
MEUS PADRÕES DO EVANGELHO

Seguirei o Plano do Pai Celestial para mim.

Lembrarei do meu convênio batismal e ouvirei o Espírito Santo.

Escolherei o que é certo. 

Sei que posso arrepender-me quando cometer um erro.

Serei honesto com o Pai Celestial, com as outras pessoas e comigo mesmo.

Usarei o nome do Pai Celestial e de Jesus Cristo 

com reverência. Não direi palavrões.

No Dia do Senhor, farei coisas que me ajudem a

sentir mais perto do Pai Celestial e de Jesus Cristo.

Honrarei meus pais e farei minha parte para fortalecer minha família.

Manterei o corpo e a mente sagrados e puros e não 

comerei nem beberei coisas que sejam prejudiciais a mim.

Irei vestir-me com recato para demonstrar respeito 

pelo Pai Celestial e por mim mesmo.

Lerei e assistirei apenas coisas que sejam agradáveis ao Pai Celestial.

Ouvirei somente músicas que sejam agradáveis ao Pai Celestial.

Procurarei ter bons amigos e tratar os outros com gentileza.

Viverei agora de modo a ser digno de ir ao templo 

e de fazer a minha parte para ter uma família eterna.

SOU UM FILHO DE DEUS

Sei que o Pai Celestial me ama e eu O amo.

Posso orar ao Pai Celestial a qualquer hora e em qualquer lugar.

Tento lembrar-me de seguir Jesus Cristo.
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A PALAVRA DE SABEDORIA
Mandamentos

D&C 89:7–9, 12, 14, 16.
Promessas
D&C 89:18–21


