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E D ITORIAL 

''Bastante Saudações~' 

Para todos os membros e amigos no 
Brasil, nós enviamos nossas saudações 
sinceras e nosso forte abraço. Foi real
mente uma surpresa maravilhosa ser cha
lnado para servir mais uma vez no Bra
sil. Particularmente tão logo depois de 
nossa partida desta missão. A tarefa 
mais difícil que tivemos de suportar en1 
nossa íu üma estada no Brasil, foi a de 
dizer adeus a todos. Depois de nossos 
muitos anos de serviço aqui, de procurar 
fazer com que o trabalho fôss e para a 
frent8, resolvendo problemas, ensinando 
liderança e encorajando todos a guardar 
os mandamentos de Deus e eguir o pro
grama da Igreja Restaurada, nosso co
rações ficaran1 verdadeiramente profun
damente en\ olvidos n esta Grande Causa. 
Aprende1nos a compreender nossos Ir
mãos e Irmãs aqui. Com esta compreen
são, veio un1 caloroso sentimento de an~or 
por todos vocês. Assim, vocês podem 
imaginar nossa grande alegria quando 
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compreendemos plenamente que r almen
te estavamos voltando para trabalhar no
vamente entre os Santo do últüno 
Dias no Bra il. 

Para você da Mi são Bra ileira, nó 
desejamos granel mente poder visitar ca
da ramo e ter o prazer de cumprimen
tar cada um de vocês :p8s oalmente, ma , 
a visita de Apóstolo I-Iarold B. Lee e a 
urgência de encontrar uma casa que er
visse para sede da Missão e fazendo ar
ranjos para viajar pelo Sul, fizeram com 
que fôsse impossível tomar ten1po para 
visitar todos os ramos no Norte. Portan
to, por intermédio da "A Liahona", es
tamos enviando nosso amor e cumpri
mentos a vocês. 

Antes de chegarmos ao Rio de Janeiro, 
realizamos uma reunião de test munhos 
co1n Irmão Lee 1 sua espôsa à bordo do 
navio. Foi nos o grande privilégio ou
vir as palavra do Senhor falada p la 
bôca de Seu n1aravilhoso Apóstolo quan
do êle disse sob divina inspira ão, "De 
uma maneira notável vocês encontrarão 
uma casa que será adequada à sua n -
cessidades e às da Mi são. )' Esta havia 
sido uma d e nossas préocupações - a 
de encontrar uma casa quando chegás
semos - assün quando êle disse essas 
palavras, durante a oração , nós soube
mos que fôra inspiração vinda de nos o 
Pai Celestial. Na manhã eguinte à nos
sa chegada a Curitiba, nós encontramos 
luna grande e espaçosa casa que estava 
desocupada e -pronta para ser habitada 
imediatamente. Uma coisa que é bem ra
ra. Mais tarde quando fon1os alugar a 
casa, sou bem os que o proprietário não 
exigia um fiador, o que também é bem 
raro, especialm~ente em se tratando de 
uma fina residência. 

Em tudo que te1nos tentado realisar 
desde nossa volta para estabelecer a sé
de da Missão Bra ileira do Sul, temo 
visto e sentido o Espírito do enhor no 
dirigindo. Êste é v•erdadeiramente Seu 
trabalho no qual estamos empenhandos, 
e estan1os felizes de que tenhan1os nova
mente a bênção de trabalhar tmnpo in
tegral ne ta grande cau. a. 
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Jóias do Pensamento · 

(Extrato de um di curso de Elder 
Harold B. Lee do Conselho dos Do
ze, na Conferência Geral da Igreja 
le outubro de 1952.) 

"E novamente, e em Sião ou em 
qualquer de uas e taca organiza
da , houver pai que tendo filhos, e 
não o ensinarem a compreender a 
doutrina do arrependimento, da fé 
em Cristo o filho do Deus vivo .. . 
sôbre a cabeça do pais seja o peca
do . (D.&C. 68 : 25). 

E na mesma declaração inspirada 
por revelação, o Senhor -deu-nos o 
que podemos chamar de um progra
ma com cinco tópico , pelo quais, 
o pais deveriam ensinar fé . P ri
meiro, Ele di se, seus filhos deveriam 
ser batizado quando tivessem atin
gido a idade da responsabilidade, aos 
oito ano ; f'egunclo, deveriam ser 
en inaclo a orar; terceiro, deveriam 
er en inaclos a andar re tamente di

ante do Senhor; quarto, deveriam ser 
en inados a guardar o Dia Santifica
do; e quinto, deveriam er ensinados 
a não er ociosos, quer na Igrej a_, 
quet" em suas vidas particulares. 

Todos os pais que têm seguido essa 
fórmula e que têm en inado seu 
filhos as im, têm tirado proveito da 
recompen a de uma fé crescente em 
sua família, a qual, têm enfrentado e 
ainda enfrentará o teste das dificul
dades a quai os eus filhos possam 
deparar ... 

A juventude que é treinada num lar 
Santo do últimos Dias aprende qual 
eleve er o propósito ela viela, "ganhar 
imortalidade" c "ganhar vida eterna" . 
Tendo tal propósito, nossos rapazes 
no erviço militar, que se fixaram 
numa fé permanente no p oder onipo
tente do Todo-podero o, deviam ter 
escrito como um epitáfio adequado 
para êle o que foi e crito nos túmu
los dos antigo heróis americanos. 
"Tão próxima e tá a grandeza .do pó, 
"Tão perto e tá Deu do homem, 

"Quando o dever ussurra ei aí, tu 
[deves, 

j uven tu de responde, eu pos ·o". 
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A-Igreja no Mundo 
Novo Apóstolo . 

Elder I-Ioward Willian'l Hunter, de 51 anos de 
idade, foi ordenado um Apóstolo e 1nembro do Con
selho do Doze na quinta-feira, dia 15 de outubro, 
no Templo de Salt Lake por Pr·esi lente David O. 
McKay. Elder IIunter foi o Presidente da Estaca 
de Passadena, Califórnia, durante os últimos no\ e 
anos. O mais novo dos Apóstolo é u1n proeminen
te advogado e homem de negócio. de Los Angr>les. 
Elder I-Iunter foi apoiado nesta sua nova posição 
pelo voto da 129.a Confm·ência Geral Semi-Anual em 
Outubro. 

Elder Benson em Moscou. 

Tendo con'lo 
fundo o ICrem
lin, Elder Ezra 
Taft Benson do 
Conselho d o s 
Doze, posa na 
P r a ç a Verme
lha, em Mo cou, 
com sua espôsa 
e dua filha~, 

Beverly e Bon
lUe. Elder Ben
son, que Se
cretário da 
Agricultura no 
g o v ê r n o de 
Presidente Eise
nhower, foi e1n 
uma 'isita ofi
c i a l, I'"presen
tando o govêr
no dos Estado nido Durante ua e. tada en1 
Moscou, E lder Benson pregou un1 sennão ôbre 
Am.or e Verdade na Igreja Batista Central de Mos
cou. 1. 500 russos e ta\ a1n presente . (Foto U. P.). 

Uma revista ilustra a Praça do Templo. 

A fam.osa Praça do Templo de Salt Lake City 
ocupou um lugar de destaque no número de outu
bro da revista 'Mainliner", um óro·ão da "Linha 
Aéreas Unidas" que é distribuído como uma genti
lesa aos fregueses da co1npanhia d·e transportes aé
reos. Fotos coloridas do Tabernáculo, do Ten1plo 
de Salt Lake e do Côro do Tabernáculo, 1nais a es
tátua de Joseph Snüth na Pra.:;a do Templo, ador
nanl o arranjo de duas páginas. 

Segundo o oficiais das Linhas Aéreas, a revis
ta seria distribuída para mais ou m·::mos 20 . 000 pas
sageiro da LAU por dia durante o mês de outubro. 
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Qual é o significado da pomba, ou o . sinal da 

pon1ha, na escritura? Qual foi o seu signific.a· 

do no batismo do Salvador? 

Pergunta: Em noss::t classe 1nissioná1~ia do ramo, ti 
vemos algu,mas dúc~ftssões com r elação ao Espír-ito 
Santo descendo e 1JO'usando em J es~fts na ocasião d e 
Se~(, batismo por João . Em Mate~fts 3:16 e Marcos 1:10 
v emos que João vúft o Espú·ito Santo u d escendo como 
pomba"_; e em L~ftcas 3 :22, u E o Espíri to Santo 
desce~ft sôbre Êle e'Yn forma corpórea, como ~ftma pom
b::t . . . " Em I N e f i 11 :27 ·diz q~fte N e f i em visão viu 
o batismo de Cristo, e disse : (( . .. vi os céus se abri
r em e o Espíri to Santo desceu sôb1·e Êle em forma de 
uma pomba." Isto concorda con~ aquilo que está es
crito na S eção .93, versículo 15 ele Dmftt?~ina e Convê
n w s: (E eu, João , t est1}ilco, e eis qne os céus se abri
?'am, e o Espíri to Santo desceu, sôbre Êle em forma 
ele pomba, pousando n'Êle . . . " Isto é r ep etido em II 
N e f i 31:8. Ora, sab enws que o Espíri to Santo é um 
personagem de espín:to na fm·m::t ele ~ft?n homem e é o 
t e1·ceiro m embro da Trindad e.; mas niio .estamos bem 
escla1·eciclos qu,anto à maneiTa p ela qual o Espírito 
Santo pmltsmft sôbre o Salvador, se foi como ~ftma pom
ba. Con~o podemos explú;ar isto a ~lm investigador ? 

Resposta: O P1·ofeta Joseph Smith nos deu a mais 
clara explicação dêste maravilhoso acontecimento ao 
discutir a questão da grandeza de João. Diz êle que 
João foi um do maiores profetas. Sua grandeza não 
era devida ao seu dom da profecia ou ao grandes mi
lagres realizados, mas porque a êle foi confiada a mis
são de preparar o caminho antes do Senhor e também 
porque teve a honra de batizá-Lo. Joseph Smith dis
se : " quen1 levou o Filho· de Deus às. águas do batismo, 
e t eve o privilégio de ver o Espírito Santo descer em· 
forma de uma pomba, ou melhor no sinal de uma pom
ba, como testemunho daquela administração ~ O sinal 
da pomba foi instituido antes da criação do mundo, 
como testemunho do Espírito Santo, e o d emônio não 
pode apresentar-se no sinal de uma pomba. O Espí
rito Santo é um personagem, e tem a forma de uma 
pessoa. Êle não se limita a forma da pomba, mas se 
manifesta no sinal da pomba. O Espírito Santo não 
pode ser transformado em uma pomba; mas o sinal 
da pomba foi dado a João para simbolizar a verdade 
das obras, porque a. pomba é um emblema ou sinal da 
Yerdade e inocência." 

(continua na página 351) 
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Boas Novas de 

"Ora havia naquela m_esma comarca pas
tôres que estavam no campo, e guardavam du
rante as vio·ílias da noite o seu rebanho. 

"E eis que o anjo do Senhor veiu sôbre 
êles e a glória do Senhor os cercou de res
plendor, e tivermn grande ten1.or . 

"E o anjo lhes disse : Não temais, por
que eis, aqui vos trago novas de grande ale
gria, que será para todo o povo. 

"Pois, na cidade de David, vos nasceu ho
je o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

' E i to vo será por sinal: Achareis o 
1nenino envolto en1 panos, deitado numa n'lan
gedoura. 

"E no mesmo instante apareceu com o 
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Grande Alegria 
por Presidente DAVID O. McKAY 

anjo uma multidão dos exércitos celestiais, lou
vando a Deus, e dizendo : 

"Gloria a Deus nas alturas, paz na terra, 
boa vontade para com os homens." (Lucas 2: 
8-14) . 

Esta é a ·mais doce história já contada; 
e conquanto a relatemos vez após vez, nunca 
perde o condão de con1over e agradar, porque 
traz inerente muito do significado da vida. 

Cenário: Belém, uma cidade da Palesti
na apenas ultrapassada por Jerusalém em in
terêsse histórico. 

No quinto capítulo de Miquéas, Belé1n, a 
cidade de David, ' n1encionada por aquêle pro
feta como berço do Messias. Eu imagino se 
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Oli: pastôres, a quem e sa revelação do nasci
nlen to de Cristo foi dada, não teriam em men
te aquela profecia quando dentro da noite 
apascentavam seus rebanhos. Revelações de 
Deus não vêm ao h01nem, a n1enos que êste se 
prepare e viva dignamente para merecê-las. 
Influências do mal precipitam-se sôbre os ho-

- mens, mas Deus precisa ser buscado. O mal 
está sempre enredando, tentando, prometendo. 
Deus nos exorta a esforçar-nos e a buscá-Lo." 
"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; 
batei, e abrir-se-vos-á", (Mateus 7 :7) mas pre
cisamos buscar e bater, e me parece que êsses 
humildes pastôres, como tôda a Judéia, esta
vam entesourando em seus corações a esperan
ça de que o Messias viria breve . Aquêles ho
mens humildes abriram para si uma visão de 
Deus. 

"E aconteceu que, ausentando- e dêles os 
anjos para o céu, disseram os pastôres uns aos 
outros: Vamos pois até Belém, e vejamos isso 
que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber." 
(Lucas 2 :15). 

Os pastôres não perguntaram, "Será isto 
'erdade ~" Nem comentaram "Vamos verifi
car se tais coisas são verdadeiras, mas "Vamos 
pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, 
e que o Senhor nos fez saber" uma certeza de 
que Deus tinha enviado Seu Filho, de que· os 
anjos tinham dado ao mundo a mensagem que 
aquêle que seria o Rei dos reis viera como um 
simples bebê e estava no local mais humilde 
daquela aldeia da Judéia. 

Que daria você - você que talvez não sÜl
ta aquela confiança - para ter em -seu cora
ção a mesma certeza de que Jesus vive, e que 
Deus anunciou Sua vinda através dos anjos 
do céu~ Tôda dúvida seria eliminada, tôda 
preocupação relativa a nos o propósito na vi
da cessaria. Isto é o que tal testemunho sig
nifica. Se ao menos pudessemos dizer: "Va
mos pois até Belém, e vejamos isso que acon
teceu, e que o Senhor nos fez saber." A re
velação de que Jesus Cristo, o Salvador do 
n1undo é um ser divino e pessoal, é algo mara
vilhoso. Não é a coisa n1ais sublime do mun
do 1 Com ela vem a certeza de que o Na tal 
tem u1n significado divino. 

É o espírito de Natal que conta; é o sen
timento de que somos Seus innãos e de que 
desejamos viver para voltar à Sua presença, 
de forma que possamos, como os pastôres, fruir 
a verdadeira presença do Rei dos reis, o Se
nhor dos senhores. 

Abriguemos o espírito de Natal com cer
teza semelhante a que tiveram os pastôres ou
vindo a mensagem dos anjos, e com tal espí
rito dirijamo-nos a Êle. Aí estará a vida. A 
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1neno~ que encontremo Deus e Cristo e onhe
çamo-Los, não teremos vida eterna, porque A 
vida eterna é esta, que Te conheçam a Ti só 
por único Deus Verdadeiro, e a Je u ri to 
a Quem enviaste." (João 17 :3 ) . 

Como poderemo alcançar a paz antada 
pelos anjos, e que os pastôre en ontraram na 
pequena gruta, jazendo numa mangedoura e 
com Maria a Seu lado; não nun1a mangedoura 
como agora possuimos, ma um lugar rú ti 
onde jumentos e outro animais bus avam sua 
forragem, e próximo a qual seu dono dor-
1nia1n ~ 

Como con eguir aquela paz. er1a a 
maior bênção a ser recebida por um mortal. 
Nem letargia, nem inatividade, somente paz; 
a paz que Cristo tinha em mente quando, apó 
Sua ressurreição, apareceu aos doze e disse: 
"Paz seja convosco" (João 20:21). Paz que 
não se ganha por subterfúgios ou di cussõe . 
" Nada pode trazer-lhe essa paz", dis e Emer
son, "senão o triunfo do princípio". 

Triunfo do princípio significa também tri
unfo sôbre os seis inimígos da paz, que quero 
rr~encionar; avareza, luxúria, inveja, ira, orgu
lho e ambição mundana; a seis coisas que o 
tentador ofereceu em formas variadas ao Sal
vador, no Monte da Tentação. Paixões não 
controladas, apetites desgovernados, inveja 
ódio, riquezas e poder u ado para dominar e 
constrangir homens - êstes ão o numigo 
da paz. Trazem miséria ao indivíduo. Infeli
cidade ao lar. Guerra e contenda ao mun :lo, 
descontentamento, miséria e morte . São o opo -
to da paz que Cristo veio dar ao mundo. Por 
que não se esforçam os homens, mais inten a
mente que nunca, para expulsá-lo de seus co
rações, para sobrepujar a cobiça, preferindo 
dar a receber~ 

Somente pelo triunfo do princípio sôbre o 
1nal advirá ao mundo aquela paz que Cristo 
veio dar. Nenhuma paz jamais foi consegui
da ou ganha cultivando-se as paixões mencio
nadas. Dificilmente encontramo homem que 
não afirme desejar paz, mas parece que pou
cos concordam em pagar seu preço. Com fre
qüência agarran1os as coisas que o n1al nos em
purra. Êle promete que quando as a eitar
Ino teren1os felicidade. 

ão é verdadeiro . Paz não e con egue 
recebendo apenas, a menos que alguem u e o 
que recebe para felicidade e bem do mundo. 
Somente servindo nossos irmãos obteremos a 
paz que Jesus Cristo deseja estabelecer pelos 
1neios da obediência ao Seu evangelho. 

Alguns afinnam: " D evemos encontrar 
Deus antes que possamo amar nos o irmãos". 

(continua na página 348) 

371 



PARTE XXI 
Deve ter sido um grupo seleto de nefitas 

que se reuniu nas proximidades do templo 
Bountiful, · em terras americanas, naquela ma-
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Por Doyle L. Green 

nhã, 34 anos após o nascimento do Cristo. lia
viam sobrevivido à maior tempestade da His
tória nefita, de tal forma terrível que, no cur-



to espaço de três hora , muita grandes ida
des foram incendiadas, tragadas pelo mar ou 
soterradas por uma terra furio am.ente abala
da. O chão foi sacudido com. violência, raios, 
trovões e furacões, com rudeza jamai te te
l11unhada por aquêle povo, os havia envolvido . 
Com os demais sobreviventes a multidão que 
.se acerca\ a do te.mplo contemplava a maioria 
do habitantes da terra, sem vida, inclusive 
anligos e entes queridos. 

Tal destruição poderia ter apenas um sig
nificado aos que tinhan1 da :lo crédito às pala
vras de profecia: Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, fôra crucificado em Jerusalém a cidade 
de onde Pai Lehi fugira há 111ais de seis entos 
anos, porque os pecadores queriam tirar-lhe a 
vida, por pregar que J esu Cri to havia de 
vir. 

A 1nultidão no templo tinha também, du
rante o três dias de opressiva e. curidão que 
eguiu-se à tempestade, ouvido a voz d"' Jesus 

Cri to re soando por tôda a região sensuran
do-os por seus pecado , dizendo-lhes que ermn 
poupados por serem os "mai retos", e que 
ainda poderimn ser salvos se se arrependes
sem. Seu pavor foi-se transforn1ando e111 ale
gria, seu pranto em louvores e graças. 

Quanta semanas se passaran1 desde tais 
eventos, as escrituras não nos relatam, mas 
tão momentosas foram as alterações na região, 
que havia muito para con1entar. A multidão 
reunida falava do Cristo de quem tantos sinais 
foram dados, 111ara' ilhando-se e as ombrando
se de que houvessem acontecido. A im con
' ersavam, quando ouviram repentinamente 
uma voz. A conversa deve ter cessado por
que, apesar de não ser ' áspera nem forte", 
penetrou-lhes os corações 'de tal modo, que 
fazia tremer tôdas as partes do corpo ; sim, 
penetrou até o mais profundo da alma, e in
cendiou todos os corações." Era a voz de seu 
Pai nos céus. 

Poré111 a 11n:tl ti dão não ompreendeu a voz 
e olhava espantada em derredor. U·ma se
gunda vez ressoou, e de novo não a entende
ram. Atentando com maior inten idade e 
olhando para o alto, direção de que vinham 
a palavras, pela terceira vez a apreenderam : 
"Eis aqui lV[eu mui amado Filho, no qual Me 
alegro, no qual glorifiquei Meu nome; a Êle 
deveis ouvir." 

Enquanto a multidão contempla a estu
pefa ta o céu, 'iram um Home111 descendo, 
vestido e111 branco. Desceu portando-Se entre 
êles. Apesar de tudo que tinham recentemen-
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te vi to e ouvido n1 mo a v z do Pai pr -
entando-lhe u Filho aqu la tal 

como eu irmão 111 Jeru al'm 
em compreend r. 'l..,oclo o olho anali a\ an1 
o e tranho, ningu'm ou ando falar p r nã 
aber o que tudo i o ignifi ava upunhan1 

que se tratava de um anjo que a "le tinha 
aparecido." 

Dúvida e t m r e e 'a 
cai por terra, re or 1and -
tinha111 rec bi lo pron1 a 1 
tra-Se-lh . -ia apó ua a 
lém. Conten1plaram o nhor · ouviranl-
lar · e ao·ora O to ariam tamb 'm porqu 
pecÚa ql~e e ero·u sem ac r ando- un1 a 
um" a multidão de dois mil e quinh nt ho-
1nens mulher e e criança to ou e1n J e u 
com as mãos e testemunhou que ra na ver
dade o Filho de Deu . 

E ta vi i ta do enhor 
lhou-s de n1uitas forn1as a Seu ministério m 
Jerusalém porque en inou o 111es1110 Evange
lho concedeu Sua autoridade e han1ou doze 
ho~ens para encabeçar Sua Igreja. Ma ha
viam difer nças tambén1. Agora J u era 
um er re suscitado e glorificado entre o mor
tais e não u1n homem qu o n1au inclif ren
tes pud·assem confundir con1 um impo tor. 
Am 'rica, Jesus pr garia trê dia , 111 outra -
te com os três anos da Pal stina. Ap ar d 
conter ' nem a centézima parte iaquil qu 
Jesus Cristo r ahnent ensinou ao p vo' n 
se curto período, o relato d Livro l M · r
l110n esquematizado brevemente aqui é fart 
em detalhe e dá uma impres ão de plenitu l 
~ ele existem acontecimentos espirituai não 
sobrepujados, e talvez não io·ualado na s
crituras. 

Na 111ultidão con1primi ia ao redor lo 
nhor e ta v a o profeta N efi a que111 Cri to fa
lara 111ais ·de trinta e trê anos ante no dia 
anterior a Seu nascimento .em J ru além. N -
fi fôra valoroso na conservação do r o·i tro · 
nefitas e ao declarar que Cristo vi ra ao 1nun
do. Agora Jesus chamava-o a i, e ao faz"-lo, 
N efi caiu-Lhe aos pés, beijando-o . 

Ero·uendo-o deu J us a N efi o pod r d 
batizar a todos os que acreditando, arr -
pendes em. Então, como no velho mundo ha
n1ou Jesus outros onze, Tin1óteo Jona , Mato
ni Ma tonia Cumem, Cum nonhi, J remia , 
Shemmom, Jonas, Zedequias e I aias dand -
lhes o mes1110 pod r. Ainda que o não tives-

(Cont. na pág. 348) 
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SOCIEDADE DE SOCORRO 

As Professôras Visitantes 

Sermão apresentado na Estaca Monument Park, 
Utah, EE. UU., durante a Convenção das Professôras 
Visitantes, 16 de setembro de 1958. 

Minhas queridas irmãs da Sociedade de 
Socorro, acho que uma das minhas primeiras 
experiências da infância foi a conciência da 
existência e importância da Sociedade de So
corro. Saímos de Salt Lake City quando eu 
tinha três anos de idade. Minha mãe tinha 
seis filhos, e durante a maior parte do tempo 
das suas cinco outras gravides es e nascilnentos 
ela era Presidente da Sociedade de Socorro -
numa época quando o serviço b eneficente ti
nha talvez um significado um pouco diferente 
do de hoje - pelo menos na sua expressão. 
Fomos para um mundo novo onde a água era 
obtida de poços; onde as n1oscas eram tão nu
Inerosas que não se podia enxergar através das 
telas das portas às tardinhas; onde o tifo di
zimava a todos e muitas outras doenças surgi
ram; onde não havia hospita is, enfermeiras ou 
pessoas habilitadas, exceto o "seu dotô" da 
roça que tinha só duas mãos para tanto tra
balho. 

Li no seu diário, há b em pouco tempo, ex
pressões assim: " Eu deixei os pequenil~os ora 
co1n fulano , ciclano, ou beltrano, e fui à casa 
da Irmã Smith onde o segundo gêmeo acabou 
de falecer e onde havia três outras crianças 
irremediàvelmente atacadas de tifo". "I-Ioj e 
pas ei o dia com outras I rmãs fazendo roupas 
de entêrro para as duas crianças da Irmã J o
nes ", e todo um rosário de sacrifícios. Foi 
assim qu e conheci a Sociedade de Socorro e 
tenho a certeza que êsse tipo de trabalho pros
segue in interruptamente, pois, do modo que 
compreendo o seu trabalho, êl e abrange não 
àmente o bem estar espiritual e moral mas o 

bem estar físico das pessoas . 

374 

Por Elder Spencer W. Kimball 
do G'onselho dos Doze 

Sempre que penso nas Professôras Visi
tantes, penso nos Mestres Visitantes tambén1, 
concluo que os seus deveres devem indubità
velmente ser os mesmos qu e os Mestres Visi
tantes, que resumindo são : " ... zelar sempre 
pela Igreja", não vinte m inutos por mês -
mas sempre, "e estar com êles e fortalecê-los", 
não um simples toque de campainha mas fazer 
a sala com êles, levantá-los, fortalecê-los, dar
lhes poder e energia; "e ver que não haja ini
quidade na Igreja, nem dificuldade entre um 
e outro, nem mentiras, maledicência ou calú
nias" . (D . &C. 20 :53-54). 

Que oportunidade ! Alguns gostam de fa
lar criticamente sôbre o que está acontecendo 
no ramo, sôbre a sua divisão, a reorganisação 
da presidência do ramo ou da Sociedade de 
Socorros, ou sôbre qualquer das inumeráveis 
atividades encetadas no ran1o as quai algun::;; 
gostan1 de criticar e questionar. Como é ado
rável quando duas Irmãs ent1·a1n num lar neu
tralizando o negativo e o crítico e pondo em 
destaque as autoridades da Igreja, a Igreja en1 
s i, su as doutrinas, suas práticas, "e ver que a 
Igreja se reuna a.miude e ver também que to
dos os membros cumpram_ as suas oorigações ' . 
(D. &C. 20 :53-54) . 

Não pode haver coação neste prooTam.a . 
Deve ser uma questão de encorajamento e 
amor. É espantoso quantas pessoas podem-se 
converter e inspirar por intermédio do amor 
' ... prevenir, explicar, exortar, ensinar, con

vidar todos para vir a Cristo" . (D . &C. 20 :59), 
diss"' o Senhor em Suas revelações. I sto pode 
ser para não membros assim como para mem
bros . Cb egará a época quando vocês darão 
1nais ênfase a trazer os não 1nen1bros para as 
suas reuniões, mas pelo menos todos os mem
bros e as mulheres das famílias com alguns 
membros . 
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Para obter sucesso, parece-me, uma pro
fessôra visitante deve estar embuida de uma 
grande finalidade e dela lembrar-se constan
temente, desejando po suir 1.una grande 'isão. 
Deve estar tomada de um entusias1no que não 
se arrefeça, atitudes positivas, indubitàveln: en
te, e um grande amor. Gostaria de acrescen
tar outra palavra para as professôra vi itan
tes; para ultrapassar e transmitir energia às 
mulheres a quem visitain, devem ultrapassá
las . em energia, visão e complexidade. 

Você ministrará ensinamentos não somen
te quanto à ética, mas refira-se aos livros pa
drões da Igreja e lhes proporcione as bênçãos 
de que devem necessitar por intermédio de 
suas mensagens inspiradoras. 

A professôra visitante deverá, por conse
guinte, estar praticando os ensinamentos que 
ministra. Isso nem se precisa mencionar, em
bora seja às vêzes esquecido. 

Não devemos nos satisfazer com meras vi
sitas de amizade. Para isso, sem dúvida, há 
1nomentos ·oportunos. Com nosso trabalho mis
sionário, temos que lutar sem cessar, especial
meu te nas missões lamani tas. O missionário 
põe em 1nente que deve usar uma ponte muito 
longa e assim planeja uma aproximação de dez 
quilometros, para atravessar um regato de 
meio quilometro, e já está esgotado quando 
chega à ponte e então talvez não mais reahse 
o objetivo colimado. · 

A amizade, sem dúvida é importante, mas 
existe maneira melhor de se obter amigos do 
que pelo ensinamento dos princípios eternos 
da vida e sal v ação ~ 

I-lá muitas de nossas Irmãs, aqui nesta ci
dade, que vivem em farrapos, - farrapos es
pirituais. Elas têm direito a vestes espirituais 
e gloriosas como na parábola. É um previlé
gio, não um dever, ingressar nos lares e trans
formar êsses farrapos em mantas. Falamos 

. sôbre deveres - "tenho que fazer as minhas 
visitas". Já perdemos o entusiasmo a visão 
e o objetivo quando dizemos, "tenho ~ue fazer 
as minhas visitas hoje de m.anhã". Deveria 
tser - "Hoje é o dia que tenho esperado. Es
tou feliz em entrar nos lares das minhas Ir
Jnãs e exaltá-las a novos píncaros". 

Você tem uma responsabilidade. Você foi 
chamada, chamada por Deus pelas autoridades 
propriamente constituídas. Diz na Secão 88 
do D. &C. " . . . purificai os vossos cora~ões e 
lin1pai as vossas mãos e vossos pés dia~te de 
Mün, para que vos possa purificar; para que 
Eu possa testificar ao vosso Pai e vosso Deus 
e Meus Deus, de que estais lim'pos do angu~ 
desta geração perversa ... " (D. &C. 88 :74-75) . 

Você não pode deixar de visitar um lar 
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em impunidade· 'o ê não p d i ·norar u1na 
Irmã embora ela não e t ja 1nuit f liz n1 

a sua visita. ' Tamb 'm, 'o dou um nlanda-
mento; que continuei m ora ão j jum d 
agora em diante.' (D . & 

T mo , em Ma teu , um b l 
exemplo. O enhor di 

" Mas que vos pare n1 homem inha 
dois filho e, dirigindo- riln ir di 
Filho, vai trabalhar hoje na m.inha vinh . 

"Êle, porém, r pond ndo 
ro . 1a depoi , arr p nd nd -

" E dirigindo-se ao o·undo 
igual modo ; e, re pond ndo "l Eu 
vou, senhor; e não foi. 

" Qual do doi fez a vontade 
seram-lhe êles: prim iro . Di 
Em verdade vos digo qu o 
meretrizes entram adiante de 
Deus." (Mat. 21 :28-31). 

Essas palavras são áspera eriam e 
viesse1n de outra voz que não fôsse a do e
nhor. O hon1em ou a mulher que aceita un1a 
responsabilidade e deixa de cumpri-la, igno
rando-a - bem, vocês ouviram o que Êle di -
se, não é~ - "que os publicanos a m r tri
zes entram no Reino de D us ante d vó . " 

Para vocês mestre e profe sôra 
tes não há de culpa para recu ar a r pon a
bilidade de quatro, cinco, sei ou s te lar s 
deixar as pessoas entr gues aos trapo e 
farrapo ; e quando entrarem num lar, não d -
ve haver "conversa mole" ou 'pala ra d 
concertantes". Você ali vai para salvar alma 
e quem é que pode negar que muita ia óti
ma pessoas ativas da Igreja hoje em dia ão 
ativas porque você esteve nos seus lar s e lh 
proporcionou uma nova perspectiva, uma nova 
visão ~ Você lhes abriu a cortina, descortinan
do-lhes horizontes novos e promissores. Você 
lhes proporcionou algo novo para seus olho 
sequiosos. É provavel que jamais mencionem 
quantos benefícios vocês lhes levaram, mas vo
cês serão -abençoadas por isso. 

Como vêem, não estão somente salvando 
estas Irmãs, porém elas tamb 'm s rão uma in
fluência entre seus marido e filho . e a Ir
mã fôr um pouco inativa e descuidada, é pro
vável que o seu marido tan1b 'm o eja as 
crianças estejam usualmente ofrendo a me -
ma influência. I-lá exceções, todavia, ma es
sas dificilmente e en ontram. E sas pe oa 
não e tão absorvidas no r ino, portanto, a ua 
tarefa é assaz grandiosa. 

Foi Ezequiel que disse algo ôbre o pai 
que "comeram uvas verde , e os dente dos fi
lhos se embotaram" (Ezequiel 18 :2 ). É i. o 

(continua na página, 350) 
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DOIS PRESIDENTES DA IGREJA 

DUAS V IDAS 

WILFORD 

Pr si dente Wilford W oodruf f nasceu em 1 de março 
de 18'07, em Avon, Connecticut, EE. UU.; f oi ordenado 
apóstolo em 26 de abril de 1 39; um dos grandes líderes 
missionários da I greja; apoiado P residente da Igreja 
em 7 de abril de 1889; faleceu em 2 de setembro de 
1898, em São Francisco, Califórnia, EE. UU. 

Surpreenderia se as páginas ela história 
contivessem rel atos 1nais incríveis que as sé
r ies d e quasi tragédia que se ab ateram sôbre 
o j ovem \~ilford Woodr11ff entre seu tere iro 
e décirno s/ timo aniversários . E1n acidentes 
separados êle caiu em uma caldeira de água 
escaldante, caiu do cüno de um celeiro; que
brou braços, caindo escadas a baixo, e de uma 
pilha de madeiras para con struções; por pou co 
escapou de ser chifrado por um touro, e fo i 
escoiceado no ab domen por um b oi ; quebrou 
un1.a perna n 1.una serraria, e outra quando ar
r m s ado ie um a valo selvagem; foi s pul
tado pel o desmoronament o de u ma carga de 
feno, e teve de er t irado de uma profundade 
de cêrca de 9 metros da água; f icou cego nu
nla ten1pe tade de neve; racb ou um pé con1 
um machado; e foi atacado por um cachorro 
Jouco . E e1n anos recentes escapou de ser 
amassado pel a queda de u ma árvore. 

Reahnente, parece qu e a lgu ma fôrça ten
tava impedir Wilford Woodruff de cumprir 
sua vocação terrena. Reciprocamente, da mes
ma n1.aneira parecia que un1 grande poder 
realn1ente de ej ava fazê-lo c1.nnprir esta voca
ção; de outro modo, êle nunca poderia ter so
breviv ido . Assás estranho, W ilford Woodruff, 
que tornou-se o quarto Presidente da Ig~ej a, 

'iveu até o novent a e um anos. 

W ilford W oodruff nasceu em 1 de março 
d 1807, em Fannington (atual Avon) , Con
ne ticut, endo o tere iro fi lho de Aphek e 
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EXEMPLARES 

WOODRUFF 

Beulah Woodruff. Durante 20 anos êste f01·te 
rapagão trabalhou com suas n1ãos, cultivando 
e trab alhando n u m_a serraria. Através do ca
lninho, êle aprendeu a ler e escrever conve
n ientenlente e fa1niliarizou-se con1 a Bíblia, seu 
livro favorito. 

Foi en1 Richland, Nova Iorque, en1 1833, 
que êle ou\ iu o evangelho, foi convertido e 
batizado en1 águas extremarr:..ente geladas uo 
últüno dia daquele ano . Aquela prin1avera 
êle encontrou o Profeta J oseph e sou irmão 
J-Iyrun1 e1n I{irtland, Ohio . 

Pronto 111. reconhecer e aceitar o Profeta 
pel o que era, W ilford W oodruff então dedi
cou-se e t u do deu de si para o levantmnento 
do Reino de D eus, e desde ês e n1.on1ento, por 
muitos anos êle esteve en1 a ção, pnwando o 
evangelho. Durante sua prüneira 1ni ão nos 
Estado do Sul , êle foi a tacado três vêze pela 
populaça, e foi at' mesn1o seguido por lobos . 

Justamente um mês após eu casmnento 
com Phoebe Carter, em 1837 êle partiu para 
uma importante m issão ao nordeste . Duran
te o verão seguinte, recebia palavra de Mis
souri que Deus o h avia chamado para o apos
tolado, e em 26 de a br il de 1839, êle foi orde
nado . 

Chegando co1n outros na Inglaterra em 
janeiro de 1840, en controu o campo branco c 
pronto para a colhei ta. Apos oi to n1.es s de 
trabalho, oitocentas pessoas foram trazidas 
para a Igreja. Certamente, Wilforcl V\T oodruff 
está entre os maiores missionários que a Igreja 
já conheceu. 

Outl·as missões eguiram-se e e1n 1847, êle 
acompanhou o prin1eiro grupo de Santos e1n 

(continua na página, 348) 
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LORENZO SNOW 
Presidente Lorenzo Snow nasceu em 8 de abril de 

1814, em Mantua, Ohio, EE. UU.; foi ordenado apóstolo 
em 12 de fevereiro de 1849; apoiado com Presidente da 
Igreja m 13 de setembro de 1898. os três anos de 
sua presidência, êle conveTteu a sociedade ao princípio 
do dízimo; faleceu em 10 de outubro de 1901, em Salt 
Lake City. 

Ao lado de uma montanha, sôbre a cidade 
de Piedmont, Itália, um jov m ajoelhou-se em 
oração. Lá nos Alpes, durante seis horas, co1n 
humildade e perseverança, êle rogou a Deus 
resposta a uma pe·rgunta crusciante. Passa
das estas longas horas, êle levantou-se com 
1-una. expressão de radiante convic.:;ão, deixou 
o lugar ao lado da montanha, e entrou na casa 
de um homem chamado Grey. Lá, êle colocou 
suas mãos sôbre a cabeça de urr.a criança mo
ribunda e pronunciou uma bênção . Quasi ins
tantaneamente, a criança foi curada, conforme 
Deus houvera prometido e1n resposta a súpli
ca ao lado da montanha. Através daquela 
manifestação do divino poder, o evangelho foi 
introduzido na Itália. 

Lorenzo Snow, então com apenas trinta e 
seis anos de idade, vinha de uma longa cami
nhada desde seu nascimento en1 Mantua, Obio, 
em 3 de abril de 1814, não só geogràficalnen
te, porém também física, intelectual e espiri
tualn:;.ente. Êle era um apóstolo da verdadei
ra Igreja, valoroso aos olhos do seu Pai Ce
lestial. 

Como no ca o de seus grandes predeces
sores, educação formal não foi fàcihnente ob
tida por Lorenzo Snow, embora fôsse insaciá
vel sua . êde de saber. Foi durante o trajeto 
para o Colégio Oberlin, jovem ainda, que êle 
encontrou o apóstolo David W. Patten e foi 
impelido pelo seu testemunho. Mais tarde 
quando uma irmã mais velha, Eliza R. Snow, 

onvidou-o para encontrar o Profeta em Kir
tland, êle prontamente aceitou. 

E1n junho de 1836, entrava nas águas do 
batismo, porém, não foi senão duas ou três se
lnanas após sua confir1nação que o Espírito 
Santo manife tou-se da maneira por êle dese
jada. Quando sua presença foi verdadeira
mente sentida, êle encheu-se de uma inefável 
alegria, uma seguran·;ta de testemunho e u1n 
estático conhecimento de que "J esns Cristo é 
o Filho de Deus." 

Con1 tal testemunho, era natural que El
der Snow deves e começar a espalhar o evan
gelho pelo mundo. E1n 1840, êle foi chmnado 
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para trabalhar na Inglaterra, onde seus esfor
ços foram grande1nente abençoados. Após seu 
regresso, quatro anos mais tarde, êle foi cha
n1ado para difundir "Aspectos dos Poderes e 
da Políti a do Govêrno dos Estados Unidos", 
do Profeta, ao povo do estado de Ohio. 

Em 12 de fevereiro de 1849, Lorenzo foi 
solicitado a participar de uma reunião do Con
selho dos Doze em Salt Lake City, e foi quase 
oprimido que soube ter sido escolhido corr: o 
apóstolo. Ent outubro daquele ano, êle come
çou uma missão na Itália, e enquanto viajava 
através as planícies para en1barcar e1n Nova 
Iorque, Elder Snow e seus co1npanheiros ex
perimentaram algu1nas das mais notáveis Ina
nifestações do poder de Deus já registradas. 

Embora neves profundas cobrissem as pla
nícies, o vento varria continua1nente o cami
nho à frente dêles. Certa vez, uni. grupo de 
cerca de duzento. indio aiu sôbre o pequeno 
número de élderes, tentando destrui-los, mas 
foram detidos abruptamente, co1no 1.nna ava
lanche caindo montanha abaixo se interrom
pesse ao meio do seu curso por un1a mão in
visível." Quando chegaram ao Rio Missouri, 
"suas águas in1ediatamente se congelaram, so
lidificando, pela primeira vez durante a esta
ção do ano, formando assim urr: a ponte sôbre 
a qual pa san1os à outra n1argem; n1al acaba
vamos de passar, e a torrente voltou a correr 
con1o antes." 

Após seu regresso da Itália, e un1a segun
da missão ao I-Iawai, Lorenzo desenvolveu 
uma série de esplendidas emprezas cooperati
vas dentro da Igreja, incluindo, entre outras 
coi as, um cortume, um lanifício, um rebanho 
de carneiros, un1a n1anada de gado, e un:: a lei
ter] a. Mais tarde veio uma missão à Europa, 
e à Terra Santa, a qual êle dedicou e consa
grou ao retôrno dos Judeus. 

Lorenzo Snow foi apoiado Presidente da 
Igreja no dia 13 de setmnbro de 1898, uma po
sição que 1nanteve até sua morte, en1 10 de 
outubro de 1901. 

ma coroa de flôres, oferecida no seu fu
neral, trazia as seguintes palavras: "Como 
Deus é, o I-Iomem Pode Ser", reminiscência de 
uma revelação que êle uma vez recebeu- un1a 
promessa exaltado r a a todo os ho1y_ ens, um 
símbolo daquela divina luz que êle sempre se
guiu. 
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(WILFORD WOODRUFF, cont. da pg. 344) 
direção ao oeste, ouviu Brighan1 Young pro
clamar, "Êste é o lug·ar " . (É s :::u diário pes
soal que uos tem dado 1111.Üto la hi tória dos 
acontecimentos do espírito empreendedor da
quele pe1·iodo ) . ma vez estabelecido em 

tah, seus trabalhos tornaram-::} ainda mais 
inte n. os; orientando colonos distantes, traba
lhando no templo, construindo habitações, cul
tival~ do , pondo sua experiência e orientação 
ao serviço da Igr ja e nos projetos civis. 

Seo·uindo a morte ele J ohn Taylor, \iVil
ford \N ooclruff foi apoiado con1o Presidente 
na onferência e1n abril de 18· 9. Em abril de 
1893 êle dedicou o templo d e Salt Lake City, 
tendo observado o seu desenvolvin1ento duran
te . eus quarenta anos de construção . 

Presidente '\Voodruff 1norreu em 2 de se-
te1nb1·o de 1898, en: São Francisco . 

(Pres. MCKAY, cont. da p g. 399) 

Não honraremos melhor a verdade ao dizer
mos, 'Precisan1os encontrar Deus antes que 
J~ osr- an .os a1nar nosso próximo." En acho que 
(; a m ensagen1 transmitida por aquela frase do 
côro de anjos :. "Gl ória a Deus nas alturas, 
paz na terra, boa vontade para com os ho
mens." (Lucas 2 :14) . Adorar a Deus e an1ar 
nossos irmãos - "Dêstes dois n1andamentos 
depende tôda a lei e os profetas." C01no vêm, 
temos na antiga história a mensagem que Cris
to proferiu mais tarde. 'An1arás ao Senhor 
teu Deus ele todo o teu coração, e ele tôda a 
tua abna, e de tôdas as tuas fôrças, e de todo 
o t eu entendünento, e ao próxirr o como a ti 
mes:1 o.'' (Lucas 10 :27) . Ela foi antecipada 
pelos anjos que cantavam : ' Gloria a Deus 
nas alturas paz na terra, boa vontade para 
co1n os homens .'' (Lucas 2 :14). 

(JESUS CRISTO, cont. da pg. 341 ) 

se denon1inado apóstol os, parece t 2r -lhes dado 
uma incumbência e autoridade semelhantes às 
conferida ao Doze na Palestina, e o Livro de 
Mo .._ mon torna claro que êsses hon1ens eram 
a base da Igreja de Cristo na A1nérica. Nefi, 
co1no P edro e1n J erusalé1n, era aparentemen
te, o lícl3r entre êles . 

Aos doze discípulos, comissionou Jesus 
não ô1nente para batizar, mas deu-lhes o mé
todo e oração cujo padrão deveriam seguir, 
instruindo-os a chamar o crente pelo nome e 
dizer, · Tendo autoridade, que 111, 3 foi concedi
da por Jesus Cristo, eu te batizo e1n non1e do 
Pai do Filho e elo Espírito Santo. An1én: ." 

E então vós os n1ergulhareis na água", 
disse J esu. "e depois saireis d ela." 
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As B2atitucles, a Oração do S e nhor, e na 
verdade todo o ern1ão da n1onta~1.ha , con1o 
relatado por Mateus, con1 pouca s Ya~ iaçÕefi 
significativas, deu Jesus, então, à nnlltidão . 

Êsse povo, como o. Judeus, vivera a Lei 
de Mois /s e estaYa portanto perplexo co1n a]
guns dos novos en inan1entos, J :;sus explicou 
que con1 Sua morte e ressurreição a l i de Moi
sés estava cumprida. "Eis que Eu sou a lei 
e a I;uz," disse, ordenando-lhes que vivessem. 
a partir de ·antão na nova le.i , que viera dar-
lhes. 

Compreendendo que Jesus d eixara b en1 rP
centement.e seus irn1ãos da Casa ele Israel, os 
judeus, êsses n "fitas deven1 t er neles nlostra
do grande interêsse. 

J -esus falou e falou à 1n1.Ütidão sôbre os 
judeu e percebeu no povo u1n desejo de ser 
ensinado e ab~nçoaclo como o fôra o judeu . 
Ê l e d eclarou aos nefitas que por causa da ini
qüidade e d escrença, seus irmãos em J eru sa
lénl malinterpretaran1 Suas únicas palavras a 
êles sôbre a nação nefita . Recordamo-nos que 
Jesus disse aos judeus poss·uir out ras ove 
lhas" a quem visitaria, e que os judeu s d du
ziram referir-se aos gentios. Agora, a êsses 
discipulos fiéis, Jesus explic01 .. 1, ' sois a quêles 
de quem falei: Tenho também outras ovelhas, 
que não são clêste r.:;dil; a estas i a:mbém Me 
convé1n trazer, e elas ouvirão a Minha voz, e 
haverá nelas un1 rebanho e urr pastm·. ' 

Mais tarde, disse aos nefitas que havia 
ainda outros ramos da Casa de Israel a quem 
iria, comprindo Sua promessa ao r:ovo do con
vênio, de que os visitaria pessoaln1ente. 

Enquanto falava, Êle notou que o povo 
can a.do não estava em condigões de assimilar 
tôdas as Suas palavras . Apesar d e ter ainda 
muito pa1·a dizer-lhes, or d enou que retornas
senl à casa e "meditai sôbre es"'a'S coisas por 

1:.im faladas, e pedi ao Pai em Meu 1~ ome que 
vô-l as faça entender e prepare os vo:::;sos espí
ritos para amanhã, Eu virei novame .:_'lte ." 

A multidão porén1 não se n oveu. Fácil 
avaliar sua relutância en1 d eixar o Se"-1 hor; fi
tavam-No resolutamente, co·mo a suplicar que 
S3 den1or asse ainda un1 pouco . Jesu s compa
deceu-se dêles . 

"Há algun1 enfêrn1o entre vós ~ " perg-un
tou; " Trazei-o aqui . Há entre vós pessoas que 
estejam aleijadas, ou cegas, ou côxas ou de
feituosas, ou lepro as, ou surdas, ou aflitas 
por qualquer coisa ~ trazei-as aqui e eu as 
curarei . .. " 

E realmente o fez . É maravilha que após 
isto, todos quantos foran1 curados cai sen1 a 
Seus pés, banhando-os mn pranto ~ 

N enhum incidente n1ais belo e to ca ::.'lte po .. 
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de ser encontrado em escriüua do que o que 
tevo lugar a seguir. Após or lenar que Lhe 
trouxesse1n tôdas as crianças, Jesus ajoelhou
Se con1 a multidão e revelou coisas o-rande 
maravilhosas tais que "nenhuma língua pode 
falar, nem nenhum homem pode escre' er, ne1n 
podem_ os coraçõe. dos hom_ens conceb3r.' A 
Jn"Lllticlão ficou extasiada "ninguén1 pode cal
cular" diz o relato, "a extraordinária alegria 
que encheu nossas almas na ocasiíio en1 que 
O virr: os orar por nós ao Pai ." 

"E agora eis que Minha alegria é conlple
ta", falou Jesus, e , nquanto dizia chorava. 
Tomou as crianças u1na a uma, abençoou-as e 
orou ao Pai por elas. "E depoi de ter feito 
-jsso, chorou de novo", dizendo, "Olhai para 
vossas criancinhas." As 1nães e pais olhando 
para cima viram os céus abertos e anjos a des
cer envolvendo e 1ninistrando sôbr.~ seus fi 
lhos. 

Duas significantes e fundamentais orde
nanças do Evangelho concluíram êsse prin'lei
ro dia. Com a simplicidade que caracterizara 
a última Ceia, m Jerusalén1 Jesus instituiu 
o Sacramento entre os nefitas, partindo o pão 
e abençoando-o dizendo aos Doze e então à 
multidão, "E i so fareis err_ memória do leu 

orpo, o qual vos mostrei. E será um teste
munho ao Pai de que vos lembrais sen1pr·~ de 
Mim e se lembrardes se1npre de min1, Meu es
pírito estará se1npre convosco .' 

Depois Jesus abençoou e distribuiu o vi
nho co1n promessa sen1elhan te à oração do Sa
cramento, revelada em nos os dias. E acon
selhou-os depois que o Sacramento era urr: a 
Sagrada ordenança e que ningu én1 d•3Veria 
partilhar dêle se indigno. 

O ato final de nosso Senhor, antes de as
cen der a Seu Pai foi tocar cada u1n dos doze 
discípulos, dando-lhes o poder de confarir o 
Espírito Santo. Quando terminava, uma nu
ven'l escureceu a 1nultidão, de tal forma que 
nenhum hon1en1 além dos doze viu s u Salva
dor subir aos c'us. 

Não era ainda escuro quando o po' o re
tornou à casa, e começou de imediato a espa
lhar as novas gloriosas, que havia visto ,Jesus, 
que Êle lhes havia ministrado e que Ê1~ re
tornaria amanhã. Foi no i te d e vig ília para 
1Y ui tos que ponderavam as palavras do Se
nhor, "espalharan1" Sua vinda, e qu"' viajavan1 
tôda no i te " afim de poderen1 estar, na n1anhã 
seguinte no lugar onde Jesus aparecoria." 

'rão grande número reuniu-se na n1anhã 
eguinte, que os discípulos separaram-nos en1 

doze grupos. Cada discípulo r·~petiu ao o-rupo 
tudo o que Jesus dissera em Sua primeira vi
si ta e orou com êles, em n01ne de Jesus. Mais 
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l qu nino·u 'm, 
ceber o E 1 írito 
'am diante da 

Ao saírem da áo·ua, o 
Espírito anto e fogo 
ciam e mini travam-lhe 
tantâneamente entre êle 

Seguiu- e um período d oraçã qua in-
coinpr en ível à n1ente hun1ana. lia ant -
rior J sus ·"' tabel era un1 xempl para ru 
ora em ao Pai e1n E . era rai 
se1npre" em ua reun10 família b m 
como en1 parti ular. 

In truindo novan1en te o loz 
Jesus s" afastou para orar ózinho. 
sem cessar e ao retornar onstatanlo 1 
sus orriu e a luz do eu s mblant ilurni
nou-os e eis que êle ficarain tão branco co
lllO o serr blan te e os v e tido l , ... 

'Continuai orando ', li e I artin-
do , orava a Seu Pai coisas maravilho. a e gran
des d emai. para er"'m faladas ou es rita. p -
lo homem, mas com seus cora~õe a multi lão 
compreendeu-as . 

'Tão oTande f' Eu nunca vi entr todo. 
os judeus" falou Jesus ao povo apó. êsse lon
go tempo de prece. " Em v rda l e v ligo 
que nenhum dêles já viu tão o-r andes coisa.· 
como tendes visto; ne1n nun a ouYiram tã 
grandes coisa:s como vó · ouvi t s ." Como n 
dia anterior, Jesus administrou le novo o sa
craJnento, desta vez, provendo mira ulo amen
te o pão e o vinho . Falou novan1ent ôbr 
futuro da casa de Israel, diz ndo ao n fita · 
que em sna iPrra seria estabelecida a Nova J e
rusalém. Citou Jesus, na íntegra, as I alavras 
do profeta Isaías, que Êle disse tinha fala lo 
"sôbre tôdas as coisas relativa a asa de I -
rael. Ordenou à multidão que bus a s~ I aia 
e tôda as derr: ais escrituras, adicionanlo-lhe 
, eus ensinan1cntos. 

Voltando- e para N efi, dis e : ' traz os 
anai que tens conservado." J esu olh u os 
registros e não encontrando lá alguma oi a 
ilnportantes que tinhain ocorrido ordenou que 
as escreves em. Muitas grande profe ia· n
contradas no Velho Testan1ento J "'sus itou 
então, ordenando que fô sem tamb 'm registra
das para as futuras gerações. E êl expli ou 
" tôdas as coisas, de de o princípio at' o t mpo 
em que Yiria em Sua o'lória ... ' 

Após curar outra vez o .:~nfermos e eo·os 
d e entre a multidão, e l evantar u1n homen1 d 
entre os mortos Jesus ubiu a u Pai. D 
seu terceiro dia entre os nefita , ten o. ap"'nas 
a afirmação que ' crian~a ; sim, at' rian a 
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de peito abriram suas bôcas e proferira1n coi
sa maravilhosas; e as palavras por elas pro
f rida , a ningué1n foi permitido que as es-

revesse ." 
Mormon, que resumiu o registro nefita da 

visita do Salvador, deu um simples testemunho 
proximamente ao fêcho, de que ' Inanifestou-

a êle freqüentemente, e repartiu pão mui
ta vêze que lhe dava depois de haver aben
çoado." ~ ada posterior a essas aparições é 
dado, mas registrou-se um evento significativo 
na vida dos doze que desde então avançavam 
com vigor e testemunho, ensinando e batizan
do, e também conferindo o Espírito Santo. 

Certo dia, quando reunidos em poderosa 
oração, jejuando, Jesus apareceu aos doze e 
perguntou, "O que desejais que Eu vos con
ceda~" 

E1n de vez de responder à pergunta do 
Senlior, os discípulos disseram-Lhe que tinha 
havido disputas acêrca do non1e da Igreja. 

ão lera1n êl es as escrituras as quais di
zeln que deveis tomar o non1e de Cristo que 
é o !I:eu nome~" perguntou Jesus. Recordou 
aos doze que tudo quanto faziam deveria ser 
feito em Seu n01ne. Corr:. o que para esclare
cer Sua palavras, diss"', "Agora, êste é o man
damento : Arrependei-vos todos, ó povos dos 
extremos da terra! e vinde a Mim e deixai
' os batizar em Meu nome, a fim de que p os
sais ser . antificados pelo recebünento do Es
pírito Santo, e possais aparecer sen1 1nancha 
perante Mim, no ú l timo dia. E1n verdade, en1 
verdade vo digo que êste é o Meu evange
lho .. . ! " 

Ainda uma vez o Salvador ac·enü1ou a im
portancia dos registros . "Escrevei as coisas 
que vistes e ouvistes" ordenou, porque "o 
1r.undo erá julgado segundo o que estiver es
erito nos livros." Declarando a Seus discípu
los que êles, na VBrdade, a inteira geração de 
nefitas e lamanitas existentes então Lhe trou
xera un1a plenitude de al egria e causara até 
n1esn1o que o Pai e todos os anjos santos se 
rejubilass'"'ln, Jesus pron1eteu que nenhun1 dê
les se perderia. Repetiu então aos discípulos 
a pergunta com que os saudara. 

' Que é que desejais de Mim depois que 
Eu tenha ido ao Pai . " 

Sen1 hesitação nove dêles afirmaram de
sejar entrar en1 Sua presença quando tivessem 
''Vivido até a idade comum do homem." "Be
lnaventuraclos sois" replicou o Senhor; "por
tanto, clepoi que atingirdes a idade de seten
ta e dois anos, chegareis a [im en1 Meu reino 
e conügo achareis descanso." 

Voltou-Se para os três restantes a espera 
:la resposta e 'iu que "seus corações entriste-
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ceram-se" porque te1niam falar. Soubesse1n 
êles ele João, o An1aclo e seu desejo semelhante 
ele trazer almas a Jesus enquanto durasse a 
terra, talvez não se tivessem amedrontado. 
Mas Jesus leu seus corações e ficou muito fe
liz "mais bem-aventurados sois", disse Êle, por
que nunca provareis a morte; mas vivereis pa
ra ver todos os feitos do Pai relativos aos fi
lhos dos ho1nens, até que tôdas as coisas sej a1n 
cu1npridas, de acôrdo con1 a vontade do Pai, 
ocasião em que virei em Minha glória com os 
poderes dos c 'us." Pr01neteu-lhes ta1nbém que 
não experimentariam dor, e que sua única má
goa seria pelos pecados do mundo . 

As últimas palavras de nosso Senhor a 
êsses três, são talvez inqualificáveis em sua 
beleza e significado! " . .. tereis con1pleta ale
gria, e sentar-vos-eis no reino de Meu Pai; 
sim, vossa alegria será co1npleta, a sin1 como 
completa foi a alegria que Me deu o Pai; e 
sereis justamente como Eu sou; e o Pai e Eu 
somos um" . 

( SOC. DE SOCORRO, cont. da pg. 342) 
que acontecerá se você deixar le lado a mãe 
e esta deixar de lado os filhos. Os seus den
tes estão "embotados" porque sua mãe está co
mendo uvas verdes, mas se vocês puderem dar
lhes uvas doces, bon1 alime~üo, se puderem nu
tri-la, se pucleren1 l evantá-la, então, natural
n'lente os seus filhos têm uma oportunidade. 

" . . . o que semeia pouco, pouco tambén1 
ceifará; e o que semeia em abundância, em 
abundância também ceifará." (II Cor. 9 :6 ) . 

Não pocle1nos ir longe scnnente dizendo 
algumas palavras. Devemos pôr o coração nas 
palavras, e cleven1os planejar e preparar nos
sas mentes. Imagino se há algumas Irmãs que 
jejuam na manhã elo dia em que sairão para 
.suas visitas mensais. Eu não sei se isso é exi
gido. I-Iá muitas coisas na Igreja que não são 
exigidas : "Pois eis que, não é próprio que 
em tôclas as coisas Eu mande; pois aquêle que 
é compelido em tôclas as coisas, é servo indo
lente e não sábio; portanto não será recom
pensado." (D. &C. 58 :26) . 

A pessoa que sai sàn1ente para visitar os 
lares, bater nas portas, passar tempo ociosa
Inente, e então vai embora e preenche o seu 
Telatório, é de certa forma igual à pessoa ele 
quem Paulo falou como se estivesse lutando, 
igual a 'un1 que bate no ar" (I Cor. 9 :26) 
não fazendo progresso algum. Ela é como al
guém cuja roda esteja revirando-se no gêlo. 
Precisan1os pôr um pouco ele areia no gêlo. 
Te1nos que arranjar pneus que tenhan1 boas 
"garras" e então fazer frente às nossas tare
fas. 
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Suponho que em qua .e todos os di trito 
haja situações difíceis, como senhoras que não 
lhes permitem entrar. Talvez haja senhoras 
que não queiran1 que você entrem 1nas per
mitem-no . · Há senhoras que desejam que vo
cê sáia antes da hora. Lembre-se que o Sal
vador teve problemas idênticos a êsse também. 

Quando houver uma mulher que não abra 
a porta e você souber que ela se acha em casa, 
uma que abra. a porta embora não o queira, uma 
que a admita na casa e deseja que não tives
se entrado, não seria bom que no mês seguinte 
seguisse a admoestação do Senhor "mas esta 
casta não se expulsa senão pela oração e pelo 
jejum~" (Ma teus 17 :21) . 

Você sabe que o Senhor ten1 n1étodos in
tangíveis, meios e fôrças que pod om tocar os 
corações. _Lembra-se de Alma. Alma perse
o·uia a Igreja um dia e no dia seguinte era seu 
defensor. Lembra-se de Paulo~ Num dia êle 
estava perseguindo os Santos e os aprisionan
do e dentro de poucos dias se achav:a pregan
do o evangelho com grande poder e1n tôdas 
as sinagogas~ Qual era a diferença~ Foi al
guma fôrça intangível que fôra 1nandada pelo 
Senhor para cair sôbre êles. Êle tocou os seus 
corações. Êle fez algo tan1bén1. Sabemos o 
que foi, sem dúvida. 

Ora, você dirá, "aquela mulher não pode 
ser tocada". Naturalmente que pode ser to
cada. Ela pode entrar para o rebanho . J ohn 
Taylor diz que não há um que não possa ser 
convertido se a pessoa indicada tiver o "geito" 
indicado na hora certa do modo adequado 
com o espírito certo . 

Faça um retrospecto do Livro de lYiorn1on 
e leia-o de novo. Você se lembrará quando 
Nefi di e "Eu irei e cun1prirei as ordens do 
Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens 
aos filhos dos homens se1n antes preparar o 
caminho pelo qual Suas ordens poderão . er 
cumpridas." (I N efi 3 :7) . 

Isso pode ser feito! Devemos eliminar in
teiranlente do nosso vocabulário a palavra 
"não posso". O Senhor a hamou. Você acei
ta isso ou pensa que o presidente do ramo a 
chamou . Ora se somente o seu presidente do 
ramo a chamou, então pode ser que não possa 
ser feito, porém se Deus chamou atra és <los 
canais competentes, da for1na que você sabe 
que Ê1e chama, então acontece que você não 
falhará, se você fizer a sua parte completa. 

Lembre-se que o an1or é a n1aior lei. Quan
do foi perguntado ao Senhor quais eram as 
duas 1naiores leis, Êle respondeu : "An1arás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 
tôda a tua ahna, e de todo o teu pensanlen
to . . . E o segundo, semelhante a êste é: Ama-
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rás o teu próximo omo a ti m m " (1\Iat. 
22:37 -39 ) . 

Êle no di e 
lhan te . Êle 
contram longe· o 
ridos, os doente 
do 
tes 

rejeição . 

Deus as abençoe, Irmã ne ta o'lori a obra 
na sua meiga personalidade, na r c 
fluência que tran mitirão à· outra , ' o que 
peço a Deus humildemente em nome de J esu 
Cristo, Amém. 

( SUA DúVIDA, c o nt. da pg. 337) 

Não levantamos a que tão quanto ao fato d que o 
Espírito Santo apareceu a João em forma de pornl>a e qu 
o sinal da pomba foi dado a êle como evidência con in
cente de que era em verdade o Filho de Deu a quem 
êle batizou. Foi também verdade que a efi foi conce
dido ter a me ma experiência. Êle viu o bati mo de no o 
Senhor e o Espírito anto descer ôbre 'O enhor apar n
temente na forma de uma pomba, endo ta o mbl ma 
da .pureza. É intere sante con iderar outra pa ag n da 
escritura com respeito à pomba. ataná não pod imitar 
êste sinal; é e ta uma co i a que lhe é negada. pomba 
tem sido considerada um emblema sagrado através da 
história de Israel. Foi a pomba que oé enviou da rca 
e que voltou a êle com a evidência de que as água ha
viam saído da face da terra . a antiga I rael e me mo 
antes, a pomba era oferecida em sacrifício como embl ma 
da pureza, meio pelo qual eram purificado certo pe
cado . 

"E quando forem cumpridos o dias da ua purifica
ção por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano 
por holocau to, e um pombinho ou uma rôla para ex
piação do pecado diante ela porta da tenda da congre
gação, ao sacerdote. 

"O qual oferecerá perant ·o Senhor, por ela fará 
propiciação; e erá limpa do fluxo do eu angu : e ta é 
a lei ela que der à luz varão ou fêmea. 

"Mas, se a sua mão não alcançar a á para um cor
deiro, então tomará dua rôlas, ou doi pombinho , um 
para o holocausto e outro para a expiação do p cado: 
a sim o acerdote por ela fará propiciação , e erá limpa." 

Pouco tempo após o nascimento ele no o al ador, 
quando os dia da purificação eram cumprido , " ... O 
levaram a Jeru além, para O apre entarem ao enbor ... ". 

"E para darem a oferta egundo o di po to na 1 i 
do Senhor: um par de rôla ou doi pombinho . " 

Ao aconselhar Seu apó tolo quando e tavam pre t 
a air em sua primeira jornada mi ionária o enhor 
lhe dis e : "Eis que vo nvio como o v lha ao m i o de 
lobo ; portanto êde prud nte omo a erp nt e Ím
plice como as pomba ". 
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sacerdócio na 
• mtssão 

EDITORES: P residentes. Wm. Grant Bange1·teT e J. Larry M emmott 

MAS NESTE, O DI DO SE JHOR . .. ! 

"E pa1·a que te conserves mais limpo das manchas 
do mundo, irás à casa de oração e oferecerás os teus 
sacramentos no Meu dia santificado; 1 ois na verdade, 
êste é um dia designado a ti para descansares de teus 
trabalhos e prestares a tu::~. devoção ao Altíssimo; contu
do, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias 
e em todos os tempos; mas lembra-te de que neste, o 
Dia do Senhor, oferecerás as tuas oblações e teus sa
cram ntos ao Altíssimo, confessando os teus p-ecados aos 
teus irmãos, e pe1·ante o Senhor : E neste dia não faTás 
nenhuma outra coisa. (D . & C. 59:9-13) 

Tudo o que o Senhor faz é no interêsse de Seus 
filhos. Êle nos tem aconselhado em tôdas as coisas de 
acôrdo com Sua infinita sabedoria e amor ilimitado ! É 
extremamente lamentável que os homens não tenham 
aprendido a confiar inteiramente em Seu julgamento. 

Os homens precisam de encorajam nto e admoes
taÇ;Ões e isto êles obtêm em nossos lugares de devoç:iCJ . 

ecessitam da comparubia salutar daqueles que procuram 
servir o Senhor, e da fôrça .que outros podem emprestar . 
Os homens necessitam de participar do sacramento "em 
memória" daquilo que o Senhor fêz por êles, hipotecan
do por êsse meio sua vontade de cumprir a lei do evan
g lho. 

Os membros da IgTeja e tão cientes daquilo que o 
Senhor recomendou para que pudessem "guardar o dia 
do Senhor para santificá-lo" . 

Existem entre nós alguns que e justificam em fa
zer tudo o que o mundo faz, 1·estlltando que "êles terão 
muitos companheiros" onde quer que seja o seu destino 
final. Estão prontos a desfrutar das oportunidades co
mo muitos. Há os que têm tempo para comparecer a 
alguma reunião para devoção, mas com isto, pensam que 
podem dispender do resto do dia como lhes aprouver . 
Ainda temos uns poucos que são sempre solícitos, que 
nunca pensam em perder sequer uma reunião de qual
quer espécie, e impressionam a todos com sua santidade 
dentro de uma milha, mas na realidade, sua religião é 
uma máscara que cobre o seu interior. Êstes deixariam 
um irmão que, "tendo caído entre ladrões" fôsse rou
bado e espancado e deixado na via moribundo . Escrupu
losamente evital"iam o boi que se atola no lodo. São do 
tipo "mais santo que tu", e se consideram os únieos 
~.:onformistas mais devotos e mais estTitos. Êstes são 
o escriba os fal"iseus, os hipócritas, referidos pelo Sal
,-a doL Existem, também aquêles que sentem que suas 
circunstâncias, financeiras e outras, são tai que não lhes 
permitem deixar de passar o dia fora. O conselho do 
Senhor não parece aplicar- e a êsses casos particulares. 
Êle supõem que nece sitam o tempo extra, e não que
r em confiar uficientemente nas promessa do Senhor. 

lém dêsses, hft. aquêles que podem estar sempre no lu
gar da reunião para a devoção, na hora indicada, pron
to e sem egoísmo de ejando fazer tudo que estiver ao 
eu alcance para ajudar no trabalho, e cujas vidas ge

ralmente se ajustam ao padrão estabelecido para os San
tos. Êstes poderiam ser ass melhados ao "sal da ter
l"a" - êstes ão os Santos. 
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Tudo isto levado em consideração, com certeza há 
muitas interpretações, e possivelmente muitos graus de 
conformidade de acôrdo com o número de pessoas. O 
mundo em geral, segue um curso que não é compatível 
"Om o espírito do Dia do Sellihor. Alguns se dispõem 
a fazer o que querem sem consideração . Para muitos 
é simplesmente um tempo livre, um dia para a pesca, 
caça, baile, teatro, ou em outras palavras, um dia pura
mente de prazeres. Para outros, que se consideram 
vítimas das circunstância , é um dia para "pezar" nos 
trabalhos grosseiros que se acumulam em casa ou no 
quintal. É surpreendente o número de gramados que 
devem ser aparados e cuidados no Dia Santificado: jar
dins que necessitam limpeza, garagens que precisam ser 
pintadas, automóveis que necessitam de polimento, e um 
milhão de outras coisas que não parecem tumultuar a 
semana de ·trabalho. Então vem o domingo, e êles su
põem .que estas coisas devem ser feitas, , além disso, 
dizem: "é êste o único tempo livre que temos" . 

É verdade que estamos vivendo num mundo extrema
mente complexo e muitas coisas ocorrem sôbTe as quais 
temos pouco ou quase nenhum contrôle J)essoal. Em cer
tos tipos de indústria , certos homens de trato são soli
citados, pelos empregadores, a trabalhaT no domingo. 
As alteTações das condições sociais criam novos proble
mas em nossos negócios, e êsses pToblemas requerem so
lução, e em certos casos, podem até impor tributos às 
nossas fôrça de imaginação e julgamento. Devemos ter 
em mente, contudo, que cada dia e geração tem os seus 
problemas específico , tal como sempre tem acontecido 
e como semp re acontecerá. 

Chamamo a atenção de todos, a despeito das con
dições mutáveis de um mundo sempre mutável, que as 
regras básicas e tabelecidas pelo Senhor com respeito 
à relação do homem para com o homem, e para com 
Deus, nunca se alteraram. De fato, Êle disse : "Eu sou 
o Senhor; sou imutável". Êle é eterno: Êle é sábio; 
Êle vê o fim desde o princípio; não está sob a necessi
dade de fazer alterações em Seu conselho e instrução. 
O evangelho que Êle nos revelou para vivermos é conhe
cido como "o novo e eterno convênio". O Senhor le
vantou o Profeta Joseph Smith, para Testaurar Sua pa
lavra eterna, e para trazer, de novo, o mundo a êstes 
conceitos básicos e inalteráveis, dos quais êle se afastou. 

Talvez alguns não pensem assim, mas por mais que 
nossas vidas individuais não concordem com a p-alavra 
de Deus, tanto maioT é nossa contribuição para um ou
tro "afastamento" ou apostasia da verdade. 

Muitos dos males de nossos dias são devidos ao fato 
ele que os homens não "se lembTam do dia consagrado 
do Senhor"; tentam viver de "pão somente". O Senhor 
não pode abençoá-los com Sua inspiração e com a dili
gência de Seu espírito, Iorque seus corações não estão 
em condição de serem tocados por Êle, e sem Seu Es
pírito para guiar, o espírito das trevas e da oposição à 
luz e à vel'Clade toma posse. 

Talvez uma pessoa nunca possa saber o preço que 
paga por qualquer violação da palavTa de Deus. Ela 
não pode medir a perda que está sofrendo. Os pais e 
as mães, na Igreja, que ensinam seus filhos pelo exem
plo e preceito, respeito própl"io e Teverência para com o 
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Dia do Senhor, estão em ba e muito mais sólida. (Prov. 
22: 6) . . ,. , ~ : 

Presumimos o que queria o Senhor dizer quando 
disse : "neste dia não farás coi a alguma". Como indi
víduos, cada qu al terá que decidir, mas ao tomarmos nos
sas decisões, devemos individualmente querer chegar à 
in terpretação que o Senhor pretendia, "pois que nenhu
ma escl'itura é de particular interpr etação". ma coi
sa é cert a : é errado fazer qualqu er coisa no domingo. 
I sto não n os leva mais próximo do Senhor. A realiza
ção de um ato contrário ao espírito de devoção não está 
em h armonia com os propósitos pel os quais Êle santifi
cou êsse dia . 

Sabemos que alg umas pessoas são solicitadas pelos 
seu s patrões a t r abalhar no domingo. Os homens são 
r esponsávei s pelos seu s a t os enquanto forem seus pró
prios agent es, mas on de seu próprio arbítri o expira, f i 
naliza sua responsabilidade. Há diferença em trabaThar 
no domingo quando a pessoa procura trabalhar para 
ganh ar dinheiro extra e quando trabalha porque preci a . 
.Entretanto, a o fazermos as coisas que somos solicitados 
a fazer no domingo, devemos con ervar o espírito de 
r ever ência e devoção em nossos corações. Mas utilizar 
êsse dia de qualquer outro modo d o que aquêle preten
dido pelo Senh or , n os impede de participar dos frutos 
espir itua is reservadas a nós . T alvez em certos exemplos 
ser á pTudente p ro curar ligações que não nos privem de 
nossa hora de devoção. T alvez a pessoa deva fazer suas 

própria circun tân ia não er uma vítima da ir
cun tância . eja como fôr e, atrav' da circun tân
cia , a pe oa é encontrada fazendo aquilo qu ' contrá
rio à letra e o e pírito do domingo qu e force para 
e tar de acôrdo com o e pírito dêle até onde eja po -
ível dentro de ua fôrça . 

Violaçõe intencionai de oro no 
lei in>ariàvelmente conduzem a maior 
tâneas da lei, mesmo qu haja pequ no 
ser>ância da lei no a opol'tunidade 

A lei do Senhor com re peito 
está tão ligada a nós quanto outra 
gelho a prome a do enhor para 
lei é a m ma qu dá ob r' ância à 
eterna é ba ada 
qu é exigido . Por i o 
do Senhor I ermite que ada qual re ponda a D 
uma boa con ci An ia, faz ndo õmente aquilo qu 
sabe ser de Seu agrado e apro ação. É important 
também, lembrar qu o acerdócio d D u poderá in
dicar o aminho. Se a paz duradoura e a ju ti a d m 
sem r re e espal!bar sôbre a t rra, rá õmente quando 
a influência daqueles que pos uem o ~auto ac rdócio 
seja tão manifesta que os homens sejam imp lidos p la 
sua verdadeira fôl'<~a para o caminho do Senhor, e por 
certo que qualquer e fôrço meno do qu i so, por aque
les que conduzem o Sacerdócio, não é de todo a eitável 
ao Senhor. Parte do engrandecimento do .. acerdócio de 
alguém, é a ob er>ância do Dia do enhor. 

Ativ idades dos grupos de É lderes do 1. 0 Quorum da Mis~ão B rasileira. 

Lid~r do- grupo 

J oseph Cyper s ... 
F rit z João R a u .. 
Oscar Pis ke .... 
Otto H. K lein .. 
Dirceu W illy .. 
Jorge Aoto . . 
Luiz C unha B u eno. 
·w a lter Spa/ . 

Leopoldo Baptis ta 
Ramo de Tijuca 
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R amo 
Grupos 

Campinas 
Ipomeia 
J oinville 
P . A legre 
P . Grossa 
Ordem 
R io Claro 
São P aulo 

úmero de 
É lderes lo 

R a mo 

9 
4 
6 
Ç) 

G 
6 
5 

20 

em ou tros Ramo 40 . 
Ordenados durante o mê 4. 

% de freqü ência 
na R . Sacra

mental 

Sacer- I Sacra--
dotal mento 

36 30 
131 139 
130 136,5 
111 137,5 
200 200 

61 76 
72 56 

125 124 

~ úmero d 
visitas feitas 

pre nchidos por falta de Relatórios . 

ÉLD ERES RECENTEME ... TTE ORD ENADOS 

José Baroni 
Ramo de Tijuca 

Roberto W alker 
Ramo de Tijuca 

I úmer o de 
É ldere. em 

~1i .. ão 

2 

Mê 
Agô -to 
S t mbro 

1959 

1 mAs 
2 me R e 
2 me 
2 meses 
2 me s 
1 mês 
1 mê 
2 me es 

J an Kowalcysk 
Ramo de Pôrto Alegre 
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Presidência do Ramo do Centro: Alberto Braco, 1.0 Conselheiro; Flávio An
dré, Secretário do Ramo; Pedro Lapiccirella, Presidente do Ramo; Mário 

Ycshida, Secretário do Ramo 

P;~idência do Ramo de Joinvile: Alvino Barsh, 1.° Conselheiro; Luiz Koch, 
Presidente do Ramo; Osney Piske, Secretário do Ramo; João Brassanini, 

2.à Conselheiro 

Presidência do Ramo de Vila Mariana: Renaldo Colombini, 1.0 Conselheiro; 
Waltar Queiroz, Presidente do Ramo; Klausner Consiglio, Secretário do Ramo; 

Itamar Gonçalves, z.o Conselheiro 
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As Missões da Igreja aqui uo Bra il, fo
ram êste ano os recipientes de algun dos m_ais 
maravilhosos presentes de Na tal que podem 
ser imaginados .. - o chamado de nuü to Ir
mãos brasileiros para posições de autoridade. 
O progTesso da Igreja ne ta terra, tem, no. 
últimos poucos 1nêses, feito po sível que a res
ponsabilidades do govêrno de ran1o e distri
tos fôssen1 postas nas mão d portadores do 
Sacerdócio locais . Os missionários de tempo 
integral, sôbre quem êsses deveres haviam si
do designados antes, estão assim_ deixados li
vras para dar sua completa atenção ao prose
litismo, o que, aliás, é seu principal chan1arlo. 
O Natal de 1959, vem para um Brasil que en
tre suas duas Missões contém quatro distrito. 
dirigidos por Presidências dos Distritos com
postas inteira·mente de Irmãos locais; encon
tra muitas mais presidências dos ramos na 
1nesm,a situação. A Liahona tem o prazer de 
apresentar nestas páginas, os homens recente
Inente designados para alguns dos cargos aci
nla mencionados . Êles são um testemunho vi
vo de que o Sacerdócio, como é conhecido na 
Igreja de Jesus Cristo dos Santo dos últimos 
Dias, não consiste de um_ corpo dirigente se
parado e afastado dos membros l eigos, nen1 
mesmo um grupo de pessoa que gastaram 
longo tempo mn seminários 1nas em vez disso, 
pessoas que têm. responsabilidades de família, 
que encontran1 tempo além dos trabalhos chá
rios de ganhar a vida, para trabalhar na vi
nha do Senhor. Os pre-requisitos para uas 
posições, incluem vida reta e fervoro o erviço 
no levantamento do Reino do Senhor. Ora
n1os para que as mais escolhidas bênçãos d 
Deus estejam sôbre êles e seus entes queridos 
em seu novo chamado. 

De cima para baixo: 

Presidência do Ramo de Pôrto Alegre: Jan Kowalcyzk, 1.0 Con
selheiro; Harmon Bauer, Presidente do Ramo; Wilson Pinto, 

Secretário do Ramo 

Presidência do Ramo de Curitiba: Flodoaldo Toniolo, 1.0 Con
selheiro; Antonio Cequinel, Presidente do Ramo; Max Rezler, 

2.0 Conselheiro 

P residência do Ramo de República: Euclides Paz, Secretárlo 
do Ramo; Manoel Guimarães, 1.0 Conselheiro; Pedro Borto
lotto, Presidente do Ramo; Artur Almeida, 2.0 Conselheiro 

Presidência do Ramo de Ordem: Bernardino da Silva, 1.0 Con
selheiro; José Princeval, Presidente do Ramo; Cláudio Ana 

nias, 2.0 Conselheiro 
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NOTICIÁRIOS DO 

SEU RAMO 

Ranw da Penha 

gradecimento. 

A gradecendo aos élderes, aos ir
mão e a todo os que tão dedica
clam ente es tiveram ao eu lado no 
momento de aflição , a famíli a Silveira 
deseja a to dos, em dôbro , da parte 
do 1 osso Pai, o carinhos e cuidados 
que tão amoro am ente lhe prodiga
lizaram. 

Servindo -se do en ejo comunicam 
ainda as rápida m elhoras de sua 
filha, Mari a, a cidentada por um 
veículo. 

Agradecem ainda p elas oraçõ e~: 
esp eciais de Elder L ee e os Élder es 
M emmott e Leigh. 

Ramo de Londrina 

Eordmi Bicoletti informa: 

Em julho os irmãos Oscar Bueno 
e J o é F eitosa fiz eram eu s convênios 
com D eus n as água do bati mo. Em 
agôs to Irmã Maria Eline Pinheiro 
F eitosa tomou o m esmo passo. Ao 
Jrmaõs, nossos sinceros parabéns. 

Também em agôsto, o ramo r eju
b ilou-se ao receber Elder Harold B. 
Lee do Conselho dos Doze, Sist er L ee, 
Presidente Soren en, Presidente Ban
gerter , e Sister Bangerter. Tivemos 
com a presença destas autoridade 
uma b ela reunião . A capela estava 
ch eia, e todos foram inspirados. O 
Senhor estava conosco. 

Ramo de Santos 

Enaura G. d 'Avila informa: 

Em agôsto a Sociedade de Socorros 
elo Ramo r ealizou um show dedicado 
aos m embros e amigo da Igreja. 
Houve números humorístico , danças 
exóticas, desfil e de modas (para cri
anças e adultos) e tudo isto culminou 
com a dis tribuição de r efr esco deli
cioso Após o show, r ealizou-se um 
ba ile dentro daquele ambiente de a
legre fe tividade e r espeito que ca
ract erizam as fes ta dos Santo elos 

ltimo Dia . 

3 8 

Ramo do Cent~o (São Paulo) 

111 ano el NI arcelino Netto in forma : 
Em junho, r ealizou-se o enlace m a-

trimonial ela nossa Irmã Wanda Aran
tes com o j ovem Raimundo José Boa 
Ventura. A cerimônia t eve lugar na 
Casa da Missão, à qual compareceu 
um grande número de pessoas. Ao 
f eliz casal os nossos parabens. 

Em agô to, ch egou um di a esp e
rado p elos m embros da capi tal. D e 
há mui to vinha sen do anun ciada a 
apresentação de um grandioso sh ow 
no Ramo do Centro. A publicidade 
rep ercu tia m uito e a ansiedade ele 
presen ciar tal acon tecim ento reinava 
entre t odos . Então, com o se esp era

va , naquela data entrou em cena o 
e p etáculo sob o título de "Um a 
Viagem Turística", que en can tou, di
vertiu e alegrou ao imen so número 
ele esp ec tadores que aqui comparece
ram, levando-os a "viajar " e "conhe
cer " famosos centros turísticos. 

Ramo de Niteroi 

Alda Lopes informa: 
R ecentem en te, r ealizou-se uma fes ta 

maravilho a pel~ E scolá Dominical. 
O programa que era con tituido em 
d ua parte , teve na primeira, a re
presentação dos esquetes "A Sobera
nia da Vontade" e " O Telegrama", 

ambo de autoria ele Irmão Maia, e 
sob a sua direçã o auxiliado p elos 
Irm ã os Ricardo Ba tos e José S . Maia . 
O atôr e foram: Irmãos Alda Lopes, 
L evy Carlo , A urora Lopes e N ila 
Câm ara . m poema foi apresenta
do por Irmã onia M aria T . Lima 
e I r m ã o P ádua ele Azevedo encantou 

a to dos com eu s números ele acordeão . 
A última parte elo programa e teve 
a cargo dos ram os ele Ipanem a e de 
Tijuca. H élio R eichmann ofer eceu 
um numero mu ical acompanhado ao 
violão p or Jorge F ernandes. L eopol-

do Baptista , Irmão Baron e e Wil
ma M arinho apresentaram uma mui-

to aplaudida esquete. E com um 
animadís im o bail e, finalizou essa 
noite feliz em que a amizade r einou. 

Ramo de P e trópolis 

Ilza de A zevedo R ibeiro informa: 
Dur ante todo o m ê de agôsto, ti

vemos at ivida des promovidas p ela 
A . M . M . que se coroaram de grande 
su cesso. E m setembro r ealizou-se o 
batismo dos Irmãos : Ar sênio Pach eco 
de R esende, e ua esp ôsa, Sra. Ma
thilde Altina Tuch e de R esende. 
De ej amos aos nossos novo Irmãos 
m uitas felecid acl es. 
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Rostos Verdadeiros ou Falsos? 
O rosto é o espêlho da alma. Ê1e reflete 

seu caráter, honesto ou falso. 
N enhu1na máscara de engano, embora fei

ta co1n esperteza, pode ~sco 1der por muito 
ten1po sua verdadeira per onalidade - seu ser 
real. 

I-Ionesto; que palavra maravilhosa. Êstes 
são alg·uns de seus significados no dicionário : 
"Conforn1e à honra; casto; 'irtuoso; conveni
ente; agradável; atencioso; belo; franco; im
parcial; justo." 

Em_ contraste, veja1nos a palavra "falso" . 
Êstes são alguns de seus significados : "deso
nesto; contrário à realidade; desleal; traiçoei
ro ; fingido ; indigno de confiança." Quão hor
rível é esta imagem daquilo que é falso . 

Dezembro de 195~ 

I-Ionesto ou falso qual voce e olherá ? 

Se você -é esperto, você escolherá o hon 
to Você será honesto em tudo que fizer. eja 
em esportes ou no j ôgo 1nai s no da vida 
você jogará hone. tamente; você não nganará 
ou burlará. 

Você será honest com amigo e a o ia
dos por ser justo e generoso. 

Você cultivará um rosto hon sto e uma 
forma honesta por viver limpa e alutarmente. 

Para eu próprio bem, seja hone to, eja 
ju to, seja genuino, e deseja er feliz . En
tão, quando você olhar no esp"lho 
real refletirá os pensamesto hone to qu vo
cê tem, as palavras honesta que vo "' diz a 
'ida hone ta que você vive. 

389 



remintcências 

Conferência de élderes supervisores da 
Missão Brasileira do Sul. Da esquerda 
para a direita: Pres. Asael T. Sorensen, 
Ctrrmen H. Davis, Benjamin E. Pomeroy, 
Richard R. Tolman, Robert T. Owens, 
Lawrence C. Bates, Richard C. Jones, 
Ross L. Broadbent, Melvyn J. Schnebly, 
Kenneth L. Rausmussen, Larry B . Bate, 

Nord L. Gale 

Ervin Max Liedke do Ramo de Pôrto Alegre 
Primeiro "Master M-Man" da Missão Brasileira do Sul 

" ll11SS10nat10S recentemente desobtiga·do 

Carmen H. Davis, de China 
Lake, Califórnia - EE.UU. 
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Leon C. Miller, de Salt Lake 
Cíty, Utah - . EE.UU. 

Rex H. Brown, de Vale, 
Oregon - EE.UU. 

John D. Hibbert, de Mesa, 
Arizona - EE.UU. 
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REFLEXÕES NESTE NATAL DE 1959 

por Pres. \Vm. GRANT ANGERTER 

Os acontecin1entos da I greja no Brasil dentro do últi.mo me e t"'m 
sido fora do co1num de muitas maneiras. Raramente o Apó tolo vi itan1 
un1.a missão mais do que uma vez por ano, e nós tivemos o privilégio de ver 
ambos, Elder Kimball e Elder Lee desde o último Natal. Em adição, nova
mente lembramos a bênção de ter Presidente Asael T. Sorensen e ua fan1Í
lia de volta ao Brasil, onde, mais uma vez ficaremos familiarizados com seu 
espíritos felizes através de "A Liahona". Presidente Sorensen, atravé de 
todo o período adulto de sua vida, tem sido um dos notáveis missionários 
da Igreja, e sua inspil~ada liderança tem sido responsável por muito elo su
cesso da Igreja no Brasil presentemente. Sister Sorensen é uma oluna d 
confôrto .e fôrça para os mmnbros com seu conhecilnento excelentP ela lín
gua portuguêsa e sua habilidade de chegar aos corações das pessoa em 
amor e compreensão. Junto com êste amável casal estão seu seis filho. , 
quatro doces e talentosas filhas e seus dois filhos brasilteiros, nascido aqui, 
nos anos da sua presidência sôbre a Missão Brasileira. É uma feliz bê1~ ·ão 
da Providência que enquanto estávamos tristes por causa de sna partida, 
um ano atraz, na época do Natal, nós temos agora o privilégio ele clar-lh 
boas-vindas de volta e extender-lhes os votos ele felicidades ne te Natal 
que se aproxima. 

Quão parecida com as esperanças elo Evangelho é esta experiência para 
nós. Nós nos separanws de amigos e irmãos, freqüentemente não sab"ndo 
quando ou se nos encontrare1nos novamente, e há tristeza na despedida. No 
entretanto, há sen1.pr·~ esperança de outro encontro melhor no futuro, se não 
nesta terra, então certamente no Reino ·de nosso Pai. Nós não apreciamos 
plenamente e aproveitamos os tortuosos caminhos da viela nas horas de . e
paração, mas como poderíamos nós ap1:0V1eitar a rica experiência da reunião, 
com tôda sua alegria se não tivesse havido partida? Nestas experiências, 
vemos às vêzes o padrão de desenvoJvünento que um Pai n1uito sábio mar
eou para nós. No Nascimento, Vida, Morte e Ressurl'~ição de Cri to, nós 
também ganhamos algum conhecimento das razões para no as diferentes• 
experiências terl'enas, pois, "Seus propósito não falham, nem há ningu 'm 
capaz de reter Sua mão. De eternidade em eternidade Êle é o mesmo, o. 
Sens anos nunca falham. . . Pois Eu, o Senhor, sou misericordioso e afável 
para com aquêles que Me ten1em, e Me deleito em honrar aquêle que Me 
servem em retidão e verdade até o fim. Grande será a sua r·ecompen a 
eterna a sua glória." (D.&C. 76 :3-5). 
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Devolver a 

A LIAHONA 

Caixa Postal, 862 
São Paulo, Est. $. P. 
Não sendo reclamada 
dentro de 30 dias. 

PORTE PAGO 


