
68 A  L i a h o n a

O testemunho é como uma 
bela planta. Ele cresce um 
pouco a cada vez e pre-

cisa de cuidado e proteção. Siga as 
instruções abaixo para fazer esta 
planta crescer sadia e vistosa. 

Quando você sabe que algo é 
verdadeiro, tem um testemunho 
dessa verdade. O Espírito Santo o 
ajuda a compreender a verdade 
na mente e o faz ter um senti-
mento de paz, felicidade, luz e 
calor no coração. Pinte uma flor 
desta página toda vez que ler uma 
coisa abaixo que você saiba que é 
verdadeira.

•	 Deus	é	meu	Pai	Celestial	
amoroso.

•	 O	Pai	Celestial	ouve	nossas	
orações	e	responde	a	elas.	

•	 Graças	à	Expiação	de	Jesus	
Cristo,	posso	um	dia	voltar		
a	viver	com	o	Pai	Celestial.

•	 Joseph	Smith	restaurou	o		
evangelho	na	Terra.	

•	 Temos	um	profeta	na	Terra	
hoje.

•	 As	escrituras	me	ensinam		
o	que	o	Pai	Celestial	quer	que		
eu	saiba.	

Assim como uma planta cresce 
quando recebe água e luz do sol, 
seu testemunho fica mais forte 
quando você faz boas escolhas. 
Abaixo estão algumas maneiras 
pelas quais você pode fortalecer seu 
testemunho. Pinte uma folha desta 
página toda vez que fizer algo neste 
mês para ajudar seu testemunho  
a crescer.

•	 Orar	para	o	Pai	Celestial.
•	 Prestar	meu	testemunho	na	
noite	familiar	ou	num	discurso	
na	Primária.	

•	 Ler	as	escrituras.
•	 Ouvir	e	aprender	na	Primária		
e	na	reunião	sacramental.	

•	 Escrever	meu	testemunho	no	
diário.	

•	 Ser	gentil	com	os	outros.
•	 Ler	o	que	os	profetas	ensina-
ram	sobre	o	testemunho.		
(Você	pode	começar	com		
“A	Igreja	Verdadeira”,	do		
Presidente	Henry B.	Eyring,		
que	está	na	revista	A Liahona	
de	março	de	2009.)	◼

Um Testemunho Crescente
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