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Come follow Me- For Primary “Give children several situations in which they would 
need to make a choice between right and wrong- such as to tell the truth or to lie, 
or the choice to be kind or mean. How can we know which choice is the right one? 
Read together D&C 11:12, and testify that the Holy Ghost will help us make the 

right choice if we listen to him. 

“And now, verily, verily, I say unto thee, put your trust in that Spirit which 
leadeth to do good-yea, to do justly, to walk humbly, to judge righteously; 

and this is my Spirit.”

Someone at 
school is 
really mean 
to you. 
What do 
you do?

You didn’t 
finish your 
homework and 
a friend has 
come asked 
you to play. 
Do you lie and 
tetell your Mom 
it is done?

You are 
building fort 
out of 

blankets, and 
your little 
brother/sister 
keeps knocking 
it dit down. What 
do you do? 

For more interactions use the slider activity. When ever the question 
is asked move it to the boys face that is questioning.  After they give 
the right answer move the Holy Ghost closer, and show them they 

CTR, don’t forget to refer to the scripture.

D&C 11:12

You want to 
use something 
of your 

brothers, but 
whenever you 
ask he always 
says “no”, 
whwhat do you 

do?

You made a 
mistake. Do 
you blame it 
on someone 
else or say 
sorry?

Your Mom 
asks for your 
help, but you 
are in the 
middle of a 
video game, 
what do you 

do?do?

Você está 
tentando 

construir uma 
cabaninha de 

cobertas e sua 
irmã/ irmão fica 
derrubando. O 
que você faz?

Você está 
fazendo o dever 
da escola, e um 
amigo te chama 

para brincar. 
Você mente para 
sua mãe dizendo 
que terminou o 

dever?

Você quer usar 
algo de seu 

irmão/ irmã. Mas 
toda vez que 

você pede ele/ 
ela diz não. O 
que você faz?

Você cometeu 
um erro. Você 
coloca a culpa 
em alguém ou 

pede 
desculpas?

Alguém na 
escola é muito 
ruim com você. 
O que você faz?

Sua mãe pede 
sua ajuda, mas 
você está no 

meio de um jogo 
de video game. 
O que você faz?

Para mais interação, use essa outra atividade junto. Faça as perguntas e toda vez que a 
criança responder mova o rosto do menino de acordo fazendo com que o Espírito Santo 
fique próximo. Não esqueça de ler e mencionar a escritura. Ensine que o Espírito Santo nos 
guia a fazer escolhas certas.

"E agora, em verdade, em verdade eu te digo: Põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o 
bem - sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão; e esse é o meu Espírito."




