
O (Presidente) Joseph Fielding Smith disse: `Durante toda minha vida, estudei e meditei
nos princípios do evangelho e procurei viver as leis do Senhor. Isto fez com que nascesse
em meu coração um grande amor a ele e à sua obra, assim como por todos os que
procuram desenvolver os propósitos dele aqui na terra.’ (Conference Report, outubro de
1971, p.6.; grifo nosso.)

Arranje tempo para meditar. Essa é a chave para alegria e conhecimento inacreditáveis aqui
na mortalidade.

O Salvador disse: `Para que em vossos corações pondereis sobre elas, convosco deixo
estas palavras, juntamente com o mandamento de que me procureis enquanto estou
perto.

Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós.’ (D&C 88:62-63)” (Susan Hill, “Pondering
Isn’t Preposterous.” New Era, maio de 1976, pp. 49-50.)

Sumário Diga que ponderar as escrituras pode aumentar nossa alegria e aproximar-nos do
Salvador.

Conclusão: A Chave da Felicidade

Citação Para salientar que as escrituras têm um importante significado em nossa vida, leia a
seguinte citação: “Todos nós, em determinada época da vida, precisamos descobrir as
escrituras — não somente descobri-las uma vez, mas redescobri-las muitas vezes.”
(Spencer W. Kimball, “How Rare a Possession – the Scriptures!”, Ensign, setembro de
1976, p.4.)

Também nos foi dito por um profeta que devemos ler o Livro de Mórmon todos os dias.

O Presidente Ezra Taft Benson disse: “Há um livro que precisamos estudar diariamente,
tanto individualmente como em família, a saber, o Livro de Mórmon”. (A Liahona, abril
de 1986, pp.99-100; ou Ensign, maio de 1986, p.78.)

“Precisamos ler diariamente as páginas desse livro que aproxima o homem `mais de
Deus do que... qualquer outro livro’. (História da Igreja, 4.461)” ( em Conference Report,
outubro de 1988, p.3; ou Ensign, novembro de 1988, p.4.)

Marcador de Livro Dê a cada moça um marcador  de livros. (Ver modelo abaixo.) Peça-lhes que escrevam no
verso do marcador a hora específica do dia em que lerão as escrituras. Mesmo que leiam
somente alguns versículos por dia, serão grandemente beneficiadas. Incentive-as a
usarem o marcador enquanto estiverem lendo, como lembrete do compromisso de
estudarem as escrituras diariamente. O marcador também deverá lembrar a elas que o
estudo e a meditação são a chave para a felicidade e salvação.
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Isn’t Preposterous.” New Era, maio de 1976, pp. 49-50.)

Sumário Diga que ponderar as escrituras pode aumentar nossa alegria e aproximar-nos do
Salvador.

Conclusão: A Chave da Felicidade

Citação Para salientar que as escrituras têm um importante significado em nossa vida, leia a
seguinte citação: “Todos nós, em determinada época da vida, precisamos descobrir as
escrituras — não somente descobri-las uma vez, mas redescobri-las muitas vezes.”
(Spencer W. Kimball, “How Rare a Possession – the Scriptures!”, Ensign, setembro de
1976, p.4.)

Também nos foi dito por um profeta que devemos ler o Livro de Mórmon todos os dias.

O Presidente Ezra Taft Benson disse: “Há um livro que precisamos estudar diariamente,
tanto individualmente como em família, a saber, o Livro de Mórmon”. (A Liahona, abril
de 1986, pp.99-100; ou Ensign, maio de 1986, p.78.)

“Precisamos ler diariamente as páginas desse livro que aproxima o homem `mais de
Deus do que... qualquer outro livro’. (História da Igreja, 4.461)” ( em Conference Report,
outubro de 1988, p.3; ou Ensign, novembro de 1988, p.4.)

Marcador de Livro Dê a cada moça um marcador  de livros. (Ver modelo abaixo.) Peça-lhes que escrevam no
verso do marcador a hora específica do dia em que lerão as escrituras. Mesmo que leiam
somente alguns versículos por dia, serão grandemente beneficiadas. Incentive-as a
usarem o marcador enquanto estiverem lendo, como lembrete do compromisso de
estudarem as escrituras diariamente. O marcador também deverá lembrar a elas que o
estudo e a meditação são a chave para a felicidade e salvação.
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Examinar “Porque minha alma se deleita nas 
as escrituras e meu coração nelas
Escrituras medita.” (2 Néfi 4:15.)


