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PERGUNTE A SEU 
PAI OU A SUA MÃE!
Qual é a coisa de que mais gosta  
em ser pai/mãe?

Qual é a coisa mais difícil?

O que deixa você feliz?

Qual é a coisa mais importante 
que você faz todos os dias?

Como o evangelho ajuda você 
a ser melhor pai/mãe?

Qual é a última coisa que você 
faz todos os dias?

Que outras perguntas você 
poderia fazer?

Seja o ajudante de sua mãe ou de 
seu pai por um dia inteiro! Escreva ou 
desenhe em seu diário o que aprendeu. 
Agradeça a seus pais por tudo o que 
fazem.

Quando eu era criança, sem-
pre que ganhávamos algum 

dinheiro, minha mãe pegava as 
melhores notas — as menos amarro-
tadas e sujas — e as dava ao minis-
tro da igreja que frequentávamos. 
Ela fez isso a vida inteira. Ela dizia: 
“Isso pertence a Deus”. Essas pala-
vras ficaram comigo desde aquela 
época. Quando fui batizado em A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, quando adulto, não foi 
difícil para mim pagar o dízimo por-
que minha mãe me havia ensinado 
a obedecer a essa lei.

Minha mãe também me ensinou 
a ser honesto mesmo que isso sig-
nificasse fazer coisas difíceis. Nosso 
vizinho plantava todo tipo de frutas 
e verduras. Às vezes as frutas dele 
cresciam do nosso lado do muro. 
Uma vez, peguei algumas frutas 
dele e levei para minha mãe. Ela 
olhou para mim e disse: “Isso não 
nos pertence”. Eu mal podia acre-
ditar. Perguntei: “O que a senhora 

quer dizer? Está do nosso lado do 
muro!” Ela repetiu: “Isso não nos 
pertence”. Então, pegou- me pela 
mão e fomos até a casa de nosso 
vizinho. Pedimos desculpas por ter-
mos pegado suas frutas. Minha mãe 
disse que, se eu quisesse algo, tinha 
de consegui- lo honestamente.

Talvez seus pais não sejam mem-
bros da Igreja, ou talvez vocês nem 
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sempre concordem com as escolhas 
deles. Ainda assim, podem aprender 
princípios verdadeiros com eles, 
como a honestidade, a responsabili-
dade, a autossuficiência e o trabalho 
árduo. Esses princípios serão  
grandes bênçãos em sua vida. ◼

Minha Mãe


