
Recorte e faça um jogo da memória (a figura com as curiosidades). Quando 
encontrar um par, leia a curiosidade sobre o Élder / Presidente.
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Curiosidades

Ele foi convertido, e batizado
aos 16 anos de idade.

Ele tem 10 filhos, 9 meninas.

Ele literalmente 
toca corações!

Ele sabe falar Chinês.

Presidente Nelson 
“quase” jogou futebol 
americano. Ele estava

preocupado com suas mãos,
então o treinador o deixou como 
reserva. Anos depois, ele fez uma 

cirurgia em seu treinador.

Presidente Eyring é um ótimo artista

Ele jogou basket na escola.

Ele é pai de 6 filhos

Antes de ser um Apóstolo 
ele era chamado pelo 

apelido “Hal”

O pai de Dallin H. Oaks morreu 
quando ele tinha 7 anos.

Ele começou a trabalhar com 11 
anos para ajudar a mãe.

Ele se interessou pelo rádio e 
“encontrou sua voz” ao 
trabalhar em uma rádio.

Ele tem 6 filhos.

Ele foi advogado
e juiz.

O Élder Ballard era 
vendedor de carros. Ele 

conheceu sua esposa em 
um baile, e se apaixonou. 
Não foi fácil conquistá-la. 

Ele teve que usar sua 
habilidade de vendedor.

Ele tem 7 filhos. Uma vez 
teve que cuidar sozinho 

dos filhos na Sacramental.
Nunca se sentiu tão ocupado 

na vida.

Élder Holland pensou que 
seria um médico, mas depois 
de ensinar pessoas na missão, 
mudou de ideia e quis ser um 

professor de religião.

Ele nunca se atrasou.

Ele tem 3 filhos, sua 
casa era cheia de amor, 

seu lugar preferido.

Apesar de se referir a Alemanha 
como sua terra natal, Élder

Uchtdorf nasceu na Checoslováquia.

Uma idosa apresentou o 
Evangelho a sua família. Ele se 

batizou aos 8 anos, e foi selado a 
sua família quando adolescente.

Ele pilotava aviões militares.

Ele tem 2 filhos, um menino e uma
menina, e sempre teve 
tempo para eles.

O pai do Élder Bednar não era 
membro da Igreja. Ele fez o
batismo depois de se casar.

Ele foi o zagueiro no time de 
futebol da escola. Ele 
conheceu sua esposa 

enquanto jogava na bandeira. 
Sua esposa pegou seu passe e 

ele ficou impressionado.

Ele ganhou prêmios por ser 
um professor talentoso

Ele tem 3 filhos.

Élder Cook serviu 
missão nas Ilhas 
Britânicas e foi 

companheiro do Élder 
Holland.

Ele conhecia sua esposa, Mary, 
desde o colégio, onde ele era o 
presidente do corpo estudantil 

e ela era a vice-presidente.

Eles tem 3 filhos.



Curiosidades

Quando jovem Élder 
Christofferson pediu uma 

Bíblia de Natal.

Ele aprendeu a fazer pão 
para sua mãe doente 

quando tinha 11 anos.

Ele viu sua esposa, Kathy, no 
campus da BYU e depois 

procurou seu nome no anuário.
Ele pediu para um amigo 
arranjar um
encontro com ela.

Élder Andersen foi um 
fazendeiro em Idaho. Ele 

fortaleceu seu testemunho 
sobre a oração, quando
perdeu seu coelhinho.

Ele serviu sua missão na 
França. Depois, aprendeu 

a falar Português.

Ele tem 4 filhos e tem a
tradição de levá-los para
tomar o desjejum.

Élder Rasband esperava ser chamado 
para servir na Alemanha, como seu pai 
e irmão, mas foi chamado para Nova 

York. Através da oração, ele aceitou e 
soube que foi chamado por Deus. 

Agora, ele tem um amor especial por 
Nova York e foi chamado de volta para 

servir como presidente de missão.

Ele conheceu sua esposa 
enquanto estudava na 
Universidade de Utah.

Eles tem 5 filhos.

Quando jovem, Élder Stevenson 
visitou as viúvas com seu pai, que era 

bispo. Ele cresceu em Logan, e 
conheceu sua esposa enquanto estudava 

na Universidade Estadual de Utah. 
Eles tem 4 meninos.

Ele serviu missão na Asia e voltou 
várias vezes em visitas, ele diz que é 

sua segunda casa.
Quando foi chamado como autoridade 
Geral, seu filho mais novo estava em
missão em Taiwan. Ele gosta de
esportes e ficar ao ar livre.

Élder Gong cresceu na California. 
Seus pais são conversos. Ele gosta 
deesportes e é atlético. Ele gosta de 
basket, mas foi desencorajado por 
causa de sua altura. No entanto, 
ele jogou pelo time de futebol da 

escola.

Ele conheceu sua esposa no 
CTM, enquanto ela

se preparava para servir em 
Taiwan. Ele era missionário 
retornado, e era treinador 

no CTM.
Eles tem 4 meninos.

Élder Soares nasceu no Brasil. Seus 
pais eram conversos, e ele se 
batizou um pouco depois de 

completar 8 anos. Ele se lembra 
de frequentar a Igreja no andar 

superior a uma padaria. Ele 
adorava o cheiro do pão quente e 

sentir o Espírito doce.

após a missão, 
e começaram
a namorar.

Eles tem 3 filhos.

Ele conheceu sua esposa enquanto 
serviam missão no Brasil. Eles se 

reencontraram em um baile

Élder Rasband nasceu na 
Suécia. Seus pais se 

mudaram para a América 
para se casar no Templo, 

depois voltaram para 
cuidar de seus avós.

A esposa do Élder Rasband 
é advogada e ele um 

cardiologista, assim como o 
Profeta.


