


Fé
Escreva estes 
no quadro, e 
cubra com os 

cartões 
numéricos do 

jogo SuperQuiz. 

Leia 2 Reis 5: 9-14. Como 
Naamã mostrou fé? 

Preencha os espaços:
“...portanto, se tendes __________, 

tendes esperança nas coisas 
que se não _______________ e que 

são _________________________.”
(Alma 32: 21)

O que significa ter Fé em 
Jesus Cristo?

Responder em verdade à Fé:
Ter fé em Jesus Cristo significa confiar Nele completamente—
acreditar em Seu poder, Sua inteligência e Seu amor infinitos. 

Isso inclui acreditar em Seus ensinamentos. Significa acreditar 
que mesmo que você não entenda todas as coisas, Ele entende. 

Lembre-se de que Ele experimentou todas as suas dores, 
aflições e fraquezas, que Ele sabe ajudá-lo a vencer suas 

dificuldades diárias. (Ver Alma 7:11–12; D&C 122:8.) Ele venceu 
o mundo (ver João 16:33) e preparou o caminho para que você 
receba a vida eterna. Ele está sempre pronto a ajudá-lo quando 

você se lembra de Seu pedido: “Buscai-me em cada pensamento; 
não duvideis, não temais”. (D&C 6:36)



Escreva estes 
no quadro, e 
cubra com os 

cartões 
numéricos do 

jogo SuperQuiz. 

Leia 2 Reis 5: 9-14. Como 
Naamã mostrou obediência? 

Responder em verdade à Fé:
Mas o Salvador ensinou que a verdadeira liberdade vem 

somente se O seguirmos: “(…) se vós permanecerdes na minha 
palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; e conhecereis 
a verdade, e a verdade vos libertará”. (João 8:31–32) Deus nos 

dá mandamentos para o nosso próprio benefício. Eles são 
instruções amorosas para a nossa felicidade e para o nosso 

bem-estar físico e espiritual.

Obediência

Preencha os espaços:
“Se guardardes os meus 

____________________, permanecereis 
no meu ____________; como eu tenho 
guardado os ____________________ de 

meu Pai, e permaneço no seu 
____________.”

(João 15: 10)

O que significa ser 
Obediente?



Escreva estes 
no quadro, e 
cubra com os 

cartões 
numéricos do 

jogo SuperQuiz. 

Leia 2 Reis 5: 9-14. Como 
Naamã mostrou humildade? 

Responder em verdade à Fé:
Ser humilde é reconhecer com gratidão a nossa dependência do 
Senhor—compreender que temos constante necessidade de Seu 

apoio. A humildade é um reconhecimento de que nossos 
talentos e habilidades são dons de Deus.

Humildade

Preencha os espaços:
“Eu não posso de ____________ mesmo 

fazer coisa alguma; ... porque não 
busco a minha ________________, mas a 
_______________ do Pai que me enviou.”

(João 5: 30)

O que significa ser 
Humilde?


