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Vem e Segue-me Primária
“Eu me lembrarei das

obras do Senhor.”
As escrituras podem

fortalecer nossa fé em
Jesus Cristo, ajudando-
nos a lembrar de Suas

“maravilhas da
antiguidade”.

Atividades sugeridas
Leia para as crianças

Salmos 77:11 e diga a elas
como você tenta

“[lembrar-se] das obras
do Senhor”, incluindo as
obras Dele em sua vida.
Peça às crianças que
façam desenhos para

ajudá-las a lembrar das
grandes coisas que Ele

fez.
Mostre gravuras deste

livro, ou do Vem, e Segue-
Me — Estudo Pessoal e

Familiar, para lembrar às
crianças as histórias que
elas aprenderam no Velho

Testamento sobre as
grandes coisas que o

Senhor fez por Seu povo.
Pergunte a elas de qual

dessas histórias elas
gostam mais e por quê.

 
Você pode imprimir duas

cópias e fazer um jogo da
memória e conversar
sobre cada história.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/77.11?lang=por#p11
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-and-families-old-testament-2022?lang=por
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