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Viet Minh Tri P., 10 anos, Camboja

Nossa Página 

Às vezes sinto que não com-
preendo algo a respeito da 
Igreja ou que não tenho fé 
suficiente em determinada 
coisa. Sempre que tenho 
esse sentimento, oro ao Pai 

Celestial pedindo ajuda. Quase sempre recebo 
uma resposta. Tenho uma sensação de calor 
e segurança. Sinto realmente que Deus ouve 
minhas orações e muito me ama. Essas experiên-
cias ajudam meu testemunho e meu amor por 
Deus crescerem.

Sei que Deus é nosso Pai e que Ele ama a 
cada um de nós. Ele ouve nossos problemas e 
envia o Espírito Santo para consolar-nos. Sei que 
Ele ouve nossas orações e que fica feliz quando 
somos justos. Sinto grande alegria por saber que 
Deus me ama e que sou membro da Igreja. Sei 
que Jesus Cristo é Seu Filho e nosso Salvador.
Deveney R., 11 anos, Suíça

Daniel K., 7 anos, da Dinamarca, 
é um menino feliz e corajoso. Ele 
gosta de ajudar no jardim. Também 
gosta de ajudar na cozinha — espe-
cialmente preparando a massa para 
fazer pizza. Esforça-se arduamente 
na escola e adora jogar futebol, 
nadar e subir em árvores. Gosta de 
ajudar a fazer fogueiras nas ativida-
des escoteiras. Na Igreja, ele gosta 
das histórias sobre Joseph Smith e 
sobre Jesus, e gosta de cantar “Faze 
o Bem”. 

Se quiser enviar um desenho, uma fotografia,  

uma experiência, um testemunho ou uma carta 

para Nossa Página, envie um e-mail para  

liahona@LDSchurch.org, escrevendo “Our Page” 

no campo ‘assunto’. Ou envie uma carta para: 

A  Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Todo material enviado precisa incluir o nome 

completo da criança e a idade, o nome dos pais, 

ala ou ramo, estaca ou 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. Suas colaborações podem 

ser editadas por motivo de espaço ou de clareza. 

Carlos D., 8 anos, Brasil
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