
Ore diariamente por ela e sua família.
Busque inspiração para conhecê-la e 
também sua família.
Visite-a regularmente para saber 
como está e confortá-la e fortalecê-la.
Mantenha contato frequente através 
de visitas, telefonemas, e-mails, 
mensagem de texto e simples atos de 
gentileza.

Comprimente-a nas reuniões da Igreja.
Ajude-a quando tiver uma emergência, 
doença ou outra necessidade urgente.
Ensine-a o evangelho através das escrituras 
e das mensagens de professora visitante.
Inspire-a através do seu bom exemplo.
Relate à líder da Sociedade de Socorro 
sobre o serviço prestado e o bem estar 
espiritual e temporal da irmã visitada.

ePulseira de Balas de Goma das Professoras VisitantesE
Cada cor representa uma maneira de amar, cuidar e fortalecer as irmãs:
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