
Crer no Pai 
Celestial, em 
Jesus Cristo 
e no Espírito 

Santo.

Desenvolver 
um testemunho 
da Expiação de 
Jesus Cristo e 
do evangelho 

restaurado.

Pague o dízimo, 
seja moral-

mente limpo, 
seja honesto e 

guarde a palavra 
de sabedoria.

Apoiar e seguir 
o profeta vivo.

Viva em 
harmonia 

com os 
ensinamentos 

da Igreja.

Participar do 
trabalho de 
história da 

família.

Doar tempo, 
talentos e 

recursos para 
ajudar a edificar 
o reino de Deus.

E rogamos-te, Pai Santo, que teus 
servos saiam desta casa armados 

de teu poder; e que teu nome 
esteja sobre eles e tua glória ao 
redor deles e que teus anjos os 

guardem...

D&C 109:22

 Portanto rejubila-te e 
alegra-te e apega-te aos 

convênios que fizeste.

D&C 25:13

E se guardares meus 
mandamentos e perseverares até 

o fim, terás vida eterna, que é o 
maior de todos os dons de Deus.

D&C 14:7

“Se nos lembrarmos dos 
convênios que fizemos 

[no templo], seremos mais 
capazes de suportar todas as 

provações e de sobrepujar 
cada tentação”. 

President Monson
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