JOVENS
Incêndios e Lições de Obediência

O

Presidente Thomas S. Monson contou a respeito de uma
ocasião em que aprendeu a importância da obediência.
Quando ele tinha 8 anos, sua família foi até o chalé deles
nas montanhas. Ele e seu amigo queriam limpar o capim que
crescia em certo local para fazer uma fogueira. Tentaram
limpar o mato com a mão, arrancando e puxando com toda
a força, mas tudo o que conseguiram foi ficar com as mãos
cheias de mato. O Presidente Monson explicou: “Então,
minha mente de 8 anos teve uma ideia que me pareceu ser
a solução perfeita. Eu disse para o Danny: ‘Tudo o que precisamos é pôr fogo nesse mato. Vamos simplesmente queimar
um círculo na relva!’”
Mesmo sabendo que não podiam brincar com fósforos, ele
correu até o chalé para buscar alguns e com Danny acendeu

um foguinho no local que estava coberto de mato. Esperavam que ele apagasse sozinho, mas em vez disso o fogo se
transformou num grande e perigoso incêndio. Ele e Danny
correram para pedir socorro, e logo adultos foram correndo
apagar o incêndio antes que atingisse as árvores.
O Presidente Monson prosseguiu, dizendo: “Danny e eu
aprendemos várias lições difíceis, porém muito importantes
naquele dia — a maior parte delas sobre a importância da
obediência” (ver “A Obediência Traz Bênçãos”, A Liahona,
maio de 2013, p. 90).
Tal como o Presidente Monson, você já teve que aprender uma lição sobre a obediência do modo mais difícil? Que
metas você pode fazer para manter-se em segurança por
meio da obediência no futuro?

CRIANÇAS
Escolher o Que É Certo

Q

uando escolhemos o que é certo, aproximamo-
nos do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Isso também
nos ajuda a ser felizes e a manter-nos seguros. Faça
um círculo em torno de como você pode escolher
o que é certo.
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