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Sarah Chow
Inspirado numa história verídica

“Teus amigos apoiam-te”  
(D&C 121:9).

O bilhete estava em papel 
azul com bordas decoradas, 
por isso Marta sabia que 

vinha da Raquel, embora tivesse 
chegado a ela pelas mãos do Jonas. 
Marta olhou a sua volta. A hora de 
leitura tinha terminado, e os colegas 
estavam guardando os livros.

Marta sabia como o bilhete ia 
começar: “Cara Melhor Amiga,” 
Sorriu para si mesma. Ela e Raquel 
eram amigas desde o segundo ano. 
“Ela ainda é minha melhor amiga, 

apesar de sermos muito diferen-
tes”, pensou Marta, ao desdobrar o 
bilhete.
Cara Melhor Amiga,
Você fuma?
— Raquel

Marta ficou surpresa. “Eu e a 
Raquel estamos juntas o tempo 
todo”, pensou. “Será que ela não 
sabe que não fumo?”

Escreveu na parte de baixo da 
folha:
Não. Acho nojento. Por que quer 
saber?
— Marta

Uma  
Amiga de VERDADE

Marta devolveu o bilhete para o 
Jonas. Pouco depois veio a resposta. 
Marta leu:
Peguei um maço de cigarros na 
casa de minha tia. Quer expe-
rimentar comigo depois das 
aulas?
— Raquel

Marta ficou olhando fixamente o 
bilhete. Em seguida, escreveu:
Raquel! Por que quer fumar? Faz 
mal! Sei que você gosta de expe-
rimentar coisas novas, mas não 
quero que se prejudique.
— Marta ILU
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MY GOSPEL STANDARDS

I will follow Heavenly Father’s plan for me.

I will remember my baptismal covenant and listen to the Holy Ghost.

I will choose the right. 
I know I can repent when I make a mistake.

I will be honest with Heavenly Father, others, and myself.

I will use the names of Heavenly Father and Jesus Christ
reverently. I will not swear or use crude words.

I will do those things on the Sabbath that will help me 
feel close to Heavenly Father and Jesus Christ.

I will honor my parents and do my part to strengthen my family.

I will keep my mind and body sacred and pure, and 
I will not partake of things that are harmful to me.

I will dress modestly to show respect for Heavenly Father and myself.

I will only read and watch things that are pleasing to Heavenly Father.

I will only listen to music that is pleasing to Heavenly Father.

I will seek good friends and treat others kindly.

I will live now to be worthy to go to the temple
and do my part to have an eternal family.

I AM A CHILD OF GOD

I know Heavenly Father loves me, and I love Him. 
I can pray to Heavenly Father anytime, anywhere. 
I am trying to remember and follow Jesus Christ.
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Uma  
Amiga de VERDADE

“Não comerei nem 
beberei coisas que 
sejam prejudiciais a 
mim.”
Meus Padrões do 
Evangelho

Um dia eu estava na casa de 
uma amiga, e havia cerveja em 

sua geladeira. Minha amiga bebeu 
um pouco e depois me ofereceu. Eu 
disse a ela que não bebo cerveja. Ela 
me perguntou o motivo, e respondi 
que minha Igreja nos ensina a não 
beber, porque faz mal para a saúde. 
Estou contente por não ter bebido 
cerveja. Também me sinto feliz por 
ter a Palavra de Sabedoria para nos 
manter com saúde e seguras.
Sarah C., 8 anos, Nevada, EUA

Raquel respondeu por escrito:
Alguns cigarros não vão fazer 
mal. Eu talvez nem termine o 
maço inteiro.
— Raquel

Marta sentiu vontade de chorar. 
Escreveu:
Você é minha amiga, e amo 
você. Não fume.
— Marta

Marta ficou observando Raquel 
ler o bilhete. Parecia então que 
era Raquel que ia chorar. Ela ficou 

segurando o bilhete por bastante 
tempo. Em seguida, respondeu. Ao 
receber o bilhete, Marta leu:
Obrigada. Também amo você. 
Não vou fumar.

Marta ficou grata por ter decidido 
ser um exemplo. Sentiu-se aliviada 
ao ver que Rachel tinha feito a esco-
lha certa. ◼
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