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As mães dos guerreiros de Helemã (Alma 53; 56-58) tiveram um grande 
impacto em sua nova geração. Como resultado dos exemplos de suas mães 
e seus ensinamentos, os jovens guerreiros enfrentaram  a adversidade 
com grande coragem, fé e obediência. Eles certamente viram como seus 
pais mantinham com precisão os convênios que tinham feito com Deus e 
aprenderam com seus exemplos a fazerem o mesmo. Nós podemos ter o 
mesmo efeito poderoso sobre a juventude em nossos círculos de influência.

“Quando honramos nossos convênios, o Pai Celestial pode preparar o 
caminho para nós. Devemos viver nossos convênios com precisão. Podemos, 
por exemplo, ser preciso na oração, no estudo das escrituras, possuir uma 
recomendação válida para o templo, em vestir modestamente, em honrar o 
domingo. Ao fazermos isso, nossos filhos saberão e poderão dizer: “Nós não 
duvidamos de que nossas mães o soubessem” (Alma 56:48).

-Julie B. Beck, Presidente Geral da Sociedade de Socorro

Esta questão de manter precisamente os convênios pode ser semelhante 
ao padrão de uma bela tapeçaria. Como o nosso próprio padrão de 
comportamento consiste em obediência aos mandamentos de Deus, a 
beleza de viver o evangelho será evidente para aqueles que estão observando 
e aprendendo com nossos exemplos. Sem dúvida terão momentos em 
que perderemos um ponto de nosso padrão e será preciso voltarmos  e 
preenchermos algo que esteja em erro, mas o importante é estarmos 
constantemente lutando para manter os nossos padrões de comportamento 
limpo, brilhante e verdadeiro.

Essa pequena “tapeçaria” possui algumas maneiras que podemos viver nossos 
convênios com precisão. Você pode considerar esses meios e outros em que 
você pode ser completamente obediente aos convênios que fez, e depois usar 
a tapeçaria como um guia para ser 100% obediente nessas coisas. Por algumas 
semanas, a cada dia, pinte uma pequena parte da tapeçaria até que ela esteja 
completamente pintada e assim ela está preenchida com o padrão de fé e 
compromisso que você realizou com o Senhor. 

Pondere sobre a seguinte questão: Como posso reconhecer e agir sobre o 
poder que tenho para influenciar a nova geração?
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