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Ideias para Ajudá- lo a Ouvir a Conferência 
Geral e Aprender com Ela

DURANTE A CONFERÊNCIA
• A cada novo discurso, ache a fotografia do orador 

neste caderno. Se a fotografia não aparecer aqui, 
escreva o nome e o chamado do orador na última 
página.

• Escreva algo que aprendeu com o discurso ou faça 
um desenho do assunto abordado pelo orador.

• Preste atenção aos sentimentos e pensamentos 
que você tiver. O Espírito Santo pode ensiná- lo e 
ajudá- lo a saber que as mensagens são verdadeiras.
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ANTES DA CONFERÊNCIA
• Aprenda a respeito dos profetas e dos apóstolos Você pode rever o 

nome e a foto deles neste caderno ou aprender mais sobre a vida deles 
(e de outros líderes da Igreja) no site LDS. org.

• O que aprendemos na conferência pode nos ajudar a melhorar nossa 
vida e a encontrar respostas para nossas dúvidas. Escreva as perguntas 
sobre o que quer você espera aprender na conferência.

  

  

  

 

• Peça ao Pai Celestial que o ajude a ouvir e a com-
preender as mensagens.



Para mais atividades divertidas, acesse o endereço children. LDS. org.

DEPOIS DA CONFERÊNCIA
• Anote suas respostas para estas perguntas:

 1. Quais são as principais coisas que você aprendeu na conferência?

  

  

 

 2. O que você vai fazer por causa do que aprendeu?

  

  

  

 

• Partilhe o que aprendeu com familiares e amigos. Você 
pode, por exemplo, mostrar na noite familiar o que 
escreveu ou desenhou neste caderno.

• Peça a seus pais que estudem os discursos da confe-
rência com você. Os discursos estão disponíveis no 
aplicativo Biblioteca do Evangelho, no site LDS. org e 
nas revistas da Igreja.



PRESIDENTE THOMAS S. MONSON
Presidente da Igreja
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Presidente Monson.



PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Presidente Eyring.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Presidente Uchtdorf.



PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Presidente Nelson.

ÉLDER DALLIN H. OAKS
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Oaks.



ÉLDER M. RUSSELL BALLARD
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Ballard.

ÉLDER ROBERT D. HALES
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Hales.



ÉLDER JEFFREY R. HOLLAND
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Holland.

ÉLDER DAVID A. BEDNAR
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Bednar.



ÉLDER QUENTIN L. COOK
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Cook.

ÉLDER D. TODD CHRISTOFFERSON
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Christofferson.



ÉLDER NEIL L. ANDERSEN
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Andersen.

ÉLDER RONALD A. RASBAND
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Rasband.



ÉLDER GARY E. STEVENSON
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Stevenson.

ÉLDER DALE G. RENLUND
Do Quórum dos Doze Apóstolos
Escreva seus pensamentos ou faça um desenho 
sobre a mensagem do Élder Renlund.
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Chamado 

Nome 

Chamado 

Imprima mais cópias desta página 
conforme a necessidade.
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Chamado 


