
N
osso profeta, o Presidente 

Thom
as S. M

onson, 
incentivou-nos a “[estender] 
a m

ão para resgatar aqueles 
que precisam

 de nossa ajuda 
e erguê-los para um

 cam
inho 

m
ais elevado e m

elhor. (…) É 
a obra do Senhor, e quando 

estam
os a serviço do Senhor, 

(…) tem
os o direito de 

receber a ajuda Dele”.

Como fazer o ovo oco de linha:
Coloque um chocolate pequeno dentro de um balão ou bexiga. Encha o balão para que fique no 
format de um ovo. Amarre para fechar.

Misture ½ xícara de cola branca e ½ xícara de água em um recipiente.

Corte mais ou menos 60 cm da linha de ponto cruz e mergulhe na mistura de cola. Vá enrolando 
na volta do balão retirando o excesso de cola. Amarre uma pontinha da linha no nó do balão e 
pendure para secar. Deixa secar durante a noite. Quando o fio estiver completamente seco fure 
o balão e cuidadosamente remova do balão de fio. O chocolate deve ficar dentro do ovo de fio.

- A linha representar nós mesmos quando somos “fracos”.

- a cola fortalece a linha, como cada uma de nós sendo edificadas através de uma amizade 
amorosa- como professoras visitantes podemos convidar as irmãs para assistir as reuniões da 
Sociedade de Socorro, encorajar conversas sobre o Evangelho e cultivar relações edificantes.

- O chocolate dentro do ovo representa “um caminho melhor”, ou um fiel testemunho de Cristo.

www.inkablinka.com

E se houver algum
 

hom
em

 entre vós 
de Espírito forte, 

que tom
e consigo 

aquele que for 
fraco, para que 

seja edificado em
 

toda m
ansidão a 

fim
 de tam

bém
 se 

tornar forte. 
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O
ur prophet, President 

Thom
as S. M

onson, has 
encouraged us to “reach 
out to rescue those who 

need our help and lift 
them

 to the higher road 
and the better way. … It 
is the Lord’s work, and 

when we are on the Lord’s 
errand, … we are entitled 

to the Lord’s help.”

And if any m
an 

am
ong you be 

strong in the 
Spirit, let him

 take 
with him

 him
 that 

is weak, that he 
m

ay be edified in 
all m

eekness, that 
he m

ay becom
e 

strong also.
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