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Extraído de uma entrevista com Jenna Koford, Utah, EUA

Todo membro pode ser um missionário. Meu presidente 
de estaca na Califórnia lançou- nos o desafio de compar-

tilhar o evangelho. Quando tive que fazer um trabalho esco-
lar sobre um Estado dos Estados Unidos, eu sabia que essa 
era a minha chance!

SER um Missionário
C R I A N Ç A S  Q U E  F I C A M  F I R M E S
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DICAS DE JESSE 
PARA FICAR FIRME
• Ouça os sussurros do Espírito.
• Não diga palavrões nem tome o 

nome do Senhor em vão.
• Se algo ruim estiver acontecendo, 

saia dali ou procure outras 
atividades que o façam sentir- se 
melhor.

• Procure oportunidades para 
ajudar os outros.

PERMANECER 
FIRMES
De que forma você segue a Jesus  
ficando firme? Trace o contorno de seu 
pé e envie- nos sua história, sua foto 
e a permissão de seu pai ou sua mãe. 
Mande- os pelo site liahona.LDS.org 
(clique em “Enviar Seu Trabalho”) ou por 
e- mail para liahona@LDSchurch.org.

COMO SER UM MISSIONÁRIO
Levei meu projeto escolar para a exposição. Todos ado-
raram minha caixa de abelhas! Minha professora me deu 
um 10! Espero que as pessoas vejam que lugar excelente 
é Utah. Talvez façam perguntas sobre A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mal posso esperar 
para ter idade suficiente para servir em uma missão 
para compartilhar o evangelho ainda mais!

CURIOSIDADES
Aprendi que o prego de 
ouro que uniu a primeira 
ferrovia transcontinental 
foi colocado em Utah. Pus 
uma fotografia do Templo 
de Salt Lake em meu projeto. 
Também escrevi fatos a res-
peito do Presidente David O. 
McKay (1873–1970) porque 
era o profeta favorito do 
meu avô.

A COLMEIA
Eu queria mostrar para minha 
classe, em minha maquete, as belas 
criações de nosso Salvador. Cobri 
uma caixa com abelhas e fiz com 
que ficasse no formato de uma col-
meia. As colmeias nos lembram de 
trabalhar com afinco como abelhas 
para divulgar o evangelho.

O DESAFIO
Minha professora pediu que 
escolhêssemos um Estado 
dos Estados Unidos e criásse-
mos uma maquete. Eu disse 
a ela que queria o Estado de 
Utah. Estive em Utah muitas 
vezes nas férias com a famí-
lia. Eu queria aprender mais 
sobre o “Estado da Colmeia”. 
E achei que isso poderia me  
ajudar no trabalho  
missionário!

Olá, meu 
nome é Jesse!

Mostrando minha caixa para alguns amigos e os missionários.


