
Liderança

da Primária



“Atenção particular deve
ser dada ao convidar

crianças menos ativas e
não membros.”

(Manual de Instruções,
Livro 2, Seção 5.)

Alcançando Cada Um

A Presidência da Primária da Estaca está aconselhando as Presidências da Primária das Alas a
revisar as listas de membros regularmente.

1.  Procure padrões de freqüência.

2. Descubra as crianças que não estão
freqüentando regularmente.

3. Com sua presidência, planeje em espírito
de oração (e execute) maneiras

4. de encorajar as crianças que não estão
freqüentando regularmente a vir.

5. Envie às crianças menos ativas um cartão.

6. Convide as menos ativas para a Primária
nos domingos e nos Dias de Atividade.

Os Dias de Atividade são oportunidades perfeitas para envolver as crianças em uma atmosfera
divertida para interagir com outras crianças. “Atenção particular deve ser dada ao convidar
crianças menos ativas e não membros.” (Manual de Instruções, Livro 2, Seção 5.)

Porque as crianças dependem de seus pais para ir à Igreja, “apóiem e fortaleçam os pais.
Encontrem maneiras de interagir com os pais das crianças – trabalhem juntos, compartilhem
ponderações e preocupações e compartilhem o que as crianças estão aprendendo na Primária...
Influencie-os com amor.” (Sister Patrícia P. Pinegar, Presidente Geral da Primária)

Cartões:  Imprima os cartões em papel cartão e envie pelo correio.

“Influencie-os
com seu amor”

Patricia P. Pinegar



Outras idéias para encorajar a freqüência na Primária

Ligue para as crianças e conte-lhes que sentiram sua falta.

Encoraje as professoras da Primária a ligar para as crianças
que não compareceram. Lembrem-se, as ovelhas só seguirão
a voz do pastor que elas conhecem.

Também podem considerar entregar cartões de
encorajamento pessoalmente. (Veja os exemplos na página
anterior.) Visitar as crianças em seus lares dá a vocês a
oportunidade de ver e falar com os pais das crianças.

Dêem designação à criança.

Quando as crianças menos ativas vão à Primária

Façam-nas bem-vindas (podem cantar uma canção de boas-vindas). Deixem-nas saber como
vocês estão felizes por vê-las.

Convidem-nas a participar.

Convidem-nas a retornar.

Encontrem seus pais. Contem-lhes como estão felizes por vê-los na Igreja. Contem-lhes algo
positivo que seu filho fez. Contem-lhes o que as crianças aprenderam na Primária. Convidem-los
a retornar.

Enviem um cartão durante a semana para deixá-los saber que vocês gostaram de vê-los na
Igreja.

Durante a semana, telefonem-lhes para dizer-lhes quanto adoraram vê-los na Igreja e como
estão animadas para vê-los novamente no próximo domingo.

Cada nome em sua
lista pertence a
um dos filhos do

Pai Celestial.
Ajude-os a

encontrar seu
caminho de volta

ao Lar.



Idéias de bilhetes para encorajar a freqüência

Sentimos falta de seu sorriso na Primária!
(Adesivo com rosto sorridente)

Você é a criança CHAVE em nossa Primária!
(Corte na forma de uma chave)

Você é um SALVA-VIDAS! Venha ajudar-nos na
Primária! (Salva-vidas)

É um SONHO estar na Primária com você!
(Sonho de Valsa)

A Primária BRILHA quando você está lá!
(Glitter)

Você é o CORAÇÃO de nossa Primária! (Pirulito em forma de coração)

Você faz nossa classe BRILHAR quando está na Primária! (Papel laminado)

Você é uma ESTRELA na Primária! (Papel de estrela ou adesivo)

Você é um ESTOURO na Primária! (pipoca)

Você ILUMINA nosso coração quando está na Primária! (Uma lâmpada)

LEMBRE-SE de estar na Primária no domingo! (Um cordão amarrado no dedo)

Só uma NOTA para que saiba que sentimos sua falta na Primária! (Nota musical)

Estou CONTANDO com você na Primária! (Números ou imãs de números)

É uma DUREZA não ver você na Primária, por favor, venha! (Uma pedrinha)

Você ILUMINA meu dia quando está na Primária!
(Vela de aniversário)

Dê COR a sua vida! Venha à Primária! (Lápis de
cera)

Venha FLORESCER e crescer conosco na Primária!
(Flor)

Você é o PRIMEIRO que queremos ver na
Primária! (Cartão na forma do nº um)



Ensino, Não Há Maior Chamado
“Responsabilidade maior não pode cair sobre qualquer homem [ou mulher], do que ser um
professor dos filhos de Deus.” (Presidente David O. McKay)

! Ame as crianças
“...ninguém pode ajudar nesta obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé,
esperança e caridade” (D&C 12:8)

Aprenda sobre cada criança. O que você sabe sobre cada pessoa que pode ajudá-la a decidir o
que enfatizar na lição? Seu conhecimento dessas coisas influenciará suas escolhas ao preparar
e apresentar as lições.

Indivíduos são tocados quando suas contribuições são reconhecidas. Faça um esforço especial
para comentar reconhecimentos. Isto pode ser feito durante a Primária ou depois.

! Ensine pelo Espírito
“Quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva a palavra
aos corações dos filhos dos homens” (2 Néfi 33:1).

O Espírito Santo é o verdadeiro professor. Preste testemunho de que as coisas que ensina são
verdadeiras. O Espírito Santo pode testificar a cada pessoa a verdade do que você diz.

Ocasionalmente, pode sentir-se inspirado a deixar algo de fora da lição ou adicionar algo que
não preparou. Ouça o Espírito quando Ele lhe ensinar, pois lhe será dado “na hora certa, sim, no
momento certo, o que direis” (D&C 100:6).

Use música. Élder Boyd K. Packer nos ensina, “somos capazes de sentir e aprender muito
rapidamente através da música... algumas coisas espirituais que, de outro modo, aprendemos
muito vagarosamente”.

! Ensine das escrituras
Quando usamos as escrituras e as palavras dos profetas dos últimos dias como fonte de todo
nosso ensino, convidamos o Espírito a prestar testemunho. Isto traz ao nosso ensino “o poder
de Deus para convencer os homens” (D&C 11:21).

! Convide as crianças a aprender
“Um professor habilidoso não pensa, ‘O que farei na aula hoje?’, mas pergunta, ‘O que meus
alunos farão na aula hoje?’; não, ‘O que ensinarei hoje?’, mas, ‘Como ajudarei meus alunos a
descobrir o que precisam saber?’, o que deixa falar sobre quão magnífico é o evangelho!” (A
Liahona, janeiro de 1997.)

! Crie uma atmosfera de aprendizado



Certifique-se de que a sala seja confortável para as crianças (limpa, temperatura agradável,
espaço suficiente, cadeiras apropriadas).

Numa atmosfera de aprendizado, nós (1) edificamos uns aos outros através de nossa
participação, (2) amamos e ajudamos uns aos outros e (3) desejamos buscar a verdade juntos.

Mantenha a reverência na sala. Vocês PODEM divertir-se e ainda ser reverentes.

Amorosamente ajude aqueles que interrompem a voltar a sua reverência. ‘A palavra branda
desvia o furor’ (Provérbios 15:1).

! Esteja preparado
Seu sucesso em representar o Senhor e ensinar pelo Espírito será influenciado pelo cuidado
que tiver no preparo da lição. Ao preparar-se para ensinar, assegure-se de que usa uma
variedade de métodos de ensino de lição para lição.

Ao preparar as lições, considere o seguinte:
1. O que deveria acontecer à vida das pessoas que ensino como resultado desta lição?
2. Que princípios específicos devem ser ensinados?
3. Como esses princípios devem ser ensinados?


