
 

 

Agenda da Líder de 

Música 
 

 

 

 

2014 



Janeiro 
Tema do mês: O Pai Celestial Preparou um Caminho para Que Eu Volte a Sua Presença 

Hino do mês: Ele Mandou Seu Filho, MC pp.20-21 

 

 

 

  

05 de Janeiro - Sou um filho de Deus e posso ser 
como Ele um dia 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

12 de Janeiro - O Pai Celestial providenciou um 

Salvador e tornou possível para mim... 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de Janeiro – Jesus Cristo é o exemplo perfeito 
para eu seguir 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

26 de Janeiro – Posso voltar ao Pai Celestial 

seguindo a Jesus Cristo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Fevereiro 
Tema do mês: O Pai Celestial Tem um Plano para Seus Filhos 

Hino do mês: Vou Cumprir o Plano de Deus, MC pp.86-87 

 

 

 

  

02 de Fevereiro – O Pai Celestial tem um plano 
para Seus filhos 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de Fevereiro – Meu corpo foi criado à imagem de 
Deus 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

23 de Fevereiro – O arbítrio é o dom de escolher 

por mim mesmo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

09 de Fevereiro – O Pai Celestial ordenou a Jesus 

Cristo que criasse a Terra... 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Março 
Tema do mês: Jesus Cristo É Nosso Salvador 

Hino do mês: Assombro Me Causa, nº 112 

 

 

 

02 de Março – Posso obter um testemunho de 
Jesus Cristo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

09 de Março – Por meio da Expiação de Jesus 

Cristo, posso me arrepender e ser perdoado... 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de Março – Jesus Cristo ressuscitou e eu também 
vou ressuscitar 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

23 de Março – Posso mostrar respeito pelo Salvador 

sendo reverente 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

30 de Março 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Abril 
Tema do mês: A Família É Essencial ao Plano de Deus 

Hino do mês: A Família É do Senhor, Esboço 2014 

 

 

 

  

06 de Abril – A família é essencial ao plano  de 
Deus 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de Abril – As crianças têm a responsabilidade de 
obedecer aos pais 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

27 de Abril – Posso demonstrar amor a cada 

membro de minha família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

13 de Abril – Os pais têm importantes 

responsabilidades na família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Maio 
Tema do mês: As Famílias São Abençoadas Quando Seguem o Profeta 

Hino do mês: ______________________________________ 

 

 

 

  

04 de Maio – Deus fala a  nós  por  meio  de  
profetas 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de Maio – Minha família será abençoada se 
seguirmos o profeta 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

25 de Maio – O profeta fala a nós na conferência 

geral 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

11 de Maio – Os profetas das escrituras são 

exemplos para minha família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Junho 
Tema do mês: As Ordenanças do Sacerdócio e o Trabalho do Templo Abençoam Minha Família 

Hino do mês: ______________________________________ 

 

 

 

01 de Junho – As ordenanças do sacerdócio 
abençoam e fortalecem minha família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

08 de Junho – Os templos tornam possível que as 

famílias fiquem juntas para sempre 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de Junho – Posso preparar-me para ser digno de 
entrar no templo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

22 de Junho – O trabalho de história da família me 

conecta a meus antepassados 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

29 de Junho 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Julho 
Tema do mês: Nós Nos Tornamos Membros da Igreja por Meio do Batismo e da Confirmação 

Hino do mês: Batismo, MC pp.54-55 

 

 

 

  

06 de Julho – A Igreja de Jesus Cristo foi 
restaurada 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de Julho – O Espírito Santo me consola e me 
guia 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

27 de Julho – Posso conhecer a verdade por meio 

do poder do Espírito Santo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

13 de Julho – Eu me torno membro da Igreja por 

meio do batismo e da confirmação 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Agosto 
Tema do mês: Participar de Atividades Salutares Fortalecerá Minha Família 

Hino do mês: Buscarei Cedo ao Senhor, MC p.67 

 

 

 

03 de Agosto – “Orai ao Pai no seio de vossa família 
(...) a fim de que [vossa família seja abençoada]” 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

10 de Agosto – A noite familiar fortalece minha 

família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de Agosto – O estudo das escrituras dá força 
espiritual a mim e minha família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

24 de Agosto – O Dia do Senhor é um dia de 

descanso e adoração 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

31 de Agosto 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Setembro 
Tema do mês: Viver o Evangelho Abençoa Minha Família 

Hino do mês: ______________________________________ 

 

 

 

  

07 de Setembro – Demonstro minha gratidão ao 
agradecer por todas as minhas bênçãos 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de Setembro – Cremos em ser honestos 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 

28 de Setembro – Ao viver o evangelho, deixo um 

bom exemplo para os outros seguirem 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

14 de Setembro – Ao prestar serviço ao próximo, 

presto serviço a Deus 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

 



Outubro 
Tema do mês: “A Família: Proclamação ao Mundo” Veio de Deus para Ajudar Minha Família 

Hino do mês: ______________________________________ 

 

 

 

  

05 de Outubro – “A Família: Proclamação ao 
Mundo” veio de Deus para ajudar minha família 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de Outubro – Quando a vida da família é 
alicerçada nos ensinamento de Jesus Cristo... 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

26 de Outubro – A família bem-sucedida trabalha 

em união 

Atividade:   ___________________________ 

Reverência:   __________________________ 

Boas vindas:  __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Abertura:  ____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

 

12 de Outubro – O casamento entre o homem e a 

mulher é essencial ao plano de Deus 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Novembro 
Tema do mês: Viver os Ensinamentos de Jesus Cristo Fortalece a Mim e Minha Família 

Hino do mês: ______________________________________ 

 

 

 

02 de Novembro – “Se tendes fé, tendes esperanças 
nas coisas que se não veem (...)” Alma 32:21 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

09 de Novembro – A Oração é a comunicação 

reverente com o Pai Celestial 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de Novembro – O arrependimento é uma 
mudança de mente e coração 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

23 de Novembro – O perdão traz paz 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

30 de Novembro 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 



Dezembro 
Tema do mês: Lembramos de Nosso Salvador, Jesus Cristo, e O Adoramos 

Hino do mês: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

  

07 de Dezembro – O sacramento é uma ocasião 
para nos lembrarmos de Jesus Cristo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

Notas & Ideias, materiais necessários, etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de Dezembro – O Filho de Deus nasceu na Terra 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

28 de Dezembro – Jesus Cristo virá novamente 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 

14 de Dezembro – Lembrar-me de Jesus Cristo me 

ajuda a escolher o certo 

Abertura:  ____________________________ 

Boas Vindas: __________________________ 

Aniversário:  __________________________ 

Atividade (brincar): _____________________ 

Reverência:  __________________________ 

Tempo de música: ______________________ 

___________________________________ 

_____________________________ 

Encerramento:  ________________________ 

 


