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No ano passado, quando comecei o curso 
fundamental, fiquei muito preocupado que 

mamãe se esquecesse de me 
buscar depois da escola. Até 
chorei quando cheguei à escola. 
Mas antes de a aula começar, 
fiz uma oração e pedi ao Pai 
Celestial que me ajudasse a 
não chorar e que lembrasse a 
mamãe de vir me buscar.

Depois que orei, eu me senti 
muito melhor e não quis chorar 
mais. Quando estava na hora de ir embora, vi mamãe 
esperando por mim no portão de entrada. Fiquei tão 
feliz pelo Pai Celestial ter me ouvido e atendido a 
minha oração.

Yuting, 7 anos, taiwan

Kendall A., 10 anos, Costa Rica

Yaroslav F., 3 anos, 
da Ucrânia, gosta 
da seção infantil da 
revista Liahona. Ele 
gosta que sua mãe 
e seu pai leiam as 
histórias para ele e 
tenta ser como Jesus. 
Ele também gosta de 
ajudar!

Cairon A., 5 anos, Filipinas

Addy L., 10 anos, da Malásia 
ocidental, gosta de jogar 
basquete e badminton com os 
amigos da escola e da igreja. 
Ele representou sua escola no 
torneio de badminton de 2008, e 

seu time foi o campeão. Ele adora pescar e segue 
seu pai aonde quer que ele vá. Ele gosta de ir ao 
zoológico e adora frequentar a igreja.

Passamos o dia 
com nossa 

tia-avó Dionesia e 
ficamos sabendo 
mais sobre nossos 
antepassados. 
Compartilhamos o que aprendemos com nossa 
família e depois usamos o site de história da 
família da Igreja na Internet. 

Marcos Elias e Marcos Emanuel M., 10 anos, 
Argentina

Se quiser enviar um desenho, fotogra-

fia, experiência, testemunho ou carta 

para Nossa Página, envie um e-mail para 

liahona@ldschurch.org, com “Our Page” no 

campo Assunto. Ou envie uma carta para: 

A  Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Todo material enviado precisa incluir o 

nome completo da criança e a idade, o nome 

dos pais, ala ou ramo, estaca ou distrito e 

a permissão por escrito dos pais (aceita-se 

e-mail) para utilização da fotografia da 

criança e do material enviado.  As respostas 

podem ser editadas por motivo de espaço  

ou clareza. 
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