
CONTAGEM PARA CONFERÊNCIA

6 SEMANAS PARA A
CONFERÊNCIA GERAL

INFINITO
22 À 28 DE FEV

SALVOS
01 À 07 DE MAR

RECOMPENSADOS
07 À 13 DE MAR

AJUDADOS
14 À 20 DE MAR

ETERNO
21 À 27 DE MAR

LEMBRADOS
28 DE MAR À 03 DE

ABRIL



SEGUNDA

Escritura - 1 Néfi 17:40

TERÇA

Discurso do Presidente Nelson - “Ouvir o Senhor”

QUARTA

Pergunta para ponderar - “Vão permitir que Sua voz tenha
prioridade acima de todas as outras?”

QUINTA

Artigo - “Como seria ouvir o Salvador orar por você?”

SEXTA

O Presidente Boyd K. Packer ensinou, “O tempo dedicado à 
família é sagrado e deve ser protegido e respeitado. Pedimos a 
nossos membros que demonstrem devoção a sua família.” 
Busque uma maneira de passar tempo de qualidade com a sua 
família hoje.

SÁBADO

Meta: Convidar alguém que ama para assistir a Conferência Geral 
com você.

DOMINGO

Música “Amar de Verdade” - Tema dos Jovens

INFINITO | 22 À 28 DE FEV
O amor de Deus por nós é para 
sempre e sem fim
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SEGUNDA

Escritura - D&C 98:37

TERÇA

Discurso do Presidente Nelson - “O Dia do Senhor É Deleitoso”

QUARTA

Pergunta para ponderar - “Vocês estão dispostos a permitir que 
Deus seja a maior influência em sua vida?”

QUINTA

Artigo - “Cristo é o Redentor, o Criador, o Primogênito e o nosso 
Deus”

SEXTA

Atividade - Separe 10 minutos para escrever parte de sua história 
pessoal. Encontre ideias no site do FamilySearch.

SÁBADO

Meta - Converse com alguém que não tem visto na Igreja
ultimamente. Uns podem não frequentar as reuniões
presencialmente por questões de saúde, distanciamento social
ou mesmo por não se sentirem amados.

DOMINGO

Música - “Sonda-Me, Usa-Me” - Nathan Pacheco

SALVOS | 01 À 07 DE MAR
O Senhor vai nos salvar
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SEGUNDA

Escritura - Salmos 31:23

TERÇA

Discurso do Presidente Nelson - “Juventude da promessa”

QUARTA

Pergunta para ponderar - “Vão permitir que Suas palavras, Seus 
mandamentos e Seus convênios influenciem o que vocês fazem 
todos os dias?”

QUINTA

Artigo - “O que é, afinal, a Coligação de Israel e qual minha
participação nisso?”

SEXTA

Atividade - Separe 10 minutos para escrever parte de sua história 
pessoal. Encontre ideias no site do FamilySearch.

SÁBADO

Ligue para um membro de sua família e converse sobre as 
bênçãos do Senhor em suas vidas. Anote o que aprender.

DOMINGO

Hino - “Quero Andar Com Cristo” - Primária 2020 

RECOMPENSADOS | 07 À 13 DE MAR
Deus vai nos recompensar
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SEGUNDA

Escritura - 3 Néfi 11:14

TERÇA

Discurso do Presidente Nelson - “A participação das irmãs na
coligação de Israel” ou “Podemos agir melhor e ser melhores”

QUARTA

Pergunta para ponderar - “Estão dispostos a permitir que 
qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha
precedência sobre quaisquer outras ambições?”

QUINTA

Artigo - “O que significa ser um soldado do Senhor?”

SEXTA

Atividade - Reserve um tempo para pensar sobre o templo hoje. 
Mesmo que não seja possível ir até lá por causa da distância ou 
por causa da atual situação da COVID-19, considere pensar sobre 
as experiências que já teve no templo ou em seu testemunho 
sobre ele. Converse com alguém sobre o templo. Encontre
recursos aqui.

SÁBADO

Fale com o irmão ou irmã que ministra. Compartilhe como a
Expiação de Cristo abençoa sua vida.

DOMINGO

Hino - “Onde Encontrar a Paz”

AJUDADOS | 14 À 20 DE MAR
Receberemos ajuda e cura por meio 
da Expiação de Cristo
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SEGUNDA

Escritura - Alma 7:16

TERÇA

Discurso do Presidente Nelson - “A Coligação da Israel Dispersa”

QUARTA

Pergunta para ponderar - “Estão dispostos a ter sua vontade
absorvida pela vontade Dele?”

QUINTA

Artigo - “Ouvir o céu: Deus está determinado a se comunicar com 
você”

SEXTA

Atividade - Converse com um parente distante sobre seus
antepassados. Você pode ligar para um tio-avô, ou uma prima de 
segundo grau para conhecer mais sobre a história de sua família.

SÁBADO

Meta - Escreva o seu testemunho e o compartilhe com alguém 
que ama.

DOMINGO

Hino - “Sim, Eu Te Seguirei”

ETERNO | 21 À 27 DE MAR
Podemos receber vida eterna
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SEGUNDA

Escritura - 1 Néfi 21:14–16.

TERÇA

Discurso do Presidente Nelson - “Permita que Deus prevaleça”

QUARTA

Pergunta para ponderar - “Vocês estão dispostos a permitir que 
Deus prevaleça em sua vida?”

QUINTA

Artigo - “O Senhor prometeu que lutaria nossas batalhas”

SEXTA

Atividade - Pergunte a um membro de sua família ou amigo o 
que significa “permitir que Deus prevaleça” para eles. Compartilhe 
o que isso significa para você também.

SÁBADO

Meta - Escreva em seu diário sobre um momento em que sentiu a 
presença de Deus em sua vida.

DOMINGO

Música - “Paz em Cristo” - Tema dos Jovens 2018

LEMBRADOS | 28 DE MAR À 03 DE ABRIL
Cristo jamais se esquece de nós
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