
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
Leia Gênesis 28:12–13 para as crianças.
Explique-lhes que os degraus da escada
podem representar os convênios que nos

ajudam a retornar ao Pai Celestial. Peça às
crianças que finjam que estão subindo uma

escada enquanto você fala sobre as ocasiões
em que prometemos obedecer a Deus, como

quando somos batizados, tomamos o
sacramento ou vamos ao templo. Ajude as

crianças a pensar em maneiras de se
prepararem para fazer convênios quando

forem batizadas.
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/gen/28.12-13?lang=por#p12


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.
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