
“Como filhas de Deus, vocês se preparam 
para designações eternas, e cada uma de 
vocês tem IDENTIDADE, NATUREZA E 

RESPONSABILIDADE FEMININAS. O sucesso 
das famílias e comunidades desta Igreja e do 

precioso plano de salvação depende de sua 
fidelidade. (…) [Nosso Pai Celestial] pretendia 
que a Sociedade de Socorro ajudasse a edificar 

Seu povo e a prepará-lo para as bênçãos do 
templo. Ele estabeleceu [a Sociedade de Socorro] 

para adequar Suas filhas a Sua obra e convocar 
a ajuda delas na edificação de Seu reino e no 

fortalecimento dos lares de Sião”. 
(Irmã Julie B. Beck)1



Todas nós representamos algo diferente 
para pessoas diferentes; às vezes somos 

uma filha, uma amiga, uma mãe ou irmã. 
Em outros momentos podemos ser uma 

professora, aluna, funcionária, ou a chefe! 
Todos esses rótulos mudam constantemente 

dependendo da circunstância – mas um 
nunca muda – o de fillha de Deus. 

As abas nesta página podem ser  sobrepostas 
de diversas maneiras, ilustrando como 

nós, também, somos vistas de maneiras 
diferentes em momentos diferentes. 

Através de todas essas funções podemos nos 
aproximar da nossa verdadeira identidade 
como filhas de Deus quando agimos como 

discípulas de Cristo.

Presidente Uchtdorf disse:  “Discipulado 
é uma jornada. Nós precisamos das lições 

aprimoradoras da jornada para moldar 
nosso caráter e purificar nossos corações. 
Andando pacientemente no caminho do 

discipulado, demonstramos a nós mesmos 
a medida de nossa fé e nossa disposição de 

aceitar a vontade de Deus, em vez da nossa.”

A medida que tomamos essa jornada 
de discipulado, e lembramos da nossa 
identidade como filhas de Deus, nós 

podemos encontrar grande alegria e paz ao 
saber que há um plano para nós, que somos 
merecedoras das maiores bençãos de Deus, 
e de que somos necessárias no trabalho do 

Senhor.
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Um lápis preso atrás da orelha para 
anotar os sussurros do Espírito:

Mantenha um diário espitirual das 
vezes em que recebeu inspiração a 

respeito de sua identidade como uma 
filha de Deus. 

Leia as escrituras.

Tem poeira de giz na sua saia de quando você 
ensinou na primária hoje!

Ensinar outros (em nossas famílias, nos 
chamados na Igreja, como professora 

visitante e na comunidade) nos dá 
oportunidades de crescer e aprender.

Levante e compartilhe seu testemunho.

Pense, reflita e pondere sobre seu 
relacionamento com o Pai Celestial. 

Lembre que Ele a ama.

Ore frequentemente.

Mantenha uma recomendação do 
templo atualizada.

Uma bala de goma ficou presa na sua 
bota, quando na igreja, você sentou 

próxima a uma criança cuja mãe 
precisava de ajuda.

Seja uma educadora.
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