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Nossa Página

C erto dia, ao sairmos da Igreja e irmos 
para casa, senti algo no coração que  

me deixou muito feliz. Senti que o Espírito 
Santo estava comigo e tive vontade de  
pregar o evangelho a todas as pessoas que 
não conheciam essa obra maravilhosa que 
mudou minha vida e a de minha família.  
Ao chegarmos, fui para meu quarto e li o  
Livro de Mórmon. Minha escritura favorita é 
Mosias 2:17, que ensina que, quando sirvo  

ao próximo, estou servindo ao 
Pai Celestial.

roberto C., 10 anos, 
bolívia

N unca esquecerei a grande felicidade 
que senti quando fui batizada. Meu 

pai me batizou, e meus irmãos cantaram 
hinos para mim. Minha mãe perguntou 
se eu queria prestar testemunho, e 
respondi que gostaria de cantar uma 
música da Primária que eu tinha 
aprendido e que mostrava como 
me sentia. Cantei: “Procuro o arco-
íris depois que a chuva cai e penso 
na limpeza que uma boa chuva 
faz” (“Quando Eu For Batizado”, 
Músicas para Crianças, p. 53). Ao 
cantar, era como se meu coração 
fosse saltar fora do peito! Nunca 
esquecerei a expressão no rosto de 
meus familiares e como me senti 
naquele dia. Foi o dia mais especial 
de minha vida.
esther F., 8 anos, Costa rica

M arcelo B., de 
9 anos, mora 

no Brasil. Ele tem 
um testemunho do 
Salvador. Sabe que 
Jesus vive e que pode 
voltar à presença do 

Pai Celestial se obedecer aos mandamen-
tos. Adora ler as páginas das crianças na 
revista A  Liahona.

elena Z., 9 anos, bielorrússia
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Se quiser contribuir para Nossa Página, mande 
um e-mail para liahona@LDSchurch.org, com 

“Our Page” no campo assunto.
Todo material enviado precisa incluir o nome 

completo da criança, o sexo e a idade, bem como 
o nome dos pais, a ala ou o ramo, a estaca ou 
o distrito e a permissão por escrito dos pais ou 
responsáveis (aceita-se por e-mail) para utilização 
da fotografia da criança e do material enviado. Os 
textos podem ser editados por motivo de clareza ou 
de espaço.

A s crianças da Primária da Ala Cabu-
dare, Estaca Barquisimeto Venezuela, 

mandam seu amor às crianças da Primária 
de todo o mundo. Elas adoram cantar hinos 
e oram por seus amigos da Primária, pelo 
profeta, o Presidente Thomas S. Monson, e 
pela irmã Monson.

M eus pais foram batizados antes 
de meu nascimento, de modo que 

passei minha vida inteira na Igreja. Meu 
pai me deu o nome de Joseph por causa 
das grandes coisas feitas pelo Profeta 
Joseph Smith e também por causa de José, 
que foi vendido no Egito. José do Egito 

salvou muitos da fome, e o Profeta Joseph Smith restaurou 
a Igreja verdadeira na Terra. Esses dois grandes Josés me 
inspiram a viver o evangelho.

Gosto da Primária e amo as histórias do Livro de Mór-
mon. A minha história favorita está em Alma 8, quando Alma 
obedece ao Senhor e volta para ensinar o evangelho ao povo 
de Amonia com Amuleque. Quero ser um missionário com o 
coração perseverante como o de Alma.
Joseph O., 11 anos, gana

Joshua A., 12 anos, Filipinas
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