
62 A  L i a h o n a

Esquecer-se de Deus tem sido um problema entre Seus filhos 
desde o começo do mundo. Pensemos na época de Moisés, 
quando Deus enviava maná do céu e conduzia e protegia 

Seus filhos usando meios miraculosos e visíveis. Ainda assim, o profeta 
advertia o povo: “Tão-somente guarda-te a ti mesmo (…) que não te 
esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto” (Deuteronômio 4:9).

Ache maneiras de reconhecer e recordar a bondade de Deus. Isso vai 
fortalecer seu testemunho. Deve estar lembrado daquele hino que canta-
mos às vezes: “Conta as bênçãos (…), uma a uma, dize-as de uma vez e 
verás, surpreso, o quanto Deus já fez” (“Conta as Bênçãos”, Hinos, nº 57).

Quando nossos filhos eram pequenos, comecei a fazer anotações todos 
os dias sobre acontecimentos do cotidiano. Eu não falhava um único 
dia sequer, por mais cansado que estivesse ou por mais cedo que 
precisasse me levantar no dia seguinte. Antes de escrever, eu 
refletia sobre a seguinte pergunta: “Hoje vi a mão de Deus 
estendida para tocar a nós, a nossos filhos ou a nossa 
família?” Ao pensar no dia, identificava evidências do 
que Deus fizera por algum de nós e que eu não reco-
nhecera no momento, por estar atarefado. Percebi 
que o esforço para recordar permitira que Deus me 
mostrasse o que Ele fizera.

O Espírito Santo nos ajuda a ver o que Deus  
tem feito por nós. Testifico que Deus nos ama e nos 
abençoa mais do que a maioria de nós reconhece. Sei 
que isso é verdade, e recordá-Lo me traz alegria. ◼
Extraído de um discurso proferido na conferência geral de  
outubro de 2007.
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CriAn
çA

s 
E VERáS SuRPRESo

Você pode aprender a dar-se conta 
das bênçãos que o Pai Celestial lhe 

concede da mesma forma que o Presi-
dente Eyring — anotando-as.

1 Deixe um caderno ou diário e um lápis 
ou uma caneta ao lado da cama.

2 Todas as noites, antes de orar e dormir, 
anote:

•  A data.
•  Duas ou três coisas boas que acon-

teceram no dia.
•  Como você acha que essas coisas 

boas são bênçãos do Pai Celestial.

3 Ao orar, não deixe de agradecer ao Pai 
Celestial pelas coisas boas que lem-

brou. Também pode relatar aos familiares 
as bênçãos identificadas!

CoMo o SENHoR ABENçoou  
oS FILHoS DE ISRAEL

O livro de Êxodo no Velho Testamento conta como o Senhor ajudou seu povo escolhido 
quando eles tiveram problemas. Faça a correspondência de cada problema com uma 

bênção que o Senhor mandou para ajudar Seu povo.

ProblemaS bênçãoS

1. O povo escolhido 
do Senhor estava 
escravizado no 
Egito.

2. O faraó, rei do 
Egito, não permitia 
que eles fossem 
embora.

3. O faraó deixou o 
povo partir, mas depois 
seu exército correu 
atrás deles para tentar 
levá-los de volta.

4. O povo sentiu sede 
no deserto.

5. A comida acabou, 
e eles sentiram 
fome.

6. O povo precisava 
de ajuda para 
seguir o Senhor.

F. O Senhor mandou para o povo 
um alimento que tinha gosto de 
pão e mel. Chamava-se maná 
e aparecia no chão todas as 
manhãs.

E. O Senhor abriu o 
Mar Vermelho para que 
o povo fugisse.

C. O Senhor mandou Moisés 
bater numa rocha com seu 
cajado, e dela jorrou água.

D. O Senhor mandou Moisés 
conduzir o povo para fora 
do Egito rumo à terra 
prometida.

B. O Senhor deu a Moisés os Dez 
Mandamentos. Ele permitiu que 
todo o povo ouvisse Sua voz e 
mostrou-Se a alguns deles.

A. O Senhor mandou muitas 
pragas ao Egito, e o faraó  
acabou por libertar o povo.

Ilustração fotográfIca De 
weston colton; Ilustrações 
De keIth chrIstensen

Respostas: 1. D; 2. A; 3. E; 4. C; 5. F; 6. B.
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