
60 A  L i a h o n a

F ui convidado a ajoe-
lhar-me na hora de dor-
mir, com uma família, 

quando me hospedei na casa 
deles. Pediram ao filho caçula 
que fizesse a oração. Ele orou 
por todos da família, citando 
o nome de cada um. Abri os 
olhos um instante para ver o 
rosto dos outros filhos e dos 
pais. Vi que cada um unia sua 
fé e seu coração à oração do 
menino.

O milagre da união está-nos 
sendo concedido à medida que 
oramos e trabalhamos para 
isso. Nosso coração se entrela-
çará aos outros em união.

Lemos em Mosias: “E man-
dou-lhes que não conten-
dessem entre si, mas que 
olhassem para a frente com 
um único fito, tendo uma fé e 
um batismo, tendo os corações 
entrelaçados em unidade e 
amor uns para com os outros” 
(Mosias 18:21).

solene de que Deus o Pai vive. 
Ele ouve e responde a nossas 
orações. O Salvador Jesus Cristo 
vive e estende a mão para  
nós com misericórdia. Esta é  
a Igreja verdadeira Dele. O  
Presidente Thomas S. Monson 
é o profeta vivo de Deus. Se 
formos unidos em apoiá-lo de 
todo o coração, com obediência 
e disposição, juntos veremos 
aumentar nossa capacidade de 
ir aonde Deus nos mandar e 
de transformar-nos no que Ele 
desejar que sejamos. ◼
Extraído de um discurso proferido na conferência 
geral de outubro de 2008. 

Corações 
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Labirinto FamiLiar

A família no labirinto deseja reunir-se. 
Ajude cada membro da família a 

chegar ao mesmo caminho. Em seguida, 
desenhe sua própria família na casa.

Presidente 
Henry b. Eyring
Primeiro  
Conselheiro na  
Primeira Presidência

Os profetas do Senhor sempre nos exortaram à união.

Os filhos de Deus têm mais 
pontos em comum do que 
diferenças. Falem bem uns 
dos outros. Vocês devem lem-
brar-se de ter ouvido sua mãe 
dizer — a minha dizia: “Se 
não tiver nada de bom a dizer 
sobre uma pessoa, não diga 
nada”. Posso prometer-lhes um 
sentimento de paz e alegria 
quando forem generosos ao 
falar das pessoas.

Presto-lhes meu testemunho 

Ilu
st

ra
çã

o
 f

o
to

g
rá

fIc
a:

 M
at

th
ew

 r
eIe

r;
 Il

us
tr

aç
ão

: a
va

lo
n

e


