
Você se tornou membro de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias. Que decisão maravi-
lhosa você tomou! O que fazer em seguida? Há

coisas que você pode fazer todos os dias que irão ajudá-
lo a ser feliz, a adquirir um testemunho e uma com-
preensão do evangelho ainda mais fortes e a conhecer
ainda melhor o Pai Celestial e Jesus Cristo. (Ver suges-
tões para adolescentes, na página 39.)

Ore. Procure orar de joelhos pela manhã e à noite.
Lembre-se: Você pode fazer uma oração silenciosa ao
Pai Celestial a qualquer momento, em qualquer lugar.

Leia as escrituras. Ore para compreendê-las e procure
seguir os exemplos de retidão que encontrar nelas.

Leia O Amigo. Nessa revista, você poderá ler histórias,
realizar atividades e encontrar o anel CTR escondido!

Demonstre amor a sua família. E não se esqueça de
participar todas as semanas da reunião familiar. Esse é
um momento em que você e sua família podem tornar-
se mais unidos, aprender sobre o evangelho, divertir-se
e tomar um lanche juntos.

Guarde os mandamentos. Eles estão registrados nas
escrituras e nos foram dados por profetas modernos,
que falam em nome do Pai Celestial.

Aprenda e cumpra os Meus Padrões do Evangelho

(impressos no livreto Fé em Deus; ver também 
O Amigo, junho de 2006, p. A4). Eles o ajudarão a 
escolher o que é certo.

Cumpra seus convênios — as promessas que fez
quando foi batizado (ver Mosias 18:8–9). Freqüente a
Igreja para que possa renovar seus convênios, aprender
e desenvolver amizades.

Trate os outros com bondade e sirva-os. Você sen-
tirá o Espírito do Salvador ao seguir o exemplo

Dele.
Seja feliz! O Pai Celestial e Jesus Cristo o
amam e têm um plano para você. Esse é 

um grande motivo para sorrir! ●

O Que Fazer Agora?
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