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O Centro do Alvo!

O Presidente Uchtdorf diz que o evangelho 
é como praticar tiro com arco. Precisa-

mos nos fixar nas coisas mais importantes. Os 
mandamentos mais importantes são amar a 
Deus e amar ao próximo. Se nos concentrar-
mos nessas duas coisas, sempre vamos acertar 
o centro do alvo.

Desenhe uma seta nos alvos que apre-
sentem maneiras de mostrar amor a Deus 
e a outras pessoas. Desenhe um X nos alvos 
que não representem boas  
coisas a se fazer.

Um Sorriso Pode Fazer a Diferença

O Presidente Uchtdorf identifica duas metas que devemos 
ter para guiar nossas ações: amar a Deus e amar o pró-

ximo. No entanto, algumas vezes, simplesmente não é fácil 
amar as pessoas. Durante a vida, haverá momentos em que 
você vai achar difícil interagir com os outros — talvez uma 
pessoa o tenha magoado ou você tenha tido um problema 
de comunicação ou de relacionamento com alguém. Nes-
ses momentos, tente se lembrar do amor que você recebe 
dos amigos, da família, do Pai Celestial e de Jesus Cristo. 
Lembre- se da alegria que sentiu nessas situações e tente ima-
ginar como seria se todos tivessem a oportunidade de sentir 
esse amor. Recorde que cada pessoa é um filho ou uma filha 
de Deus e merece o amor Dele e também o seu amor.

Pense em uma pessoa específica em sua vida com a qual 
você tem tido dificuldades de relacionamento. Inclua- a em 
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suas orações e peça ao Pai Celestial que o ajude a se sentir 
bem sobre ela. Logo você vai começar a vê- la como Ele a vê: 
como um de Seus filhos que merece ser amado.

Depois de orar, faça algo de bom para ela. Convide- a 
para uma atividade da Mutual ou para sair com amigos. 
Ofereça- se para ajudar com uma lição de casa. Você pode 
até mesmo cumprimentá- la e sorrir para ela. Pequenas 
coisas podem fazer uma grande diferença… na sua vida 
e na dela!
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