
1. Decidir passar mais tempo com 
aqueles a quem amamos.
Quando Cristo interagia com as pessoas a Seu redor, elas se 
sentiam importantes e amadas. Ele conhecia o infinito valor 
das pessoas que encontrava. Ele as abençoou e ministrou a 
elas. Ergueu-as e curou-as. Deu-lhes a preciosa dádiva de Seu 
tempo.

Se deixarmos de compartilhar nossa presença, nosso tempo e 
nossa atenção exclusiva com aqueles que nos são realmente 
importantes, um dia teremos remorso disso.

Tomemos a decisão de valorizar aqueles a quem amamos 
passando um tempo significativo com eles, fazendo coisas 
juntos e cultivando lembranças preciosas.

Como eu posso encorajar tempo familiar de qualidade em 
meu lar?

Há algum membro em minha família com o qual eu desejo 
estabelecer um relacionamento mais profundo? O que posso 
fazer para realizar isto?

2. Decidir esforçar-nos mais 
sincer-amente para tornar-nos a 
pessoa que Deus deseja que sejamos
O discipulado é a busca da santidade e da felicidade. É o 
caminho para uma existência melhor e mais feliz.

Tomemos a decisão de seguir o Salvador e de trabalhar com 
diligência para nos tornar a pessoa que fomos designados a 
nos tornar. Ouçamos e obedeçamos aos sussurros do Santo 
Espírito. Ao fazermos isso, o Pai Celestial vai revelar-nos 
coisas que não sabíamos a nosso próprio respeito. Ele vai 
iluminar o caminho a nossa frente e abrir nossos olhos para 
que vejamos nossos talentos que desconhecíamos ou nem 
sequer imaginávamos que existiam

Quanto mais nos dedicarmos à busca da santidade e da 
felicidade, menos provável será que estejamos no caminho 
do remorso. Quanto mais confiarmos na graça do Salvador, 
mais sentiremos que estamos no caminho que nosso Pai 
Celestial planejou para nós.

Como poderei descobrir a mulher que Deus quer que me 
torne através de seguir o exemplo do Salvador?

O que posso fazer para ser um melhor discípulo de Cristo?

O caminho para o cumprimento 
de nosso destino divino como 
filhos e filhas de Deus é eterno....

Precisamos começar a trilhar 
esse caminho eterno hoj; não 
podemos desperdiçar um único 
dia sequer.

Oro para que não esperemos até 
estarmos prestes a morrer para 
realmente aprendermos a viver.

-Presidente Dieter F. Uchtdorf

3. Decidir encontrar felicidade, 
independentemente de nossa 
situação.
Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem 
nossos desafios ou nossas provações, há algo em cada dia 
para entesourar e valorizar. Há algo em cada dia que pode 
suscitar gratidão e alegria, se apenas o virmos e apreciarmos.

Talvez devêssemos olhar menos com os olhos e mais com o 
coração. Adoro esta citação: “Só se vê bem com o coração. O 
essencial é invisível aos olhos”.

O que posso fazer para ver e reconhecer as coisas boas na 
minha vida cotidiana?


