crianças combinem
as imagens com as palavras da ordenança, uma por uma
conforme conversa sobre suas experiências. Depois de

cada ordenança do sacerdócio ter sido discutida,  mova o
menino pela escada. No final, mostre como essas

ordenanças levaram o menino mais próximo de nosso Pai
Celestial e o preparam melhor para morar com Ele

novamente. Leia D&C 84:20 e preste seu testemunho.

VEM E SEGUE-ME PRIMÁRIA
"Convide as crianças a fazer uma lista das
ordenanças que já participaram ou viram,
como batismo, confirmação, confirmação,
bençãos do sacerdócio ou o sacramento.

Peça que compartilhem experiências
dessas ordenanças. Leia D&C 84:20 juntos

(ajude-os a entender palavras que não
sejam familiares). Por que o Senhor nos

convida a participar de ordenanças? Como
o sacerdócio nos ajuda a voltar a viver com

o Pai Celestial?

Casamento no
Templo

Bençãos do
Sacerdócio

Sacramento

Confirmação

Batismo
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