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Nossa Página 

Se quiser enviar um desenho, uma 
fotografia, uma experiência, um teste-

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

Todo material enviado precisa 
incluir o nome completo da criança, o 

Neo C., 4 anos, Filipinas

O Presidente 
Monson pediu a 

todas as crianças que 
ajudassem alguém que 
estivesse precisando. 
Minha mãe tem sete 
filhos, e eu a ajudo 
a limpar a cozinha 

todas as manhãs, o que me deixa muito 
contente. Fico feliz e sinto que ela também 
fica quando a ajudo. Acho que o Presi-
dente Monson ficaria feliz, assim como 
Jesus, ao saber que estou ajudando minha 
mãe e obedecendo a meus pais.
Mylena L., 11 anos, São Paulo, Brasil

Certo domingo, 
após as reu-

niões da Igreja, eu, 
minha mãe e meus 
irmãos estávamos 
no carro, prontos 
para ir para casa. 
Mas não conse-

guíamos achar a chave do carro. Nosso 
pai guardara todas as bolsas no carro 
e fora a pé para casa com minha 
irmãzinha no carrinho. Procuramos a 
chave em todos os lugares, mas não 
conseguíamos achá-la. Na Primária 
e na noite familiar, aprendi que 
devemos sempre orar quando pre-
cisamos de ajuda. Eu disse a minha 
mãe que devíamos orar para que o 
Pai Celestial nos ajudasse. Minha mãe 
ficou muito feliz, e fizemos uma oração 
juntos. De repente, minha avó veio de 
carro até nós e nos entregou a chave. 
Nosso pai tinha levado a chave por 
engano e mandou-a de volta por nossa 
avó. Sei que o Pai Celestial nos ajudou 
mandando nossa avó. Ele sempre nos 
ajudará, mesmo que seja por meio de 
outras pessoas.
Samuel K., 5 anos, Alemanha

Sei que o Profeta 
Joseph Smith traduziu 

o Livro de Mórmon. Amo 
as histórias que leio 

sobre Jesus nas 
escrituras. Sei que 
Jesus me ama e 
ama muito todas 
as criancinhas. Quero aprender mais 
sobre Jesus na Primária. Fico feliz ao 
ir à Igreja com minha família todos os 
domingos. Amo minha família.
Adrial T., 5 anos, Malásia

sexo e a idade, bem como o nome dos 
pais, a ala ou o ramo, a estaca ou o dis-
trito 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 podem 
ser editados por motivo de clareza ou 
de espaço.

Alma F., 11 anos, Costa Rica
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