
3. O que devo registrar? (Peça a um jovem que leia novamente a declaração do
Presidente Kimball.)

4. De que maneira poderei ser criativo, ao manter meus registros? Poderá citar
ocasionalmente seus programas preferidos de TV, filmes de cinema, sua preferência
em roupas, alimentos, leitura, seus sentimentos atuais sobre religião, problemas,
opiniões sobre escola ou governo, sua situação financeira atual. Poderá acrescentar
desenhos, fotografias, ou poemas.

Atividade Diga aos rapazes que eles terão a oportunidade de escrever algo para incluir em seus
diários. Aqueles que já mantêm um diário, podem incluir nele, quando chegarem em
casa, o que vão escrever na aula. Dê a cada jovem uma folha de papel e um lápis.
Peça-lhes que escrevam suas experiências do dia anterior, registrando seus
sentimentos a respeito de tudo o que fizeram. Se não houver tempo de terminar a
designação na classe, encoraje-os a concluírem em casa. Lembre-se de que seu diário
deve conter eventos e sentimentos significativos de sua vida.

Conclusão

Desafio Desafie os rapazes a continuarem a escrever seus diários, seja diária ou semanalmente.
Depois, verifique periodicamente nos próximos meses se o estão fazendo, e encoraje-
os com freqüência.

Lembrete Dê a cada jovem uma cópia das seguintes sugestões, que talvez ele queira colocar na
contracapa de seu diário como referência.

• Quais são algumas sugestões úteis que podemos nos lembrar ao escrevermos um
diário?

Sugestões para Escrever um Diário

1. Utilize caneta e papel de boa qualidade. Não use lápis, canetas de ponta grossa ou porosa
(hidrográficas), pois, com o tempo, as letras se tornarão borradas e manchadas.

2. Recortes de jornal devem ser evitados, pois com o tempo amarelam as páginas do diário.

3. Não utilize clips, alfinetes, grampos, pois enferrujam e mancham as páginas.

4. Colas também deverão ser evitadas, bem como fitas adesivas, porque se soltarão com o
tempo.

5. Ao registrar algo, pense em quem, o quê, onde, quando e por quê. Registre as decisões
que tomou e como as tomou.

6. Registre o dia, mês e ano, quando iniciar um relato. Ao mencionar uma pessoa pela
primeira vez, escreva seu nome completo. Mesmo os amigos mais chegados podem
mudar-se e corremos o risco de perder contato e até mesmo esquecer seus nomes e as
circunstâncias que os rodeiam.

7. É correto registrar problemas, dúvidas e desgostos, mas ressalte os dias normais e os
momentos alegres. (Muitas idéias acima foram extraídas de William G. Hartley, “Diary and
Journal Ideas”, New Era, março de 1977, pp. 40-43.)
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