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Quando as pessoas são batizadas e confirmadas,
tornam-se membros de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias. Começam uma jor-

nada de volta à presença do Pai Celestial e Jesus Cristo.
Há outra jornada que as crianças com menos de oito
anos precisam fazer: a jornada de preparação para
serem batizadas.

Na Igreja você aprende a

respeito de Jesus Cristo e 

Seu evangelho. Procure ser

semelhante a Cristo e dar o

exemplo para as pessoas à

sua volta.

Ao orar, você se aproxima do Pai

Celestial. Peça-Lhe que o ajude 

a escolher o certo a cada dia.

Estude as escrituras sozinho e com sua família.

A6

Jornada para o Batismo

Minha vida mudou porque o
evangelho me ensinou muitas ver-
dades que eu não conhecia: sou 
um filho de Deus, vivi no mundo
espiritual antes de vir para a Terra, 

e nossa família pode ficar unida para sempre!
Somos tão abençoados por termos um 
profeta vivo. Ele nos ama e nos abençoa.
O profeta nos ensina a palavra de Deus.
Diz-me que seja bom e me ensina o que
Deus quer que eu faça.
Michael F., 9, Tonga

Um dia antes do meu batismo, 
eu estava muito entusiasmada, mas
quando fui chegando perto da fonte
batismal, fui ficando com medo. Mas
quando entrei na água, foi como se

houvesse anjos cantando no céu. Depois daquilo
fiquei muito feliz. Quando estava recebendo o 
dom do Espírito Santo, fiquei pensando: 
“o Pai Celestial ficará contente”.
Jacqueline E., 11, Quebec, Canadá

Quando estiver perto 

de seu aniversário de 

oito anos, você será

entrevistado por seu bispo

ou presidente de ramo.

Não fique nervoso! Ele o

ajudará a preparar-se

para seu batismo.
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Agora que fui batizada e confir-
mada, recebi o dom do Espírito
Santo, e Ele pode estar comigo o
tempo todo para ajudar-me a esco-
lher o certo ao invés do errado.

Quando você ora, o Espírito Santo pode ajudá-lo 
a compreender as respostas de sua oração.
Emily S., 8, Louisiana, EUA

Antes do meu oitavo aniversário,
jejuei e orei ao Pai Celestial para
saber se deveria ser batizada. A res-
posta foi sim! Depois que fui bati-
zada, tive um maravilhoso e cálido

sentimento de felicidade. Fiquei muito grata por 
ser confirmada e receber o dom do Espírito Santo.
Desde o meu batismo, procurei cumprir os manda-
mentos, ser gentil com minha família e amigos e
sempre dar um bom exemplo.
Huia K., 8, Victoria, Austrália

Feliz aniversário de oito anos!

Depois de seu batismo, portadores do

sacerdócio o confirmarão como membro da

Igreja e lhe darão o dom do Espírito Santo.

Quando você faz o convênio, ou promessa,

de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo 

e sempre se lembrar Dele, Ele promete que

você sempre terá o Espírito Santo para guiá-

lo. Você pode lembrar-se desse convênio a

cada vez que tomar o sacramento. ●

É o dia de seu batismo! Quando

sair da água, estará limpo e

puro, tal como as roupas brancas

que estará vestindo.
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