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da

por Élder Quentin L. Cook

Quando fui recentemente designado a participar de uma conferência na Estaca Mission Viejo Califórnia, senti-me tocado
pelo relato do que aconteceu no baile da juventude, de quatro
estacas, no Ano Novo. Após o baile, foi encontrada uma bolsa
sem identificação externa. Quero compartilhar com vocês
parte do que a irmã Monica Sedgwick, presidente das Moças
da Estaca Laguna Niguel, relatou: “Não queríamos bisbilhotar,
era um objeto pessoal de alguém! Por isso, nós a abrimos
com cuidado e pegamos a primeira coisa que estava em cima,
esperando que isso identificasse a dona. E identificou — mas
de outra forma. Era um folhetoPara o Vigor da Juventude.
Uau! Isso nos dizia muito sobre a moça. Então, pegamos o que
havia em seguida, um caderninho que certamente nos daria a
resposta, mas não do tipo que esperávamos. Na primeira página havia uma lista de escrituras favoritas e havia mais cinco
páginas com outras escrituras e anotações pessoais.”

As irmãs quiseram imediatamente conhecer aquela valorosa
jovem. Voltaram a procurar na bolsa algo que a identificasse.
Tiraram dali algumas pastilhas de hortelã, sabonete, loção
e uma escova. Adorei seus comentários: “Oh, coisas boas
provêm de sua boca, ela tem as mãos limpas e macias, e
cuida bem de si mesma”.
Ansiaram por ver o tesouro seguinte. Encontraram uma esmerada bolsinha de moedas feita em casa com papelão de
caixa de suco, e um pouco de dinheiro, num bolso com zíper.
Exclamaram: “Ah, ela é criativa e está preparada!” Sentiram-se
como crianças na manhã de Natal. O que tiraram em seguida
surpreendeu-as ainda mais: uma receita de bolo de chocolate
floresta negra, e um bilhete lembrando-a de fazer um bolo de
aniversário para uma amiga. Elas quase gritaram: “Ela sabe
COZINHAR! É prestativa e gosta de servir”. Então, finalmente,
surgiu uma identificação. As líderes das jovens sentiram-se
muito abençoadas “ao verem o sereno exemplo de uma
moça que vivia o evangelho”.

Escrituras Favoritas

Pensamentos

Bolo Caseiro
Ingredientes:
2 colheres de manteiga
4 gemas
2 xícaras de açúcar
1 xícara de leite
1 1/2 de xícara de maisena
1 1/2 de xícara de farinha de trigo peneirada
1 colher (sopa) de fermento em pó Royal
4 claras em neve firmes batidas com uma pitada de sal
Modo de Fazer:
Primeiramente, bata as claras em neve conforme acima
descrito e acrescente os demais ingredientes aos poucos.
Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno até
ficar pronto.

Mousse de Maracujá
Ingredientes:
1 copo de suco de maracujá
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
Modo de Fazer:
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Colocar
num pirex e levar à geladeira. Depois de bem gelado,
servir em taças.

Calendário dos Aniversários
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

A notável mulher pioneira Emily H. Woodmansee
escreveu a letra do hino,

Irmãs em Sião

1. Irmãs em Sião sempre unidas seremos. Que Deus nos
bendiga em nosso labor. Na terra seu Reino nós construiremos, Seus filhos servindo com terno amor.
2. Missão qual dos anjos a nós hoje é dada e sendo mulheres é nosso esse dom: Servir com ternura na obra
sagrada, Fazendo o que é nobre amável e bom.
3. Que santo propósito, obra bendita: Consolo aos aflitos
e pobres levar. Confiemos no Espírito, luz infinita, Que
força e saber há de sempre nos dar.
Ela corretamente afirma “missão qual dos anjos a nós hoje
é dada”. Isso tem sido descrita como “nada menos do que
cumprir as ordens diretas e imediatas de nosso Pai Celestial e isto é um dom que as irmãs possuem”.

Doces Elogios

Você está lindo(a) hoje

Você tem uma alma linda

Você me inspira

Você é amável

Você ilumina o meu mundo

Sua gentileza faz o meu dia melhor

Você me surpreende

Você faz a vida mais doce

Você é um(a) ótimo(a) amigo(a)

Seu sorriso me faz feliz

Eu gosto de ouvir sua risada

Você está tão pensativo

para você ou para alguém
que você ama
(pegue um e faça alguém sorrir hoje!)

