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Vista Sua Armadura

Há muitas coisas ruins hoje em dia no 
mundo. O evangelho é como um escudo 

que nos protege. Aqui estão dez coisas que o 
Presidente Eyring diz que devemos fazer para 
nos proteger. Encontre o número de cada uma 
delas na gravura e trace uma linha ligando os 
dois pontos ao lado de cada número. 
Exemplo: ●—1—●. Pinte a gravura quando 
terminar!

Eu Já Tinha Decidido
Madison Thompson

Foi-me ensinada, certa vez, uma valiosa lição sobre pureza 
sexual numa classe das Moças — um tema que deixou 

muitas das jovens incomodadas. Não me lembro de tudo que 
aprendi naquele dia, mas recordo que minha líder falou sobre 
um de seus padrões pessoais — sempre permanecer sexual-
mente pura. Suas palavras ficaram gravadas em minha mente, 
e tomei a decisão consciente de adotar esse padrão como um 
de meus próprios valores pessoais.

Certo dia, quando eu estava voltando de ônibus para casa 
após um evento esportivo, alguém no ônibus começou um 
jogo de verdade ou desafio. Entediadas, eu e mais outras 

JOVENS
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jovens decidimos participar. Quando chegou a minha vez, fui 
desafiada a fazer algo que soubesse não ser correto. Poderia 
ter sido uma decisão difícil para mim, mas as palavras de 
minha líder das Moças me vieram à mente, e a escolha foi 
fácil. Rapidamente recusei o desafio. Eu já tinha decidido o 
que faria naquela situação.

Sei que, quando vamos à igreja e nos esforçamos para 
aprender as coisas que ali são ensinadas, somos abençoados 
com maior força espiritual e proteção contra as tentações 
do mundo.
A autora mora em Utah, EUA.

 1.  SANTIFICAR O DIA DO SENHOR

 2.  HONRAR O SACERDÓCIO

 3.  FAZER E CUMPRIR CONVÊNIOS

 4.  TRABALHAR NA HISTÓRIA 
DA FAMÍLIA

 5.  IR AO TEMPLO

 6.  ARREPENDER-SE

 7.  ORAR

 8.  SERVIR AO PRÓXIMO

 9.  PRESTAR TESTEMUNHO

 10.  LER AS ESCRITURAS


