
68 A  L i a h o n a

Quando eu era pequeno, 
minha mãe levou-me para 
assistir a vários batismos. 
Mas no ano passado, quando 
alcancei a idade para ser 
batizado, fiquei muito nervoso. 
Tinha medo de não conseguir 
participar da ordenança cor-
retamente, como nos batismos que eu havia assistido. 
Acima de tudo, eu tinha medo de entrar na água. 
Mas o Espírito Santo me ajudou. Parecia que eu ouvia 
continuamente as palavras: “Não tenha medo! Não 
tenha medo!”  
O Espírito Santo me ajudou a vencer esse problema 
para que eu pudesse ser batizado, o que era muito 
importante para mim. Fui muito abençoado. Quando 
me levantei do mergulho, não tinha mais medo da 
água, e sentia-me muito bem. 
Bryan K., 9 anos, TaiwanBeatriz da S., 10 anos, Brasil

Esforço E PrEParação 

No dia da prova, fiquei surpreso ao ver 
que o assunto escolhido pelo professor era 
exatamente aquele para o qual eu me havia 
preparado! Como eu tinha estudado muito 
e me preparado — ainda que não soubesse 
que esse seria o tema — escrevi muito bem 
e tirei a nota máxima! Meu professor ficou 

não me saí bem em meu trabalho 
de língua malaia que contava para 

a nota do primeiro semestre, e minha 
classificação na classe caiu bastante. 
Fiquei muito aborrecido, mas sabia que a 
culpa era toda minha, pois passara muitas 
horas depois das aulas brincando com os 
amigos em vez de fazer as lições de casa 
e estudar. Minha mãe e eu fizemos um 
plano para me ajudar a melhorar. Eu ter-
minaria minha lição de casa todos os dias 
sem reclamar assim que ela pedisse, e nós 
dois íamos orar para que eu fosse bem 
no exame do segundo semestre. Estudei 
muito no semestre inteiro. Uma semana 
antes do exame, minha mãe foi inspirada 
a me dizer que preparasse um assunto em 
particular para a redação. O professor é 
quem decide o assunto e a nota depende 
de como o abordamos. 

admirado com minha grande melhora.
Ganhei um testemunho sobre o esforço. 

Sei que quando oramos e nos esforçamos, 
receberemos inspiração que nos ajudará a 
ter sucesso em nosso trabalho.
Ethan D., 11 anos, Malásia
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Às vezes, quando estou deitada na cama, 
imagino o que aconteceria se a casa pegasse 
fogo e sinto muito medo. Quando isso 
acontece, oro ao Pai Celestial. Depois, sinto 
tranquilidade e adormeço facilmente. Sou 
grata por poder orar ao Pai Celestial sempre 
que sinto medo ou tristeza. Ele me ajuda a 
vencer tudo.
Lea M., 9 anos, Alemanha

se quiser enviar um desenho, uma foto-
grafia, uma experiência, um testemunho 

ou uma carta para Nossa Página, envie um 
e-mail para liahona@LDSchurch.org, escre-
vendo “Our Page” no campo ‘assunto’. 

Todo material enviado precisa incluir 
o nome completo da criança e a idade, 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 enviados podem 
ser editados por motivo de clareza ou de 
espaço. 

Edwin M., 9 anos, da Costa Rica, 
tem uma bela voz e gosta de 
cantar “Oração de uma Criança”. 
Gosta de nadar. Na escola, sempre 
explica o evangelho aos amigos 
e lembra que não devem falar 
palavrões.

Gino A., 6 anos, Filipinas
Melanie A., 3 anos, do México, 
gosta de ajudar sua mãe. Ela 
guarda os brinquedos depois 
de brincar. Agora que tem três 
anos, ajuda na Igreja passando 
as cadeiras para os outros a fim 
de serem empilhadas depois das 
reuniões de domingo. A Mela-
nie ama o Presidente Monson e 
adora vê-lo na televisão na época 
da conferência.
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