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UMA ÓTIMA IDEIA
Muitas pessoas vêm para a  
Alemanha quando não estão  
mais seguras em seu país. Elas  
são chamadas de refugiados. 
As crianças não têm brinquedos,  
por isso dei alguns dos meus 
para elas. Então, tive uma ótima  
ideia. Perguntei à minha mãe se  
poderia fazer algumas 
bonecas para elas.

SOU UM FILHO DE DEUS
Eles cantaram conosco e tocamos instrumentos 
para eles. Algumas pessoas que estavam 
tristes sorriram quando tocamos “Sou um Filho 
de Deus”. Foi muito, muito bom mesmo.

JESUS NOS AMA
As crianças que conhecemos são como 
nós em muitas coisas. Gostamos de cantar, 
ganhar brinquedos e brincar ao ar livre. Sei 
que Jesus as ama e que Ele me ama.

DESENHOS FELIZES
Minha família recolhe algumas 
roupas e brinquedos para dar aos 
refugiados daqui. Fazemos desenhos 
de coisas que nos deixam felizes.

COSTURANDO 
COM A MÃE
Adoro costurar com 
minha mãe. Aperto 
o pedal da máquina 
de costura e coloco 
o enchimento 
nas bonecas.

Fazer Bonecas, 
Fazer Amigos

Jordan Wright, Utah, EUA

OLÁ!  
Eu sou Jackson, da 
Alemanha, este é 
meu irmão, Josiah, 

e esta é minha 
irmã, Cora Jade.

ENVIE-NOS UM 
CORAÇÃO!

AS IDEIAS DE JACKSON
Procure sempre pessoas para você ajudar.

Finja que você é um elfo bondoso e preste um serviço em segredo.

Faça bonecas para crianças que não tenham nenhum brinquedo.
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NOVAS 
AMIZADES
Levamos as 

bonecas para 
os campos de 

refugiados e damos 
para as crianças. 

Adoro fazer 
novos amigos!
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Para mais ideias sobre como  
servir aos refugiados em 
sua região, visite o site 
LDS .org/ go/ 61775.

Como você procura seguir a Jesus demonstrando 
amor? Mande-nos um coração com sua história e 

fotografia, com a permissão de seus pais. Mande-os 
pelo site liahona .LDS .org (clique em “Enviar Seu 

Trabalho” ou por e-mail para liahona@ LDSchurch .org.


