
Vem e Segue-me Primária - Para ajudar as crianças a aprender como pedir ajuda a Cristo
quando estiverem enfrentando dificuldades, peça-lhes que mostrem como o rosto delas fica
quando estão tristes, magoadas ou assustadas. Quem pode nos ajudar quando nos sentimos

assim? Leia Doutrina e Convênios 122:8 e explique-lhes que Jesus Cristo sabe como nos sentimos
e pode nos ajudar.

 

Antes da aula, recorte os cartões e coloque-os em um saco de papel ou tigela. Durante a aula, leia
D&C 122: 8 e, em seguida, coloque a foto da criança (com o rosto em branco) no chão . Peça que
desenhem um rosto e coloque-o no rosto em branco da criança, pergunte como a criança está se

sentindo. Veja se eles podem fazer a mesma cara com os olhos e a boca. Em seguida, pergunte
quando eles estão se sentindo tristes (com raiva, magoado, feliz), se o Pai Celestial e Jesus
entendem esses sentimentos? Preste seu testemunho (após cada sentimento) de que nosso

Salvador e o Pai Celestial entendem quando nos sentimos assim porque eles também se sentiram
assim e eles sabem como nos ajudar perfeitamente. (Você pode querer salientar que não é errado

sentir raiva, mas sim como agimos àqueles sentimentos que importam.)

Jesus Cristo sabe como eu me sinto

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122.8?lang=por#p8
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