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Demonstrar Amor

Jesus contou a história de um pai e seus dois filhos. 
O pai trabalhava numa vinha e pediu a seus dois 

filhos que o ajudassem. O primeiro filho a princípio 
disse não, mas depois foi ajudar na vinha. O segundo 
filho disse que ajudaria, mas depois não foi. Jesus 

ensinou que o primeiro filho mostrou mais amor pelo 
pai sendo obediente.

Encene essa história! Depois escreva ou desenhe 
três coisas que você pode fazer para mostrar seu amor 
ao Pai Celestial.

Guardar os Mandamentos 
e Amar as Pessoas

Quando pensamos em amor, geralmente a primeira coisa 
que nos vem à mente são filmes românticos, chocolate 

e flores. Mas o amor — o verdadeiro 
amor — é bem mais profundo e 
abnegado que isso. Jesus Cristo viveu 
e morreu por nós por causa de Seu 
amor por nós. De fato, os dois gran-
des mandamentos são amar a Deus 
e amar todas as outras pessoas (ver 
Mateus 22:36–40). Mas como mostra-
mos às pessoas que as amamos?

O Presidente Uchtdorf conta a 
parábola de Cristo sobre os dois filhos, 
um que trabalha para o pai e o outro 
que não o faz. O Salvador salienta 
que somente o filho que obedeceu ao 
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pai realmente o amava. De modo semelhante, quando obede-
cemos aos mandamentos de Deus, mostramos que O amamos 
e que desejamos retornar à presença Dele.

Mas como mostramos que amamos todas as outras 
pessoas? O Presidente Uchtdorf explica isso também: “Se 

verdadeiramente amarmos nosso 
semelhante, vamos desdobrar- nos 
para ajudar ‘os pobres e necessitados, 
os doentes e os aflitos’. Porque aque-
les que realizam esses abnegados atos 
de compaixão e serviço, esses são os 
discípulos de Jesus Cristo”.

Assim sendo, da próxima vez que 
você vir seu pai, sua mãe, um irmão 
ou um amigo, pense em como servir a 
eles de modo a demonstrar seu afeto 
por eles. Isso não apenas deixará a 
eles e a você felizes, mas também 
alegrará seu Pai Celestial.


