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Você É um Pioneiro Também!

Os pioneiros são pessoas que preparam o caminho 
para que outros o sigam.

Faça um desenho ou procure uma fotografia de um 
de seus antepassados. Consegue encontrar uma histó-
ria de como eles prepararam o caminho para que você 
seguisse? Anote duas maneiras pelas quais você pode 
ser um pioneiro hoje em dia. Você pode compartilhar 
suas ideias na próxima noite familiar!

JOVENS

CRIANÇAS

Leais à Fé Que Eles Tiveram

O Presidente Monson contou uma história sobre uma 
família pioneira e depois citou o Presidente George 

Albert Smith: “Vocês serão leais à fé dos seus antepassa-
dos? (…) Esforcem- se para ser dignos de todos os sacrifícios 
que [eles] fizeram por vocês”. Quer seus antepassados 
tenham sido pioneiros, quer você seja um membro da Igreja 
de primeira geração, você obtém orientação e forças vendo 
pessoas que foram um exemplo de fé? Aqui está um bom 
modo de começar:

1. Faça uma lista de pessoas que você admira. Podem ser 
membros de sua própria família (do passado ou presente), 
amigos, líderes da Igreja ou pessoas das escrituras.

2. Anote as qualidades deles que lhe agradam. Sua mãe 
é realmente paciente? Talvez seu amigo seja bondoso com 
as pessoas. Pode ser que você admire muito a coragem do 
capitão Morôni.

3. Escolha uma qualidade de sua lista e pergunte a si 
mesmo: “Como posso adquirir essa qualidade? O que preciso 
fazer para desenvolver isso em minha vida?”

4. Anote seus planos para o desenvolvimento dessa quali-
dade e coloque- os em um lugar onde os veja com frequência 

para lembrar- se de sua meta. Ore pedindo a ajuda do Pai 
Celestial e confira seu progresso regularmente. Assim que 
sentir que desenvolveu o suficiente essa qualidade, pode 
escolher uma nova qualidade a cultivar.

Lembre- se de que, ao desenvolver grandes qualidades em 
nós mesmos, não apenas honramos a fé dos nossos antepas-
sados e os sacrifícios que fizeram, mas também podemos ser 
uma influência positiva para as pessoas a nosso redor.
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MEU PIONEIRO


