
Minha preparação  

para meu Batismo 
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Esse livrinho  foi feito com muito  carinho para te 

ajudar  a se preparar  para o dia de seu batismo. 

É muito importante que você aprenda qual o plano 

que Deus tem para você. 

Parte importante dessa preparação é você ganhar um 

testemunho sobre Jesus  Cristo, Sua expiação, do 

Profeta  Joseph Smith e o Livro de Mórmon. 

Busque sempre  a Deus em oração durante seu 

estudo para que Ele possa te responder e confirmar 

as verdades eternas. 

Tenha uma excelente preparação para esse passo tão 

importante de sua vida! 



Um pouco  

sobre mim 

__________________________________________ 

 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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Deus tem um plano  

para cada um de 

seus filhos 

 

Deus, como nosso Pai amoroso, deseja que 

encontremos a felicidade e a alegria. Ele criou um 

plano que nos permite crescer, viver pela fé, formar 

uma família e voltar a viver com Ele um dia.  

 

O plano de Deus, geralmente chamado de plano de 

salvação, traz grande felicidade e nos dá a visão do 

por quê estamos aqui e o que precisamos fazer para 

voltar a viver com Deus novamente. 

 

 Para descobrir sobre a veracidade desses 

ensinamentos você precisa estudar as escrituras e 

perguntar a Deus. 

 

 Se fizer isso você receberá um testemunho e isso te 

ajudará durante toda sua vida aqui na Terra nos 

momentos de tomar decisões. 
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Deus chama 

Profetas 

 

Deus é um Pai amoroso . Ele quer que saibamos o que 

precisamos fazer para voltar a viver com Ele, por isso 

Ele chama Profetas . 

 

Os Profetas são homens chamados por Deus para 

guiar o povo e transmitir os ensinamentos de Cristo. 

 

Esses Profetas escreveram esses ensinamentos e a 

história de seus povos, para que nós pudéssemos 

aprender com suas experiências e para que pudéssemos 

saber que Jesus Cristo é o filho de Deus. 

 

Após tantos Profetas como Adão, Noé, Moisés, 

Pedro, Ele chamou Profetas  em nossos dias. Joseph 

Smith foi o Profeta escolhido para restaurar as 

verdades de Cristo nestes últimos dias. 
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Quando seguimos o profeta, fazendo o que ele nos pede que façamos, 

seremos abençoados e poderemos voltar a viver com o Pai Celestial e 

Jesus Cristo. Pintem o caminho correto para voltar a presença de 

Cristo. 

Atividade 
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1º Princípio: 

 Fé em Cristo 

 

Ter fé é acreditar em alguma coisa real  e verdadeira., 

mesmo que não consigamos ver. 

É como o vento, que nós não vemos mas podemos sentir. 

Leia Alma 32:21. Ter fé não significa saber de todas as 

coisas. As escrituras falam muito sobre termos fé em Cristo 

e demonstrar nossa fé através de nossas obras. Precisamos 

seguir o exemplo do Salvador e fazer coisas boas. 

Ter fé é o primeiro passo para nos tornarmos membros de A 

igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 

 

Vamos aprender com as escrituras? 

 

→Leia 1 Néfi 17 e descubra como Néfi demonstrou fé em 

Cristo quando foi pedido que ele fizesse algo difícil ? 

 

→Como você pode demonstrar fé em Cristo hoje ? 
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 Agora que aprendemos que o primeiro passo é a Fé, 

recorte e cole o primeiro passo no primeiro degrau da escada. 

Atividade 
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2º Princípio: 

Arrependimento 
 

O arrependimento é um passo importante para 

demonstrarmos nossa fé e confiança no Senhor.  

O  arrependimento deve ser parte importante de nossa 

vida. Ao atingirmos oito anos de idade, tornamo-nos 

responsáveis pelas escolhas que fizermos. Ele nos ama e 

deu-nos um modo de sobrepujarmos nossas escolhas 

erradas. Ele nos disse que devemos arrepender-nos para 

podermos voltar a viver com Ele e com o Pai Celestial. 

Podemos seguir alguns passos para demonstrar nosso 

arrependimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora volte na página 9 e cole o segundo degrau 
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Atividade 
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 O arrependimento é possível graças a expiação de Cristo. 

Jesus sofreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos purificar 

quando nos arrependemos. Leia Mosias 4:10 

 

 

Vamos Fazer uma experiência? 
 

Separe os seguintes materiais: 

 Copo com água 

 2 colheres de achocolatado 

 1 garrafa de  2L de água (Não precisa ser filtrada) 

 1 vasilha grande 

 

 O copo com água representa você. Até completar 8 anos você é puro 

. Depois dos 8 anos, nos tornamos responsáveis pelas escolhas que 

fazemos e algumas vezes vamos cometer erros.  

Coloque o achocolatado no copo. Quando pecamos  ficamos sujos , mas 

graças a expiação de Cristo podemos nos tornar limpos outra vez. 

Com o copo dentro da vasilha grande, comece a despejar toda a água 

da garrafa no copo , deixando que transborde o liquido na vasilha. 

Como podemos ver, nos tornamos limpos novamente quando nos 

arrependemos de nossos erros. 

 



3º Princípio: 

Batismo 
 

O Pai Celestial ordenou que todas as pessoas fossem 

batizadas. Jesus Cristo queria obedecer a todos os 

mandamentos do Pai Celestial. 

Leia 2 Néfi 9:23. O Santo de Israel é outro nome 

para Jesus Cristo. Essa escritura nos diz que 

recebemos o mandamento de ser batizados. A 

escritura também nos diz que se não formos 

batizados, não poderemos ser salvos no reino de 

Deus; em outras palavras, temos de ser batizados 

para vivermos novamente com o Pai Celestial e Jesus. 
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Jesus andou durante dias para ser batizado por João 

Batista, pois Ele sabia que João era o único que 

possuía autoridade de Deus para realizar essa 

ordenança. 

A partir de quantas anos podemos ser batizados por 

imersão assim como Jesus Cristo foi?_______ 
Ao termos fé em Cristo temos o desejo de nos arrepender de 

nossos erros, mas para nosso arrependimento ter  validade, 

precisamos demonstrar que aceitamos o sacrifício que 

Cristo fez por nós e mostrar para Cristo que desejamos 

seguir seu exemplo, sendo batizado assim como Ele foi.  

 

Leia 2 Néfi 31:5; 9-11. O que o Salvador disse que 

precisamos fazer para voltar a viver com Ele? 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________________________________ 
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Jesus foi batizado por João Batista. Leia Lucas 3 e 

depois cole no desenho papéis picados para deixar o 

desenho bem bonito. 

Atividade 
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  A ordenança do Batismo é realizada por 

um portador do sacerdócio. Você pode escolher 

quem irá realizar seu batismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora volte na página 9 e cole o 3º degrau. 
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00  
 Recorte o quebra cabeça e cole em uma cartolina. Se conseguir 

coloque durex nas pecinhas para que elas durem mais tempo.  

Vamos montar o quebra cabeça? 
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Quando somos batizados fazemos 

um convênio e prometemos algumas 

coisas a Deus e Ele também nos faz 

algumas promessas: 

Pai Celestial Eu 

1- Ele vai me 

perdoar 

2- O Espírito 

Santo irá me 

ajudar 

3- Ele me 

dará a vida 

eterna 

1- Eu seguirei 

Jesus Cristo 

2- Eu me 

lembrarei de 

Jesus Cristo 

3- Eu 

guardarei Seus 

mandamentos 
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 Recorte no lugar indicado e descubra  algumas coisas 
importantes sobre .o batismo  



, 
,,,, 
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4 Princípio: 
Dom do Espírito Santo 
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00 

 
Nosso Pai Celestial é muito bondoso e gentil, por isso Ele nos dá 

um presente após o batismo: A companhia constante do Espírito 

Santo.  

Estude João 14:16-17. Ele chamou o Espírito Santo de 

“Consolador”, pois Ele te acompanhará sempre  e te ajudará a 

tomar decisões difíceis.  Ele também nos alerta a nos manter 

longe do pecado. 

 

Vamos fazer uma experiência? 
Para  entender melhor o papel  do Espírito Santo separe os 

seguintes materiais: 

 Detergente 

 Orégano 

 Pote com água (Não precisa ser filtrada) 

 Quando coloca moso orégano na água podemos entender a água 

com orégano como as impurezas e tentações que teremos em 

nossa vida. Ao passar detergente  na pinta de nosso dedo na 

água, todo o orégano se afastará, assim como quando estamos na 

companhia do Espírito Santo e seguimos suas inspirações e 

sussurros, automaticamente as impurezas e tentações ficam 

longe de nós, pois estamos protegidos. 
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Quando recebemos o Espírito Santo somos confirmados 

membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 

Pinte o desenho bem bonito! 

Atividade 
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O batismo e a confirmação são ordenanças que abençoam minha família. 
“Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus.” João 3:5 

Volte na página  9 e coloque o 4º degrau. 





A importância do 

Sacramento 

29 

 

Quando Jesus Cristo estava em Jerusalém, mandou Pedro e João 

prepararem uma ceia especial para Ele e os Doze Apóstolos (ver 

Mateus 26:17–30). 

Jesus Cristo dissera aos Apóstolos ser aquela a última ceia que faria 

com eles. Ele sabia que logo morreria. Terminada a refeição, Jesus fez 

algo nunca feito até então na Terra: abençoou e distribuiu o 

sacramento.  

Ele partiu o pão em pedaços e disse aos Apóstolos que, quando o 

comessem, deveriam pensar em Seu corpo.  

 

Deu-lhes vinho e disse-lhes que deveriam lembrar de Seu sangue, que 

seria derramado por eles. Falou-lhes que deveriam se lembrar de que 

Ele daria Sua vida por nós, concedendo-nos a possibilidade de 

vivermos para sempre.  

Quando Jesus visitou o povo nas Américas, Ele também instituiu o 

sacramento entre eles (ver 3 Néfi 18:1–11). Ele explicou que deixaria 

a autoridade para que eles pudessem distribuir o sacramento para os 

membros da igreja, para que se lembrassem de Seu sacrifício e dos 

convênio que haviam feito. 

Durante o sacramento devemos pensar e refletir sobre o sacrifício de 

Cristo por nós. Devemos nos lembrar do convênio que fizemos e 

ponderar nas promessas . 

 



“Ó Deus, Pai Eterno, nós te rogamos em 

nome de teu Filho, Jesus Cristo, que 

abençoes e santifiques este pão para as 

almas de todos os que partilharem dele, 

para que o comam em lembrança do 

corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó 

Deus, Pai Eterno, que desejam tomar 

sobre si o nome de teu filho e recordá-

lo sempre e guardar os mandamentos 

que ele lhes deu, para que possam ter 

sempre consigo o seu Espírito. Amém” 

Benção do Pão 



“Ó Deus, Pai Eterno, nós te rogamos em 

nome de teu Filho, Jesus Cristo, que 

abençoes e santifiques esta água para as 

almas de todos os que beberem dela, 

para que o façam em lembrança do 

sangue de teu Filho, que por eles foi 

derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai 

Eterno, que sempre se lembram dele, para 

que possam ter consigo o seu Espírito. 

Amém.” 

Benção da Água 





Atividade 

Vamos nos lembrar do Salvador durante o sacramento? 

Siga as instruções que se encontram na página 33. 





Atividade 





O 

Livro de Mórmon 
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Como já aprendemos, Joseph Smith foi o Profeta que restaurou o 

evangelho nestes últimos dias.  

Quando Joseph era preparado para restaurar o evangelho, um 

anjo apareceu para ele e lhe contou que haviam placas de outro 

com registros de um antigo povo que viveu no continente 

americano. Essas placas foram enterradas para que não fossem 

destruídas por homens maus. Joseph traduziu as placas e sob a 

orientação de Deus, chamou o nome do livro de O Livro de 

Mórmon. O livro recebeu esse home, pois o profeta Mórmon teve 

todo o trabalho de resumir os registros. 

Esse livro é a prova de que Joseph foi um profeta chamado por 

Deus com poder e autoridade para guiar o povo nesses últimos 

dias.  

O Profeta Mórmon faz um grande convite no final do livro, 

convidando todos os que lerem a ponderarem em suas palavras e 

perguntarem a Deus se o livro é verdadeiro.  
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Como preparação para seu batismo é muito importante que 

leia o Livro de Mórmon e pergunte a Deus se o livro vem 

de Dele. 

Leitura do  
Livro de Mórmon 



Testemunho do 

Livro de Mórmon 
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Escreva seus sentimentos  durante seu estudo do Livro de 

Mórmon.  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

 





Como posso seguir 

a Cristo 
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Ouvir o 

 Profeta 
Ir a  

Igreja 

Cantar  

hinos 

Honrar o 

nome de Cristo 
Reunião familiar 

Ir ao  

Templo 

Tomar o 

Sacramento 
Oração  

familiar 

Estudar as 

escrituras 







Criado por 

Vem e Segue-me Kids 
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