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“E um menino pequeno guiá-los-á” 
(2 Néfi 21:6).

Como membro da presidên-
cia geral da Primária, adoro 
conhecer crianças de todo 

o mundo. Em todos os lugares 
por onde passo, conheço crianças 
maravilhosas que estão seguindo 
Jesus Cristo e vivendo fielmente o 
evangelho. Muitas vezes, elas é que 
estão à frente de sua família e de 
outras pessoas na obediência aos 
mandamentos.

Certa vez uma Autoridade 
Geral visitou uma ala em 
Hong Kong, onde as pes-
soas estavam 

tendo dificuldade para sustentar sua 
família. Ele disse ao bispo que os 
membros deveriam pagar o dízimo.

O bispo ficou preocupado. 
As pessoas mal tinham comida e 
dinheiro suficientes para suprir suas 
necessidades.

“Se eles pagarem o dízimo, o 
Senhor os abençoará”, garantiu a 
Autoridade Geral.

O bispo pensou por um 
momento. Em seguida, disse: “Vou 

falar com alguns dos mem-
bros mais fiéis de nossa 

ala — as crianças da 
Primária!”

No domingo 
seguinte, o bispo 

visitou a Primária. Ensinou a lei do 
dízimo às crianças. Pediu-lhes que 
pagassem o dízimo do dinheiro que 
ganhassem. As crianças prometeram 
que o fariam — e de fato o fizeram!

Vários meses depois, o bispo fez 
uma reunião com os adultos da ala. 
Disse-lhes que seus filhos vinham 
pagando o dízimo.

“Vocês também estariam dispos-
tos a pagar o dízimo?”, perguntou 
ele. 

Os adultos foram tocados pelo 
exemplo fiel das crianças. Com-
prometeram-se também a pagar o 
dízimo. Porque as crianças deram o 
exemplo, seus familiares receberam 
as bênçãos de que necessitavam 
(ver Malaquias 3:8–10). A fé e o  
testemunho de todos cresceram.

Onde quer que você more, pode 
guiar os outros com seu bom exem-
plo. Guarde os mandamentos e siga 
a Jesus Cristo. Assim você será uma 
bênção para sua família e outras 
pessoas.

Oramos por você. E sabemos que, 
assim como as crianças em Hong 

Kong, seu exemplo pode fazer  
a diferença para o bem! ◼
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