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Jesus Cristo
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de 
Grande Valor

A Bíblia nos ensina as 
profecias relacionadas a 
Jesus Cristo e a vida e os 

ensinamentos do Salvador 
na época em que esteve na 

Terra.

O Livro de Mórmon é outro 
testamento de Jesus Cristo e 

ensina-nos a respeito dos 
procedimentos do Senhor 

para com o povo que morava 
no continente americano.

Doutrina e Convênios é 
uma coletânea de 

revelações de Jesus 
Cristo para os últimos 

dias, ou seja, os nossos 
dias.

Pérola de Grande Valor 
contém ensinamentos e 
testemunhos de Jesus 

Cristo de antigos profetas, 
além da história de 
Joseph Smith e seu 
testemunho do Pai 

Celestial e Jesus Cristo.
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A Bíblia nos ensina as 
profecias relacionadas a 
Jesus Cristo e a vida e os 

ensinamentos do Salvador 
na época em que esteve na 

Terra.

O Livro de Mórmon é outro 
testamento de Jesus Cristo e 

ensina-nos a respeito dos 
procedimentos do Senhor 

para com o povo que morava 
no continente americano.

Doutrina e Convênios é 
uma coletânea de 

revelações de Jesus 
Cristo para os últimos 

dias, ou seja, os nossos 
dias.

Pérola de Grande Valor 
contém ensinamentos e 
testemunhos de Jesus 

Cristo de antigos profetas, 
além da história de 
Joseph Smith e seu 
testemunho do Pai 

Celestial e Jesus Cristo.
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A _____ nos ensina as profecias 
relacionadas a Jesus Cristo e a 

vida e os ensinamentos do 
Salvador na época em que 

esteve na Terra.

____________ é uma coletânea 
de revelações de Jesus Cristo 

para os últimos dias, ou seja, os 
nossos dias.

O ____________é outro 
testamento de Jesus Cristo e 

ensina-nos a respeito dos 
procedimentos do Senhor para 

com o povo que morava no 
continente americano.

_____________________conté
m ensinamentos e testemunhos 

de Jesus Cristo de antigos 
profetas, além da história de 

Joseph Smith e seu testemunho 
do Pai Celestial e Jesus Cristo.

A _____ nos ensina as profecias 
relacionadas a Jesus Cristo e a 

vida e os ensinamentos do 
Salvador na época em que 

esteve na Terra.

____________ é uma coletânea 
de revelações de Jesus Cristo 

para os últimos dias, ou seja, os 
nossos dias.

O ____________é outro 
testamento de Jesus Cristo e 

ensina-nos a respeito dos 
procedimentos do Senhor para 

com o povo que morava no 
continente americano.

_____________________conté
m ensinamentos e testemunhos 

de Jesus Cristo de antigos 
profetas, além da história de 

Joseph Smith e seu testemunho 
do Pai Celestial e Jesus Cristo.

A _____ nos ensina as profecias 
relacionadas a Jesus Cristo e a 

vida e os ensinamentos do 
Salvador na época em que 

esteve na Terra.

____________ é uma coletânea 
de revelações de Jesus Cristo 

para os últimos dias, ou seja, os 
nossos dias.

O ____________é outro 
testamento de Jesus Cristo e 

ensina-nos a respeito dos 
procedimentos do Senhor para 

com o povo que morava no 
continente americano.

_____________________conté
m ensinamentos e testemunhos 

de Jesus Cristo de antigos 
profetas, além da história de 

Joseph Smith e seu testemunho 
do Pai Celestial e Jesus Cristo.
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