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EDITORIAL 

pelo Presidente 

Wmc Grant 

Bangerter 

Lar L4. Esperança da Civilização 

De grande interêsse sempre para voce e a 
perspectiva de encontrar uma companhia para 
a vida e entrar juntos nas experiências do lar 
e da família. Os propósitos completos desta 
vida não são geralmente previstos e avaliados 
pelos jovens nisto envolvidos. Êles vêem 
principalmente o interêsse e o desejo pessoal, 
não sabendo que atrás de tôdas as suas inten
ções se encontram a base de nossa civilização, 
a construção de um_ lar onde os princípios de 
retidão e viver próprio são estendidos de uma 
geração a outra, e que êles estão preparando 
um_ lugar para os filhos espirituais, os filhos e 
filhas de Deus, para lhes ser dado um lugar 
para pas ar por uma experiência que os levará 
a exaltação e vida eterna. Assim nós vemos 
que alguns casamentos são felizes por resulta
rem em lares que são fundados en1 princípios 
de verdade, enquanto outros perden1 o alto pro
pósito de qualquer casamento verdadeiramen
te satisfatório, e degenera em uma condição de 
mera tolerância. 

O princípio de generosidade que traz su
cesso, por um lado, ou o egoísmo que traz 
fracasso, por outro lado. Um jovem honrado 
apaixonado gasta cada hora de seu dia pen
sando em pequenas coisas que possa trazer 
alegria à sua amada. Sua namorada, também, 
devota-se na prepara-ç;ão de boas vindas que 
farão com que a alegria brilhe nos olhos de 
seu escolhido. Para êle, ela é a rainha aos pés 
de quem êle se prosta completamente. Para 
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ela, êle é o príncipe, encantador, o maior ho
mem do mundo. Isto deve s r 1nai verda
deiro entre os Santos dos último Dia 
pois êle é geralmente do Sacerdó io R al 
e alguém que tem como seu direito a herança 
de bênçãos sagradas, enquanto ela ~ a filha 
escolhida de Deus, de todos os modos uma 
princesa e u1na rainha. Êle não a profanaria 
com um pensamento impuro. Tal príncipe 
continuará com sua gentileza por todos o dia 
de sua vida, nunca se rebaixando a fazer 1 ia
das a respeito de sua . mnada, ne1n a ri ti ando 
em público. Para êle, ela nunca pod 
tornar a velha. Seus filhos são a prog"nie le 
Deus, amados por êle como tesouro do c ~u. 
Para ela, êle não será nun a o velho, e la 
rá cuidadosa para nunca revelar o segredo:· 
daquele lar, mesmo para sua amiga ou parente 
mais íntima, pois tais coisa ão agrada. para 
êles somente. Seguindo êste padrão os filho. 
crescerão, aprendendo pelo exemplo o re. peito 
mútuo que existe no lar. O que "1 vê m 
seus pais fazer, êles farão. A a. a rá uma 
casa de ordem, bons hábito , maneiras pró
prias e cultura. Obediência e resp ito mútuo 
reinarão e a vida será doce na pro urada 
retidão generosa, porque o prín ipe ontinua 
a procurar sua princesa, para cortejá-la e hon
rá-la, e ela o conserva como seu escolhido, 
para ser seu ideal completo de vida m •uja 
alegTia ela se alegra. E1n tai oi. a. . tá 

fundado o amor puro duradouro. 
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Jóias do Pensamento 

Extrato de um cliscur o ele Elder 
Delbert L . Stapley elo Conselho dos 
Doze na conferência geral anual em 
abril de 195~. 

Há a lguns que podem dizer: 
" . . . omei, bebei e diverti-v-os; não 
obstante, temei .a Deus; pois que Êle 
relevará cometer pequeno pecados; sim, 
menti um pouco. aproveitai-vos das pala· 
vra d algun , abri um buraco ao vos o 
vizinho; não haverá mal nisso; e fa
zei tôdas estas coisa.s, porque amanhã 
morr-er mos; e se ac,ontecer estarmos 
culpados, Deus nos dará algumas chi
batadas, e, no fim, nós seremos '3alvos 
no reino de Deu . " ( II efi, 23 : 8). 

Queremos nós pertencer a êsse ti
po de igreja ou aceitar àqueles que 
aceitam ê se tipo de doutrina. Haverá 
es1 erança e satisfação em seguir tais 
ensinamentos . Certamente Deus não 
roubará a justiça. Aquêles que que
bram Suas leis precisam sofrer a pe
nalidade pela lei quebrada. O Senhor, 
é-nos dito, não vê o pecado com o mí
nimo grau de tolerância. Se Deus não 
pode, podemos nós, - e justificai' a. 
nós mesmos ou a outros por tais atos. 
O S ~nhoT disse ao Profeta : 

"Pois todos os que desejam bên
çãos de Minha mãos, obedecerão à3 
Íeis e às condições que, desde ant-es da 
fundação do mundo, foTam inst ituídas 
para o Tecebimento -daquelas bênçãos." 
(Doutrina e Convênios, 132: 5) . 

E aquêles que falham em obede
cei', preparam-se para a t-entação e o 
mal. ovamente Satanás está sempre 
alerta para suas opor tunidades para 
enganar e desencaminhar o povo desta 
Igreja, pois êle onhece o poder desta 
Igreja. 

Portanto, pTecisamos ser fiéis, pre
ci amo apoiar no sos líderes. E quan
do formos aos no sos bispos e ou pre
sidentes d estaca para pedir s-eu con
selho, vamo aceitá-lo, pois Deus nos 
fará prosperar conforme seguirmos a 
lid rança daqu les que são scolhidos 
para pre idir ôbre nós. 
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PRIMEIROS BATISMOS ACIMA DO CíRCULO 
ÁRTICO 

O que é talvez o primeiro erviço batisn: al da 
Igreja acima do Círculo Artico e o prim.eiro de 
"TI-IULE""'' foi anunciado recentemente pelo "Thul 
Newsn, (Jornal de Thule ) . 

Esta publicação dos soldados da. GroenJ ân lia 
relatou o prin1eiro serviço batismal dos Santo lo 
últln1os Dia e o con;:,iderou 'hi tórico". 

O líder do grupo, Da' id Baker encontrou un1 pro
blema quando precisava achar um tanquB no qual 
podia1n ser imersos os dois novos n1embros, Pete Davis 
e Larry Jensen. Finalmente, um grande tanque calo
rífico foi encontrado e foi provido de água n1orna 
usando uma conecção espacial de vapôr chun caminhão 
de água. 
o::, THDLE - Nome do Aeropôrto da Groenlândia per
tencente a Fôrça Aérea dos Estados Unido . 

CASAMENTO DA STA. DOROTHY HOWELLS 

Senhorita Dorothy I-Im'i ell , filha de Presidente 
e Irrnã Rulon S. I-Iowells, casou-se no ten1plo d Salt 
Lake no dia 18 de dezembro de 1959. O marido é 
Joseph Edward Cox, um nativo de Utah. 

Irmão Howells era Presidente da Mi são Bra 1-

leira de 1935 até 1939. Êle voltou a dirigir a mis ão 
novan: ente 1949 e ficou até 1953 quando foi suce
dido pelo Presidente Asael rrayl or Sorenson. 

Senhorita I-Iowells era estudante da Universidade 
de Brigham Young e o n1arido cursa atualmente a 
Universidade de Utah. 

NOVO PRESIDENTE PARA MISSÃO ARGENTINA 

A Primeira Presidencia anunciou em 16 de janei
ro p . p . a designação de Elder C. Laird Snelgrove pa
ra dirigir a Missão Argentina. Êle tomará o lugar do 
Presidente Lorin N . Pace, que dirige a nüssão atual
mente. 

E lder Snelgrove tem sido 1. 0 consBlheiro da Esta
ca de Granite em Sal t Lake City, Utah, pelos últin1os 

(continua na página 79) 
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A SALVAÇÃO DAS MULHERE S 

NÃO QUEREM CUJOS OS MARIDOS 

ABRAÇA .R O EVANGELHO 

Por JOSEPI-I FIELDING SMITH tTr. 

Presidente do Conselho dos Doze 

Tirado do the Improvement Era 

Pergunta: Tenho tentado ser ~tm bom membro da 
Igreja e tenho ~tm forte testem~tnho . Quanto mais velha 
vo~t, ficando, mais se fo'l·tifica. minha fé. Me~t marido 
não é mernbro da I greja. Temos três filhos~· dois já 
estão c-asados e ambos casaram no Templo. O terceú~o 
em. br·eve também se casará. Meu marido não mostra o 
menor interêsse pela I greja, ao contrário, denwnstra um 
certo ressentimento contra ela. E~t, costumava disc~dir 
o Evangelho com êle, mas aprendi q~te isto não prod~tz 
res~tltado satisfatória. 

E~t posso viver minha viela desta maneira, mas o 
q~te ·aconte,cerá aos me~ts filhos, que são membros fiéis, na 
ress~trreição? Eu quero ter meus filhos e meus netos 
mais elo q~te se pode imaginar, mas como isto se realizará 
se esta.s condições permanecerem como estão? 

Resposta: Esta é uma das mais trist es condições que 
encontramos dentro ela Ig;reja. O Senhor revelou que 
o convênio matrüuouial deve ser eterno. Foi esta a de
claração definitiva qu e Êle deu aos Fariseus, quando 
êstes perguntaram o seguinte : "É lícito ao homem re
pudiar sua mulher por qualquer motivo~ Êle, porém, 
respondendo d isse-lhes : Não tendes lido que A quê] e 
que os fêz no princíp io, macho e fêmea os fêz. E dis
se : Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá 
à sua mulher, e serão dois numa só carne~ Assim 
não são mais dois, mas u ma só carne; portanto, o 
que Deus ajuntou, não o separe o homem." 

Aqui vemos um depoimento claro e firm·e que o 
convênio matrimonial , quando realizado de acôrdo, é 
eterno. Não poderá ser anulado nem terminar com a 
morte corporal. 

O primeiro casamento realizado na terra foi de 
Adão e E va e isto aconteceu antes que existisse morte; 
portanto, estava destinado a perdurar para todo o 
sempre. 

(continua na página 79) 
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Presidente Clark, Presidente Moyle, Pre
sidente Joseph Fielding Smith, outras Auto
ridades Gerais da Igreja e suas espôsas, supe
rintendências e presidências gerais da A. M. M. 
e juventude da Igreja: 

Eu os saúdo nesta importante ocasião e os 
congratulo pela oportunidade de haver escuta
do as mensagens dos que participaram neste 
programa. 

Minha responsabilidade está sujeita ao 
título "Vivemos segundo nossa religião". Não 
conheco nenhum outro tema com o qual pode
m.os demonstrar êste fato mais im.pressionan
temente do que o que me foi designado para 
tratar esta noite: "Namôro e Matrimônio". 

Ao escutar as mensagens dos jovens que 
falarmn hoje a noite, vieram a minha mente 
estas linhas: 

A quem ti tem confiança, 
tu deves ser leal; 
.1\... teus pais nunca firas, 
portando-te mal; 
Por pequeno que seja o feito, 
se não fazes o bem, 
Atraiçoas a ti mesmo 
e a teus amigos também. 

São poucos, se é que há, os temas de mais 
interêsse e maior importância que o namôro e 
o matrin1ônio . 

Quando na obra da criação foi convenierite 
que o homem a sumis e a existência terrena, 
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Namôro 
e 

Matrimônio 

pelo Presidente 

D avid O. Mckay 

lhe foi dado êste decreto eterno : "Podes es
colher por ti mesmo". 

De modo que foi dado ao homem, entre as 
demais coisas criadas, o dom divino do livre 
arbítrio e com êle, a responsabilidade conse
guinte. 

Como um princípio que sempre devemos 
ter presente, gostaria de chzer a cada um dos 
milhares aqui reunidos; 

Tu és quem vais resolver 
Sn o queres cumprir ou deixar sem fazer; 
A ti corresponde dizer se serás 
O que irá adiante ou ficará para traz 
Se a meta distante haverás de aspirar, 
ou contente com nada vais sempre estar. 

Em Doutrina e Convênios o Senhor clara
mente indica o significado da importância do 
matrimônio: "E novamente, e1n verdade Eu 
vos digo que . . . o casamento é instituído por 
Deus para os homens." De maneira que não 
se trata de uma cerimônia a ser contraída le
vianamente e terminada por capricho, nen1 
tão pouco uma união que se há de dissolver ao 
surgir a primeira dificuldade. Para os mem
bros da Igreja restaurada o matrimônio é uma 
ordenança divina que, quando orientada por 
pais inteligentes, constitue o meio mais certo 
e seguro para melhorar o gênero humano. 

Quando Jesus se referiu ao matrimônio, o 
associou com êste importante mandamento: 
''O que Deus juntou, não o separe o homem". 
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Com poucas exceções, o casamento é um 
desejo universal. Todo o jovem, 1nais cedo ou 
mais tarde, passa a pensar na consumação 
dêsse evento. O conhecido psícologo, professor 
I-!enry C. Link, corrabora o anterior nestas 
palavras : 

"Nos úl tin1.os três anos, em relação a cer
tos e tudo realizado entre os ahu1.o de co
légios de todo o país, fiz às jovens as seguin
tes perguntas : 

"Qual a carreira considerada~ de maior in'l
portância em suas vidas ~ São de opinião que 
o matrimônio e a ajuda prestada ao espôso em 
sua carreira é de maior, menor ou igual impor
tância a uma carreira própria ~ " . 

"Entre 90 % a 95 % das jovens me contes
taram que a carreira de espôsa e mãe é o seu 
objetivo principal, e que a ajuda ao espôso em 
sua carreira é muito mais importante que ter 
a sua própria carreira." 

À crença cada vez mais extensa entre estas 
jovens, de que a formação de um lar, o cres
cimento de uma família e o impulso que po
dem dar à carreira de seu espôso compõe uma 
carreira de maior importância, indica um são 
retorno às coisas fundamentais. Creio que 
esta condição prevalesce quase em geral entre 
nossos jovens membros da Igreja, apesar das 
mudanças econômicas predominantes que amea
çan'l a estabilidade do lar, o brigando as espô
sas a trabalhar e as mães a deixar seus filhos 
nas .mãos de outros. 

Nunca esqueçamos o fato fundamental de 
que o lar é a base da civilização e que os mem
bro da Igreja têm a obrigação de formar lares 
ideais e criar famílias exen1.plares. Tendo em 
1nente essa obrigação, desejaria enumerar cin
co condições que contribuem para um matri
mônio feliz : 

1. Uma reputação sem mancha. 
O matrimônio feliz começa antes de che

gar ao altar. Inicia-se na adolescência, ao se
rem aceitos os primeiros convites para assistir 
festas sociais. Inicia-se com a maneira em que 
a moça dá boa noite ao jovem que a acom
panhou de volta à casa. Saber conservar uma 
reputação sem mancha durante o namôro, con
tribui para o fundamento sólido sôbre o qual 
se pode edificar um lar feliz . Servem de ilus
tração os exemplos destas duas . jovens: 

"Por estar em minha adolescência me con
fundo muito, porque há tantas tentações e 
tantos problemas que parecem surgir ao mes
mo tempo. Um dêsses problemas que muito 
me tem perturbado relaciona-se aos convites 
que me fazem os rapazes para sair com êles. 
Tenho ouvido tantas idéias e explicações dis-
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tinta ôbre ê te a unto qu a ab i fi ando 
bastante confusa. 

"Tenho aido com rapaz por aproxima
damente um ano e meio e aprendido Inuita 
coisas. ou de opinião que de o guardar n1. u 
carinho até que en ontre o hon1. m 0111 qu m 
me hei de ca ar. No ntanto vária 1 nu-
nha amigas ão de opinião ntrária lh 
pareço extre1ni ta. Tê1n n1.e d eixado ba tant 
triste con1. as coisa que me têm dito e 
a perguntar-1ne e alo·uma d e 1ninha 
não estarão incorretas. 

"E tamos qua e tôdas de acôrdo qu não 
é bom ficar beijando e abraçando . Me oponho 
a isto completamente; porém, dizem-m qu 
depois de um rapaz me haver convidado a air1 

várias vêses e haver me proporcionado um 
tempo agradável, devo mostrar-lhe o n1.eu 
agradecimento permitindo-lhe que me beije ao 
nos despedirmos. Nunca achei que a va er 
assim. Vários jovens com que aí ficaram ba -
tante ofendidos, crendo que eu não simpati
zava com êles e não voltaram mais a ouvi
dar-me. Quando eu por fim encontrar o homem 
com quem me hei de casar, quero dar-lhe o 
meu amor e carinho. Creio que o beijo signi
ficará muito mais se não fôr compartilhado 
com todos os outro rapaze . " 

O seo·undo exemplo é o de un1.a jov 1n que, 
segundo sua maneira de pensar, acha não 
haver necessidade de ser fiel ao futuro pô o. 
Acredita que pode granjear o favor de seus 
anügos se ceder às suas pretenções. 

É bonita e e veste bem. Raras ão a 
vêzes em que não recebe um convite para sair 
durante a. semana. Nunca tem um fim de se
mana desocupado . Porém eus amigos vão e 
vêm com a regularidade da ma ré e em . ua 
maioria são tão impessoais co1no as ondas qu 
vêm e vão. Os rapazes convidam Mariasi
nha" para sair com! êles pela simples razão 
de ter a fama de ser fácil de conseo·uir. 

O homem que quizer reforçar ua r pu
tação de casanova tudo o que tem que fazer 
é sair com ela algumas vêzes. No entretanto, 
quando acha uma companheira congenial que 
a substitua, não mais a convida. À nova na
morada talvez não seja tão atrativa, não e 
vista tão bem, nem seja tudo o que Mariazi
nha irônicamente admite ser, porém, eu pre
tendente sente que ela é sua unicamente e que 
não tem a di po ição de dar eus arinho a 
Manoel amanhã, con1o deu a José no dia 
anterior. 

Uma reputação s m n1an ha pode pare er 
algo duro de conseguir, ma ' al ·o qu ve 
ser acalentado. À decisão é individual. Em 
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geral um rapaz nunca se aproveita da moça 
que realmente estima. 

2. A sociabilidade e companheirismo em 
grupos é um elemento importante da adoles
cência. O segundo elemento importante é a 
seleção de um companheiro congenial. 

É vital em extremo o problema de eleger 
o companheiro correto e congenial. Os jovens 
devem associar-se uns com os outros e conhe
cer o c ará ter de seus companheiros. A jovem 
que tem afeição pela música, que está apren
dendo a tocar algum instrumento ou que canta, 
têm mq,ior probabilidade de encontrar um bom 
companheiro do que a que se queda sentada 
em casa e se nega a participar em atividades 
sociais. 

O rapaz que pratica esportes tem maior 
possibilidade de encontrar uma companheira 
congenial do que o que não faz mais do que 
ficar assistindo televisão ou escutando o rádio . 
Em outras palavras, as associações conduzem 
a matrimônios felizes, porque os jovens se 
conhecem uns aos outros e têm oportunidades 
mais amplas para escolher seu ou sua eleita. 

Gostaria de advertí-los, jovens, contra a 
prática de "namorar firme" desde muito 
jovem. É certo que a moça sente-se mais se
gura no que concerne a convites para funções 
públicas e festas sociais e ·bem pode êsse na
môro terminar numa união feliz; porém, quan
do os jovens namoram firme demasiadamente 
cedo, encontram muitas desvantagens que 

__., devem ser evitadas à juventude impetuosa e 
cheia de esperanças. 

Em primeiro lugar, os jovens são suscep
tíveis e1n extremo: Se enamoram fàcilmente 
e talvez por falta de maturidade, nem sempre 
distingue.m entre a fascinação ou paixão e a 
admiração verdadeira e amor genuíno . 

Em segundo lugar, o namôro firme res
tringe, se não acabar por excluir, a oportuni
dade que têm os. jovens de ambos os sexos de 
se conhecerem uns aos outros. Por exemplo, 
ao se dançar com o mesmo com~panheiro tôda 
a noite, se interdita o espírito social do salão 
de baile. 

Entretanto, o pior do namôro firme na 
adolescência é que dá ao rapaz uma sensação 
de familiaridade ou posseção e à m.oça, por sua 
vez, a sensação de que lhe pertence u1n estado 
extático que só pode ser consumado devida
Inente através do casamento. Porém, nas mãos 
da juventude intrépida e desenfreada, chega 
a ser como fruta que se corta antes de estar 
1nadura, algo sem sabor que em_ nada contribui 
para o gôzo conjugal. 

'~Palvez algun~ dia vocês cheguem a desco
brir que a seleção de seu espô o foi prematura. 
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Tenhan1 em mente em tôdas ocaswes que de
pois de passar a infância, a juventude tem 
outras obrigações além de escolher um compa
nheiro e divertir-se . Primeiramente, deve 
determinar a classe de caráter que deseja de
senvolver. Deve resolver qual virá a ser sua 
profissão ou carreira e, os rapazes, ao chegar 
o momento de escolher um:a espôsa, como vão 
mantê-la e aos filhos. 

Êste namôro pode fascinar ao jovem par 
de tal maneira que darão sumamente pouca 
consideração a estas e outras obrigações SI

milares. 

3. O caráter sagrado ele uma promessa. 
O terceiro ideal que clesej o nomear como 

elen:'ento contribuinte de um matrimônio feliz 
se inicia ao vocês se ajoelharem ante o altar, 
fazendo o convênio de que haverão de ser 
fiéis um ao outro . O homem que dá sua pala
vra, sendo honrado, contrai um compromisso 
mais forte do que ao firmar un1 contrato, por
que sua palavra é sua honra, bem assim como 
o é êsse convênio do matrimônio, particular
mente quando o casal se ajoelha na Casa do 
Senhor e indica com isso que um é digno 
do outro. 

A jovem sabe que aquêle a quem ela se 
entrega é tão digno de ser pai como é ela de 
ser mãe e está justificada em sua maneira de 
pensar. Nem em um nem em outro há recor
dações de jovens que tiveram suas aventuras". 
Que sensação gloriosa saber que pertencem 
unicamente um ao outro! 

O amor compartilhado. 

O casamento apresenta a oportunidade de 
compartilhar no amor e cuidado dos filhos 
que são o objetivo principal do matrimônio: 
"Sem filhos, ou sem crer que os filhos são im
portantes, o matrimônio resulta incompleto e 
sem objetivo." 

É certo que os filhos exige.m tempo dão 
incômodos e requerem mais paciência do ~ue a 
que muitas vêzes temos. Atrapalham nossa li
berdade, diversões e luxo. No entanto, são o 
verdadeiro objetivo do casamento. Se não 
concedermos à paternidade e maternidade seu 
valor devido, não estamos preparados nem emo
cional nem socialmente para o matrimônio . 

Jovens, o casamento é uma relação à qual 
não pode sobreviver o egoísmo, a impaciência, 
despotismo, desigualdade e falta de respeito. 
Vive da aceitação, da igualdade, de compar
tilhar, dar, ajudar, cada um cumprindo sua 
parte, aprendendo e rindo juntos. 

(continua na página 71) 
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Cadeia de "Liberty" no Estado de Missouri 

FÉ ESSA CONQUISTADORA 

No Inês passado foi apresentado o primei
ro capítulo da série "Fé essa Conquistadora". 
O primeiro episódio alongou-se sôbre a juven
tude de Jacob I-Iamblin e os eventos preceden
t es a sua conversão à I greja. 

D epois de batizado, Irmão Hamblin re "0-

zijou-se em ganhar conh ecimento e testemunho 
da veracidade do evangelho. Recebeu perse
guição das mãos de seu s fa1niliares, ma sentia 
co1n certeza que mais tarde êles também acei
tariam a verdade. 

Março de 1960 

Por ]AMES LITTLE 

No final do capítulo, Jacob Hamblin tinha. 
juntado seus objetos de propriedade e tava 
na jornada entre o T erritório de Vtin on. in 
e Nauvoo, no E stado de Illinois, onde a maio
ria dos Santos habitavam durante ""ssa 'po a . 

Capítulo II. 

Viajando umas 100 milha. para o . ·t n1 

direção ao Rio Mis issippi, on. guí uma 
travessia para auvoo. Eu caminh i por tôda 
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a noite, e pela manhã inquirí de um jovem 
qual era o local em que morava o Profeta. Êle 
apontou o caminho da residência de J oseph 
Smith Jr. e acrescentou: "Se você vai visitá
lo não leve dinheiro consigo, s0não êle lhe 
tomará." 

Eu perguntei ao moço se êle era "Mor
mon", ao que êle replicou que sim e que seu 
pai era um Sumo-Sacerdote. Pareceu-me es
tranho que o rapaz assim se expressasse. 

Passando por uma das ruas da cidade, ví 
um homem alto e distinto que conversava com 
outro e tive a impressão de que ali estava a 
pessoa procurada. Perguntando a um dos cir
cunstantes cerifiquei que minha impressão fô 
ra con:eta. 

Alguém cobrava o Profeta por um einprés
timo, e êle replicava que tentaria conseguir a 
importância d(urante aquêle· dia. Eu lhe 
ofereci o dinheiro mas êle recusou dizendo : 
"Retenha o seu dinheiro. Não pedirei empres
tado enquanto não tiver tentado conseguir o 
que me pertence. Se você acabou de chegar 
e deseja pagar o seu dízin1o, procure pelo· ir
mão Hyrum, êle cuidará disso." 

Bem ràpidamente aprendí a discriminar as 
diferentes espécies de pessoas estabelecidas em 
Nauvoo. Alguns VIVIam vidas de santos; 
outro eram. pedras de tropêço no caminho dos 
que estavam se esforçando para fazer o bem. 

No inverno seguinte encontrei-me a cor
tar madeira numa ilha do Rio Mississippi, 
vinte milhas acima de Nauvoo. 

O Profeta J oseph tinha dito ao povo que 
.- era chegado o te.mpo predito pelo profeta Ma

laquias, quando os corações dos pais se volta
riam aos seus filhos, e os corações dos filhos 
se voltariam aos seus pais; que os santos de
viam buscar o espírito da . grande obra dos 
últimos dias, e que deveriam rogar por ela até 
que a alcançassem. 

Eu tinha adquirido a hábito de retirar-me 
para um lugar isolado, todas as manhãs bem 
cedo, suplicando por êsse espírito e bênção, 
quando uma influência veio até mim, a qual 
tornou manifesta minha nulidade perante o 
Senhor. I to afetou-me durante algum tempo, 
de tal forina, que quase fui levado a desejar 
nunca haver nascido. Estando assim em hu
mildade, foi-me demonstrado como poderia um 
homein obter salvação, e qual deveria ser seu 
ideal. Com isto senti-n1e satisfeito. Aquela 
I·evelação tem-Ine sido de grande valia desde 
então. Eu compreendi que a mais incondi
cional obediência ao desejo do Senhor era a 
condição para e obter vida eterna. 

Em fevereiro de 1844, J oseph Smith. o 
Profeta publicou um comunicado ao povo dos 
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Estados t nidos, sôbre Poderes e Política do 
Govêrno Geral, e ofereceu-se como candidato 
ao cargo de Presidente da Nação. 

No mesmo ano, durante a Conferência de 
abril, o Élderes foram chamados e enviados 
dois a dois a todos os estados da União, para 
pregarem o Evangelho e servirem de portado
res da "Mensagem ao povo dos Estados Uni
dos", ein fonna de panfleto. Eu fui enviado 
ao estado de Maryland, em companhia do 
irmão Myers. 

Compramos passage1n pelo pequeno vapôr 
Osprey, juntan::ente com sete .n1embros do quó
rum dos Doze Apóstolos e satenta e um Setenta. 
Meu con1panheiro e eu dirigimo-nos a Pittsburg, 
estado de Pennsylvania, e de lá palmilhamos 
a estrada carregando nos as valises, porén1 
sem bôlsa ou alforje, através de todo o estado. 

Em várias ocasiões fican1os cansados e 
fainintos, e por vêzes éramos acusados de pe
dintes e impostores. Isto, adicionado à nünha 
natural independência de caráter, trazia Inuita 
humilhação, fazendo com que nossa viagem 
fôsse tudo n1enos agradável. 

Viajamos através das cidades de Derry
town, Hagerstown, Sharpsburg, e pregainos 
nos estados de Pensylvania Virgínia e Mary
land. Vjsitamos 'ários lugares en1 que tinham 
sido organizados anterionnente alguns ramos 
da Igreja. 

A estrada parecia se abrir para un1a bela 
obra na região quando por volta de 4 de julho, 
alcançarmn-nos notícias de que o Profeta sô
bre quem pregávamos tanto fôra morto pela 
turba quando confinado numa cadeia. Eu não 
acreditei em tal coisa, até que n1e ofereci para 
pregar aos que se tinham reunido ao n1eu redor 
na pequena aldeia de Mechanicsburg. ÊleR 
manifestaram um espírito tão exultante, e ta
manha sensação de profunda melancolia In e 
envolveu, que eu me sentia mais chorando do 
que pregando. 

Decidi-me a procurar meu con1panheiro, 
de quem estava separado, e com tal propósito 
dirigi-me a Hargerstown onde e perava encon
trá-lo ou descobrir seu paradeiro. 

Já tendo caminhado por mais ou menos 
uma milha cheguei a uma encruzilhada, e o 
Espírito segredou-n1e, "Pare aqui, que o irmão 
Myers aparecerá logo." Permaneci lá mais ou 
menos 20 minutos, quando o vi, aproximando-se, 
coni o chapéu en1 uma das mãos e a valise na 
outra. Êle não acreditava na morte do Profeta. 

Viajamos juntos até a cidade de Lighters
burg. Após passarmos por muitas pessoas nas 
ruas, o Espírito indicou-nos que un1 homen1 que 
se acha v a no lado opôs to da calçada era um 
Elder de Israel. Êle confirmou ser realmente 
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un1 Santo do últimos Dia , e tinha informa
çõe. fidedigna do assassinato do Profeta 
.Toseph e elo Patriarca !-Iyrum Smith. Êle nos 
informou ainda de que os Élderes que estavau1 
ausentes tinham sido convocados a retornar. 

No dia 15 de Julho ele 1844, quando des
pe liam o-no ele um. pequeno ramo le Lighters
burg, lU11a irn1ã ofereceu-111e o dinheiro que la 
tinha ganho nos campos de colheita. Eu acei
tei um dólar, e di. ·se-lhe rue poderia chega1· 
em casa con1 aquêle dinheiro. 

Depois de partir comecei a refletir sôbre 
a situação. Eu precisaria navegar pelos rios, 
desde Pittsburg até Nauvoo via Cincinnati e 
St. Louis, e possuía apenas dois dólares. 
Muitas vêzes en1 111inha peregrinação fiquei 
surprê o d a que as pessoas se dessem ao tra ba
lho de le' ar-111e a uma mercearia e pagar-me 
um almôço, e tinha uma fé considerável ele que 
o Senhor suavisaria o ·m·ação ele alguén1 pa
ra ajudar-me, quando estivesse em n cassidade. 

heganclo a Pittsburg, sobrava-me apenas 
u1n dólar . I-Iavianl dois barcos atracados que 
e. tavam c1 parti la pa1·a St. Louis e e ofere
•ianl a aceitar passageiros po1· um. preço bom 
accessiveL Eu dis ·e ao capitão de Wll dêles 
que lh daria todo o 1neu dinheiro I or uma 
pa · ·agen1 at' St. Louis. Êle aceitou o dinheiro 
e deu-1ne uma passagen1, n1as paracia bastan
te zangado . 

Ràpidamente eu 111e encontrei navegando 
rio abaixo, 111as ainda a un1a oTande distân
cia d casa, e sem. un1 tostão ou 111antin: entos. 
Com cei depois a sentir fon1e . 

Nada de especial 111e ocorreu até o anoi
tecer, as lâmpadas . e acenderan1 nas cabines 
do pa ·sageiros Então lnna jovem. senhora 
inquiriu-n1e se eu não seria u1n Elder "Mor
nlon; ' . Repliquei que era; ela 1ne di se que 
sua filhinha estava morr ndo de febr scarla
te e ela desejava rue eu impu esse as n1ãos 
sôbre ela e a curas. e. 

Repliquei que poderia administrar-lhe, e 
pressumia que o Senhor haveria de curar a 
criança. Depoi perguntei e a mulher cria 
em tal coisa. 

Ela respondeu qu im, e que pertencia à 
IoTeja 1nas seu n1arido não concordava. Eu 
senti-1ne confuso quanto ao que fazer, pois o 
barco e tava repleto ele passageiros, e todos 
descreu tes, excetuando-se a mãe da criança e 
eu próprio. Foi tão providencial que ju ta
nlente então a lâm.pada da coluna da cabine 
caísse de seus sustentáculos deixando-nos e1n 
escuridão. 

Antes que nova lampada fôs e acesa, eu 
administr"Í à criança, e expulsei a febre ent 
no111e elo Senhor Jesus, en1 ser observado pe-

Março de: 1960 

lo cir ·un tante . 
111 tração a 

Aquela enhora han1ou 
e-lhe ' a 1ariazinha e tá 

fal 

eu 

1111-

no dia 5 l A ·ô ·to 
de 

CAPíTULO III 

Em Nauvoo encontrei Sidney Rig lon1 n
tre os Santos, procurando fazer valer ua r i
vindicação a presi lência ela Ig.-reja. Êle era o 
prilneiro con elheiro :lo Pro f ta J oset h Lla 
época ele sua morte. A Igreja contava quinze 
ano · ele i lacle, e êle proclamava se1· c1 v r e 
privil, gio lesignar um guardião; a propunha 
que o povo ·ancionasse sua licleran ~a. 

Fiquei n1uito insati ·feito com a.· diretriz s 
que êl estava eguind0 e ·oiLO não ) d1a 
apo]á-lo decidi deixar N au'i o o po1· alg-mn 
ten1po. Dirigi-111 ao campo onl leixara nn
nha e pôsa e doi filho. · ·ob a ·ustó lia d llll

uha irn1ã '[ li .. ·a, e e ·ta ao en ontrar-111 ati
rou-se em n1eu bra ~ os dando gTa~as ao ~ nho1· 
pelo n1eu retôrno . Ela havia ouvicl boatos 
de que um homen1 e afogara no rio hio 
pela descrição upôs qu fô se eu. No dia 
d agô to de 1 44, co1npare i a uma onfe
rência Geral dos Santos, e Elder Rigdon 
tava lá apregoando suas preten õ . à presi-
dência da Igreja. ua voz não oava como ét 
u111 verdadeiro pastor. Quando "le já e. ta'i a 
tfua e solicitando o voto da conoT gação para 
apoiá-lo como Presidente da IoTaja o. Éld re 
Brigham Young Parley P . Pratt e I-I b r 
Kin1ball subiram ao púlpito. 

"Eu conduzir i e.·ta votação para Eller 
Pigdon", afirmou Brighan1 Y oung a ongre
gação. "Êle não pr si de aqui . Ê . te ervo 
(falando de si próprio) conduzirá rebanho 
durante un::a estacão" . A voz o. ge to . lo 
hmnem eram o d~ Profeta J oseph mith. O 
Povo, com rara exce. sões, re onhe eu i. iv 1-
Inente que o manto do Prof ta r pou 
bre Brigham Young. A algun par 
Jo · ph os en ara\ a novamente. 

Eu n~e ero·ui, e di e ao hom 111 qu 
as. entava próxin1o a miln: E . ta ' a v z do 
verdadeiro pa to r - o chefe do .· apóstolo . . ' 

Nos o. inimigo., d .· o brindo qu a mortP 
do Profeta não liquidara o ' M rmon1.-Ino. 
confOl'nle e peravan1 ini ia1·an1 nova.- p r. -
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guições agora incendiando lares de irmãos 
nas povoações mais afastadas. 

Eu me reuni a uma pequena companhia 
organizada para dar proteção aos antos . Em_ 
uma de no sas patrulhas visitamos Cartao·ue. 
Eu tive então oportunidade de exanünar a ca
d ia em que J o eph Hynnn foram a assina
los. Per ebi que as fechaduras das duas por-
tas por on le a multidão irrompeu, quando 
n1atava os Profetas ficaran1 inutilizadas por
que as argola , ndo for.:;adas, soltaram as al
dravas. Tôdas as passagens de acesso à pri-
ão me pareceram hav"'r sido preparadas an

tecipadamente para que a multidão a atingisse 
com facilidade. A n1ancha negra deixada pelo 
· angue no local em que ton-: bou o Patriarca 
tinh-a forn1a e ta1nanho emelhante aos de seu 
corpo . Iavian1 fendas de bala no reboque em 
volta da janela pela qual o Profeta pulou, na 
porta e na parede acin1a do lugar em que ja
zia I-Iyrum e ta1nbém onde J ohn Taylor tinha 
sido atingido, fendas que defrontava1n serem_ 
os assaltantes bem_ atrevidos e preparados pa
ra sua obra. 

Quando a Côrte do Distrito se reuniu no 
Condado de I--Iancock, o juiz designou um dos 
chefes do populacho para agir como oficial· 
êle declarou tan1bénT ter tentado identifica; 
os a sas. inos, mas como diversas se encon
traYavanl entre o grande juri, não houve pro
vas contra êles. 

No inverno seguinte, auxiliei a o·uardar os 
Santo que e achavam nos arredores ou em 
Nauvoo . Meu irmão Obed que morava no 

__., interior, a 30 milhas da cidade, adoeceu e m_e 
mandou nhamar. 

Cheg'ando a sua casa, soub"' que êle já es
tava doente há quase três n1eses e duvidava-se 
da possibiladade de sua recuperação . Eu o 
ungí com óleo Santo, en1 nome do Senhor 
Jesus co] oquei as 1nãos sôbre . ua cabeca e 
oran lo di ·se-lhe que se recobra se, o que a"'con
teceu in::. ecliatamente. 

I to influiu muito em meus pais, que coln
paree"'ranl à conferênc~a seguinte, realizada 
em abril. Encerrando-se esta, meu pai per
guntou se eu não gostaria ele batizá-lo e à 
minha mãe. Como estavam ambos desejosos 
ele que eu o fizesse, batizú-os no rio Mississi
pi, a 11 el e abril ele 1845. 

Meu pai afirmou não teren1 . jdo preo·a-
- o çoe que o convecera1n da verdade do evan-

gelho 111a c1 monstração do S "'nhor a êle em 
' i ões noturnas. "É seu previlégio batizar 
seus pais" declarou, porque você t en1 orado 
pol' êles em eoTêdo e publicamente; você nun
ca o e que eu; você Sêrá um J o é para a casa 
ele eu pai' . 
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Em 1845, eu trabalhei no templo de Nau
voa, fazendo qualquer coisa que se solicitasse 
de 1nim e no outono, os üün1igos dos Santos 
começaram a pilhar povoações do interior. 

De Nauvoo fora1n enviados voluntários pa
ra salvar "' recolher todo o cereal que conseguis
sem. Era tambén1 necessário enviar patrulhas 
com êles. 

Essas aflições inflingidas aos Santos por 
seus inimigos quando estavan1 n1ais empenha
dos e1n completar o ten1plo, de acôrdo com a 
palavra elo Senhor, muito contribuiu para :3uas 
dificuldades. 

Con1 a aproxin1ação do inverno, êles foran1 
instruidos a concentrar todos os e forcos na 
construção de carroções e a começar p;epara
tivos para uma longa jornada. Eu trabalhei 
na derrubada de madeira para as carroças. 

Estando a casa do Senhor adiantada o 
suficiente para dar dotações e realizar 
outra obras necessária , recebi nela 1ninha 
bênção, exatamenta ante de atraves ar o rio 
Mi si "ipi, em fevereiro de 1846. 

Participando de um grupo d 3 pioneiros, 
trabalhei na preparação do caminho para os 
Santos atravé de Iowa, após o que, tive o 
previlégio de retornar a Nauvoo e à minha 
família, constituída então de espôsa e três 
filhos. Re1novi-os depois para o interior ele 
Iowa, a 200 milhas, onde os d aixei retornan
do a procura de 1nantünentos até a próxima 
povoação, a qual e tava a umas 100 nülhas de 
distância. Lá adoeci, e mandei chamar minha 
família, porém nünha espôsa e dois filho en
fermaram no dia seguinte à sua chegada. 
Encontramos alojamento nun1a cabana nüserá
vel, a muita distância da água. 

Certo dia, fiz um granda esfôrço para con
seguir um poço d'água, porque 1ninha família 
estava padecendo, mas fraca sei devido à mi
nha fraqueza . Depois a noite ele ceu, e meus 
fanüliares continuavan1 ardendo mn febr"' e 
recla1nando água. · 

Essas circunstâncias tão penosas, trouxe
ram-11-: e muita amargura. Era como se agora, 
na Jninha provação extrema o Senhor tivesse 
permitido ao demônio tentar-n1e, pois justa
mente então, um dirigente da classe metodis
ta entrou e salientou a precaridade da minha 
situação. Êle assegurou-me que po suia uma 
casa confortável para onde eu poderia ser re
movido se renunciasse ao "Morn1onismo". Eu 
r ecusei e êle partiu. 

Depois disso eu 1ne ajoelhei e supliquei 
ao Senhor que se apiedasse da nossa 1niserável 
condição, suavisando o coração de alguém pa
ra que nos desse a mão naquele desespêro. 
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lVIais ou menos uma hora após isto, apare
ceu um homem de nome Willian1. J ohnson, 
carregando uma jarra de 3 galões de água, e 
descansando-a no chão êle disss : ' Cheguei e1n 
casa ao anoitecer, cansadíssimo, após haver 
trabalhado todo o dia com uma 1náquina b ne
ficiadora, mas quando me deitei, _ não con egui 
dormir; algo me dizia que você estava sofren
do muita sêde. Eu tomei desta jarra, dirigi
nle ao poço de Custer e trouxe água para vo
cê. Agora, sinto que poderei ir para casa e 
repousar. Eu possuo muitos frangos no quin
tal, que são ótimos para alin1entar convales
centes. Quando você precisar de miln eu lhe 
fornecerei alguns. Para meus olhos, esta fôra, 
certamente, a resposta do Senhor à minha 
súplica. 

No dia seguinte, inúmeras codornas, sa
indo de seus abrigos ficavam ao 1neu fácil al
cance, de tal forma que pude segurar, sem 
dificuldade quantas necessitava. Mais tarde 
fui informado de que os acan1.pamentos dos 
Santos tinham sido supridos de alilnentos por 
fato idêntico. 

Na prima\ era que eguiu a 
tos meu irmão 1nai v lho Yeio lo 
Pottawatomie no e tado d lo'' a om. un1a 
junta de cavalo , para re olher-m a ua a a. 
Durante os preparativo da parti la, a junta 
espantou- e e corr n:ao por u1na olina 
pada virou o carroção endo u a tira l 
abaixo, on1 tôda a caro·a ôbr mim. 

O me mo 11r. J ohn on qu 
anteriormente re ebeu-me m ua 
aconteceu de manhã, 
ciente até 22 :00 hora . 

Recobrei a conciência compl tan1 nt n-
sanguentado . A dona da asa me inforn1ou lo 
que ocoiT r a, me contou que o nr .. J ohn on 
não esperava que eu vive se. Mai tard la 
relatou que êle pediu ajuda de algun 'izinhos, 
e que o doutor que chamaran1 desejava an
grar-me, mas eu não o permiti; eu lhe havia 
dito que se conheciam algum Elder de Israel-: 
desejava que o mandassem buscar. Ela me 
asseverou ainda ter eu dito outras oi as qu 

(continua na página 78) 
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O Bra il é relativamente novo nas missões 
da Igreja. Entretanto, esta terra tem sido 
muito abençoada e a Igreja tem crescido rà
pidamente ao ponto ele estarmos te temunhanclo 
o com" ço de un1a outra ~r a na história ela 
Igreja neste país. 

\.pena.· no ano passado, vimos a ünpor
tante divisão ela Missão Brasileira nas J\ii. -
sões Brasileira e Brasileira do Sul. Desde 
aquêl te111po, temos visto um urto de cr s i-
111 nto nas duas missões, dando-nos a certeza 
de que as autoridades g rais estava111 inspira
das ao darem êste sábio pa. so . Sob a lide
ran~a capaz do doi presidentes das nlis-
õe , O número de batiSlllOS tem aumontado 

tanto quanto a participação daqueles que já 
eranl n embro . . 

1959 viu não cm1ente coisas nova. e nla-
ravilho a no cmnpo do proselitismo e ativi
lade do. n1em.bros, 111as tan1bém viu o inil;io 
da ra da on trução do edifícios da Igreja 
no Brasil. 

66 

o PROGRAMA DE 

No dia 27 de dezen1bro do ano passa lo, 
começou a lin1peza do terreno para a constru
ção na propriedade da Igreja, Jo calizacla na 
área de Pinheiro. , em São Paulo. E ·ta tor
nar-se-á a sede do Di trito de São Paulo. Es
te edifício é o início da resposta a n1uitas ora
çõe e a compen. ação ele muito trabalho 
planejamento. Este é o prüneiro le nnütos 
dos edifícios da Igreja que serão construidos 
na J\iissão Brasileira. 

A Mi são Brasileira do Sul já viu a dedi
cação ele uma capela no ramo de Ipom "ia no 
estado de Santa Catarina e também uma cons
trução na cidad a de J oinville. A Missão do 
Sul verá nun1 futuro próximo outros novos 
edifícios. particular111ente de Curitiba, Pôrto 
Al gre, e Londrina. 

O Brasil está no estágio pioneiro elo pro
grama de construção, e os últimos poucos anos 
têm. parecido a muitos uma h1ta na obtenção 
das capela neces anas nas quais possmnos 
adorar nosso Pai Celestial numa atlnosfera 
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CONSTRUÇÃO 

agTadável. Esta mesma luta foi nascida com os 
primeiros membros da Igreja, 1nas através dela 
êles foram grandemente abençoados. 

Nossos primeiros pioneiros nos deixaram 
uma grande herança nos belos edifícios que 
marcam o caminho do Mormonismo . Eles 
construira1n bem, com um amor e devoção à 
sua arte tanto quanto à sua recém-formada 
religião. 

Em 1832, os Santos, em sua pobreza, foram 
mandado a onstruir uma casa anta ao Se
nhor afim de que Êle pude se restaurar as 
chaves e convênios para a nova dispensação. 
(D & C 88 :95) . Quando, por causa de sua axtre
Ina pobreza, êles hesitaram o Senhor os adver
tiu duas vêzes. Êles então resolveram traba
lhar con1 uma devoção tão característica aos 
Santos p1·imitivos. O templo permanece ainda 
hoje como monumento à sua devoção, habili
dade e arte. 

Quando os Santos cregaram ao Vale do 
Lago Salgado, depois de terem sido obriga-
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dos a desistir de suas po ses, incluinclo n1uitos 
belos edifícios, êles decidiram trabalhar para 
construir uma vez mais . D sta vez a condição 
financeira desses trabalhador" estava maj 
pobre do que nunca antes . Mas o Senhor havia 
dito: ' ... E para que te onserves 1nai limpo 
das mancha do mundo, irás .à ca a de oração 
e oferecerás os teus sacramentos no M u dia 
santificado." (D&C 59 :9). 

Durante êste período, alguns do edifícios 
que o povo construiu foram primàriamente pa
ra funções e não para beleza. endo ê te o 
caso, o povo pôz em pleno uso que 'A forma 
segue a fun-;;ão". O resultado final foi urna 
das mais belas a1·quiteturas conhecida na 
América do Norte. Algun do ótimos exem
plos são os templos de Salt Lak City. St. 
George, Logan e muitos belo taberná ulo tajs 
como um em Brigham City Utah. 

O Comi tê de Construção da Igr j a t m sua 
sede em Salt Lake City, no Edifício dos Es n-

(continua na página 70) 
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cima e tá a cap ela de ão Paulo pre entemenle sendo COIFtruida. 
cialmenle para as mi ões ela América Latina . O edifício deverá ser terminado 
de 1961. 

A e lrutura é uma que foi planejada e pe
de acôrclo com o plan ja lo. no comêço 

ma da sala de r creação tí

pica con truida m conjunto com a 

capela na Valle ele Salt Lake em 

Taylorsville . Cremo que facilida

de eficaze de recreaçã-o ão ün
porlante no planejamento de uma 

capela. Por traz vemos a capela 

a qual é eparada por uma parede 
anfonada que pode ser aber~a, 

assim provendo e paço uficiente 

para conferência e ocasiões e pe

ciai . 



Outra jóia ao lado da e trada, 
coisa bonilas que a Igreja constroi. 

ona Ward d Bountiful - tah. 

testificand::> das 
A capela da 

Vi La aérea do templo e colégio de ova Zealâ-
dia . Ê Le projeto é a realização do trabalho de mis
sionano trabalhadore É a realização do anhos 
do Santo . 

ma igreja típica -:lva anlo do "!Limo Dias que 
poderia er vista em muila da cidad s do E . Lado~:; 
Unidos. 



Já não é nova agora, mas fica na lem
brança como era 

(continuação da página 67) 

tórios da Igreja, mas seu trabalho se espalha 
da Finlândia à Austrália, da Africa do Sul a 
1-Iong ICong, e agora ao Brasil. O Senhor dis-

e que "Minha casa é uma casa de ordem." 
Qualquer tun pode ver a tremenda confu são 
que poderia resultar se não houve se m_uita 
organização e planejam.ento. Portanto tôdas 
as ações precisam ser esboçadas e cuidadosa
mente e precisamente executadas. 

O comitê está alerta ao n1ovimento da 
Igreja, às necessidadas crescentes de novos 
edifícios.- Êles, con1o os membro , compreen
dem que un1 edifício é mais do que aço, ma
deira, tijolos e ar gama sa. Êle incorpora e 
agrega os sonhos de todos que trabalham no 
projeto . O espírito vivo daqueles que parti
cipam en1 sua ereção se torna uma parte pul
sante do edifício completado e ajuda a esta
belecer sua atmosfera. 

Uma capela do ramo ou qualquer outro 
edifício da Igreja é geralmante con iderado 
conw uma grande ajuda aos n1embros . Isto 
é certamente verdade n1as o programa ajuda 
mais de que àmente os n1embros da Igreja. 
Os e lifícios que erigimos tê1n un1 valor dura
douro mn stimular o interêsse do estranho. O 
estranho e inve tigador n1uitas vêzes vem para 
ouvir, aprender, e freqüentemente tomar par
te. O programa de construção da Igreja é um 
de nos os melhores mi ionários. 
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Escada circular no Templo de Manti que eleva-se 
cinco andares com cento e cinquenta e sete degraus. 

O programa que a I greja te1n financiado 
para construir os edifícios que devmn servir a 
nossa necessidades tornou-se u1n grande negó
·io de trazer pes oas para ouvir sôbre Cri. to 

e Seus pricípio e trazer-lhes eternà a legria. 

A belíssima capela em Brigham City-Utah 
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amôro c Matrimônio 
(continuação da página 60) 

A violação do convênio m.atrimonial nlos
tra que o ofensor é indigno da confiança em. si 
depositada e, " er lnna pessoa de confiança 
vale mais do que ser u1na pessoa amada." 

Nunca passem por alto o fato de que o 
convênio que fazem é um dos elen1entos que 
contribue1n para a ua felicidade no casamento. 

De 1nodo que at' êste ponto temos como 
elementos fundamentais do n1atrin1ônio: 

(1) ma reputação sen1 mancha; (2) Um 
companh eiro congenial; (3) Honra ao convê
nio 1natrin1onial; ( 4) Domínio próprio. 

O quarto elen1ento que contribui para un1 
1natrimônio feliz é o domínio próprio em casa. 
Durante o namôro deve-se estar sen1pre com 
os olhos be1n aberto ; porén1, depois do casa
n1ento convém tê-los n1eio fechados. Pode er
vir de ilu ·tração ao que eu p1·etendo dizer o 
que foi dito por uma recén1 casada a seu espô-
o: "Eu sei que a comida que preparo não é 

muito boa. Gosto dela tanto quanto você, 
porém, quantas vêzes você me viu me quei
xando dela.'' São s as queixas depois do ma
trimônio que provocam a infelicidade. O con
jugue prudente aprende a donünar sua língua. 

Não pronuucien1 palavras ásperas. Saian1 
para dar uma volta. Ouvi falar de un1 casal 
que nunca teve u1na di cussão sequer, pois ha
vianl decidi lo que quando lUn ou outro se zan-
5'a se, sairia para lar uil1a volta. O n1arido 
passou a 1naior parte de seu te1npo dando 
voltas. 

Se reJ aciona a êste te1na o uso elo tabaco 
e falta de habDi lade para dominar o de ejo do 
tomar bebida al oólicas, ;motivo de de ·ditas 
en1 lares felizes e1n outros aspéctos, e motivo 
le tragédia en1 n1uitas vidas que, não fôsse 
por isso, teria1n sido útei e felizes. N e1n no 
nan1ôro nen1 no matrin1ônio há lugar para o 
tabaco e para as b ebidas alcoólicas. 

5. Cortesia. 

O quinto elmnento contribuinte que de. ejo 
nlunerar é a cortesia. Antes do casan1ento, 

os j o v ns o con1praze1n en1 adi' inhar os dese
jos uns elos outros, e dentro elos lünites corre
to.·, deleitmn-se em cun1prir seus de ejos. São 
nuütos o. casais que con. icleram o casamento 
como fin1 do nan1ôro. 

Entretanto, deveria ser o princ1p10 de um 
cortêjo eterno; e isto ignifica a mesma consi
deração en1 casa para com a spôsa, qu lhe 
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foi propor ionada quando noiva. 
con ideração para om o I ô o n1 
esconda atrá. do j rnal durante a 
tarde, sem dizer uma I alavra. 
na rot]neira, n1as 1 odemo air l . a rotina . 
recordarmo que ·faz o fav r , obriga l 

perdoa-1ne' . ão expr s õ . tão 
e. tin1adas d poi l a amento 
antes. 

No lar ab n çoa lo 
ao verem quo eu pai " ort~ 

esta com êl e, parti ir am atributo, 
1nesma fonna que respiram o ar d 
tanto, vên1 a tornar-se crian~a. refinada. 
cultas, p01·que a es ên ia da v rdacl ira ultu
ra é a on ideração para co1n no ·o próximo. 

Ao surgirem tais dificuldades ao aum ...,n
tareln as dívida e ter m a 111e 1na que er m. 
pagas ao tere.n1 que fazer os filhos dormir e 
talvez alimentá-los durante a noit não esque
çan1 que a cortesia depois do n1atrünônio é 
un1 elem nto que contribui para a hannônia e 
paz do lar. 

Na da fica tão bem a u1n hon1em 
cortesia e a tolerân ia. Sej mn pontua i 0111 
suas espôsas e filhos. Se d tido por dev res 
não vacilem en1 se desculpar e 111 xpli ar o 
n1otivo. A pontualidad a on.·ilera ão l
pois do casmnento são el 111 
de un1 lar congenial. 

Conclusão 

Desejo con luir dando-=lbes uma i lé]a lo 
significado ele lnna c rimônia le matrimônio 
1deal. O noivo, ajoelhado diante elo aJtar, no 
templo, leva no coração a po:ses. ·ão 1nai · ri a 
que um e. pôso po sa a alentar: a c rteza c1 
que e] a, a moça que ch eia de onfiança põ 
a mão na sua, ' tão pura como un1 raio c1 sol 
tão in1aculada on1o a neve a abacla d sair. 
riá nr le a egluança ele qu 111 sua Illl' za 
doçura ela representa a n1at rni la le d]vina. 
Pois bem, joven,, lio'mn-1ne agora . e. ta . egu
rança esta fé e confiança 01npl ta, nã valen1 
mais que tudo o qne há no n1uncl . 

Iguahnente . ublüne é a rt za 1u t 111 a 
mo 

3
a de que o hom 111 a quen1 . ntr ga m 

casamento ven1 a ela con1 a mesma pureza 
fôrça le caráter que la tem para f r 

ma união co1no e ·ta rtament on. titni 
nun1 matrimônio ordenado 1 or D us 1 ara a 
glória de Sua c1·iação . 

Esta é a vo~ . a heran a, ó juv ntu l , 
procura1·cLs un1 con1panh irisn o t 1'110 · 1·ogo 
qu possai. ompre ncl ~-lo e n ·onüar o v r-
dadeiro gôzo e felici lad l ~ tã a ·al ntaclo 
ideal, m nome d J e us Am ~m. 
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Presidente Joseph Fielding Smith 

Presidente J oseph F. Smith nasceu em 13 de no
vembro de 1838, em Far West, Missouri; foi ordenado 
Apóstolo em 1 de julho de 1866; apoiado Presidente da 
Igreja em 17 de outubro de 1901; o primeiro a viajar 
extensivamente pela Europa e pelos Mares do Sul como 
Presidente; morreu em 19 de novembro de 1918, em Salt 
Lake City. 

Joseph F. Smith, filho de I-Iyrum e Mary 
Fie]ding Smith, nasceu precisamente na forna
lha da perseguição. Na data do seu nascimen
to 13 de novembro de 1838, em Far West, 
l\tli souri, EE. UU., seu pai e o Profeta J oseph 
Smith estavam se definhando em grilhões em 
Richrnond, tendo por pouco escapado da ID.orte 
por um pelotão de fuzilamento. Só, doente, e 
apreensi' a, com uma grande família para cui
dar, Mary Fielding deu à luz seu filho- aquê
le que participaria de maneira significativa da 
historia da Igreja. 

Muitos anos mais tarde, preparando um 
pequeno grupo de Santos, J oseph F . Smith dis
se emocionahnente : "Posso 1nais fàcilmente 
chorar de alegria do que de dor. Suponho 
ser talvez em parte devido ao fato de que tô
das as minhas lembranças precoces fora1n 
cheias de dor e de tristeza." E , ve'rdadeira
n~.ente, não poderiam ter sido de outra manei
ra. D esde os primeiros dias de sua infância, 
êle sentiu o chicote do ódio. Ainda criança, 
êle tinha sido quase sufocado em seu próprio 
lar por homens perversos. Êle teria di to a 
seu pai e ao " Tio J oseph" adeus naquele fa
tídico dia de junho de 1844, tivesse-os visto 
desaparecere1n com os outros irmãos através a 
estrada para Carthage. Numa noite escura de 
verão, êle ouviu uma batida na janela, segui
da das palavras: " Irmã Snüth, seu marido 
foi morto!"· Lembrava-se bem dos gritos e 
prantos que ecoaram através as longas e pe
sadas horas. 

J oseph recordava-se da viagem. para o 
oeste, com sua mãe viúva, a rudeza do chefe 
do com.boio quando ela não perm.itia a seu fi
lho de nove anos ficar em serviço de guarda 
à noite, e desmnpenhar deveres de ho1nen1 
adulto. Pungentemente êl e evocava como me
nos de cinco anos mais tarde, sua n1ãe n1orria 
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em Salt Lake City, deixando-o ó, porén1 dei
xando um legado de prodio·iosa o r agem. f'. 

A vida en1 tôrno de J o eph F. mi th não 
era para uma alma tÍlr.ida. Êle e tava ndo 
n1oldado pelo fogo refinador, para tornar
um instru1nento puro nas 1nãos de Deu . 

Aos quinze anos de idade apenas, já alto, 
n1usctlloso e forte na fé, êle foi chamado para 
a missão às Ilhas andwich, onde serviu por 
quatro anos. En1 seu retorno, ali tou-se na 
"legião" para defender sua gente outra o 
exército de J ohnston. 

Em 1859 êle foi chamado para trabalhar 
na Inglaterra. Nesta missão co1neçou a obter 
louvores eomo eloqüente e possante orador 1 ú
blico. D epois desta missão, visitou ra1no n1 
tôda a extensão da Europa e voltou aos vint 
e dois anos con-: o um viajor do mundo e um 
m.issionário experünentado . 

Por esta época, J oseph foi empregado no 
Serviço de História da Igreja e aos vinte 
sete anos foi ordenado Apóstolo. Tendo ch -
gado a esta santa convocação, êle r dedi ou 
sua vida e desde então foi totalmente ab or
vido na promulgação do evangelho. Impor
tantes entre seus trabalhos, formn doi perío
dos de presidência sôbre a Missão Européia, e 
uma missão especial aos Estados do Le te pa
ra obter inform-ação acêrca da Igreja. O mais 
significativo, sem dúvida, foi sua nomeação 
como Presidente da Igreja aos sessenta e doi · 
anos, en1 17 de outubro de 1901. 

Durante a administração do Presidenté 
Smith, muitos edifícios foram construidos 
a Igreja ficou inteiramente livre de débito. 
"Livrem-se de dívidas; afastem-se de dívida ; 
nunca hipotequem seus lares nem suas fazen
das", era1n suas repetidas admoestaçõe . 

Quatro vêzes durante sua presidência, El
dar Smith viajou para o Hawaí e em 1915 
dedicava o templo situado em Laie. jm

ples, metódico, diligente, e larecido , bondo-
o ... " tais epítetos caracterizam o profeta J o

seph F. Smith durante seus oitenta anos ne ta 
terra. 

Êle pa sou desta vida em 19 de novembro 
de 1918. 
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sacerdócio 

ERA O FERRO CONHECIDO NA ANTIGA 
AMÉRICA? 

(Por JOI-IN A. \VIDST E, do Conselho dos 
Doze) 

O LiYro de Monnon fala repetidamente 
lo u. ·o do f rro I elo· povos da antiga Ànlé
l·ica. O. · J are di ·tas, aparentemente l evarmn 
aYante xtensiva. operaçõe con1 1netais útejs 
incluindo o f l'I'O. N efi, escreYendo logo após 
a cheo·ada de Lehi e seu povo à An1érica ( cêr
ca le 570 anos A.C.) diz : 

'En. inei .1n u po' o a l evantar construções 
e a trabalhar m. tôda a sorte de n1adeira, e 

_..., ferro ... " 

fai · tarde us autores do Livro de Morn:: on 
da n1esma n : aneira n1enciona1n a possessão o 
uso do ferro entre os nefita . 

Os incr 'dulo usaram stas expo ições para 
provar a falsidad do Livro de Morm.on. Êles 
dissera1n e escrevera1n, que o ferro não fôra 
nconüado entre os artefatos das civilizações 

perdida da Àn1'rica. Ouro, prata, cobre, e 
outro. 111t>tais valioso } foram encontra los, n1as 
não o ferro . Às im, êles raciocinaran1: os pri-
111 iros habitantes do continente a1nericano não 
conheceram o ferro. 

Os Santo dos últimos Dia , crentes na 
n1en agem divina lo Livro d~ ((ornlon, respon
derari.l que, em. tempo, prova da exatidão do 
Livro d Mormon reclama la urgiria. Usual
nlente, acrescentaram um po' o que pucl a se 
fundir ouro, prata, e cobr de suas minas, po
del"Ía rtan1ente fnndir ferro dos vastos de
pó ito de ferro an1ericanos. 

Na 111 r1 ·a ientífi ·a 
ontrovérsia foi l evantada. 
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un1a sen1elb ante 
Muitas constru-

_, 

nas m1ssoes 

Ções- lllagnífieas, resto do que foraln os aia~ 
1 ré-colon1bianos, n1ostra1n exquisitas 1nãos de 
obra. Pedra granítica, por exen1plo, foi ta
lhada con1 tal exatidão que, nas palavras de 
nnüto obsarvadores, un1 canivete não. poderia 
ser introduzido entre tais pedras numa pare
de. Da mesn1a 1naneira, 1nate1·iais de pedra 
dura foran1 cortados para e1nbelezar con tru
çõ s numa. granel va1·ieda l de forn1a . Para 
realizar isto f rran1 nta · 1nais duras que a 
pecha, o g-ranito, po1· exemplo, devem ter si
do u sadas. N un1e1·osas conj tura. tên1 ido 
feitas quanto às ferran1entas usada . Cobre 
ten1perado, feito por alo·um processo ex ravi
ado,foi ·ugerido. Muitos tên1 acr dita lo que 
in trumentos de ferro e a;o fora1n usados, 
mas perde1·an1-se pela ferrug n1 através os anos . 

É fato co1n"Lunente bmn conhecido que o 
ferro oxida-se ou enforruj a fácil e ràpida1nente 
sob condicões favorá' ris de calor e umi lade. 
A pergunta, se o fe1-ro foi usado nos primei
ros dias la América, continua sendo discutida 
por e ·tudantes peritos no campo ela arqueo
logia americana. 

Nesse intarün, o progres o da ciência pa
rece confirmar a declaração elo Livro de Mor
lnon de que o ferro j á era utilizado I elos pri
meiros habitantes da À1nérica. À revista 
"Science N e\vs Letter" de 12 de nove1nbro de 
1949, fêz un1 interessante sun1ário da questão , 
mostrando que o ferro era p1·ovàvehnent co
nhecido na América do t n1pos antio·o : 

Sabian1 as "prünoiras fanlÍlias" pré-co
lOlnbianas da Virgínia e de Ohio como fundir 
o ferro e fabricar prego , ferraduras e utP.n
sílios de ferro .... 

"Capitão A. !-I. Malley, qu co1nandou na
vios em águas setentrionai , reuniu e pécin1 ns 
velhos de ferro nas colinas da Groenlândia, 
Labrador, Terranova, assün con1o da Virgí
nia e de Ohio. 

"Amostras dêste material foram 1nanda las 
pelo Capitão Malley ao " National Bureau of 
Standards" e ao "Batelle Me1norial In-stitute", 
em Colum bus, E stado de Ohio, para estudo nle
talúrgico. Os p erito do " ational of Stan-
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dards" as im como os do "Batelle",descobriram 
que os espécimens não são definitivamente mo
dernos, embora seja difícil leterminar-lhes 
uma data preci a, pela razão de não haver, 
para con1paração, artigos de S8melhante anti
guidade de da ta conh ecida ... 

"A região da Virgínia foi descoberta 
quando os arqueologistas do "Rivcr Basin 
Surveys" da "Smithsonian Institution" percor
rermn a á r ea meridional da Virgínia e seten
trional da Carolina do Norte para Salva1nento 
de qu aisquer possíveis peças arqueológicas, an
tes que a área viesse a ser inundada pelo Re
servatório da Ilha de Bugo's e pela reprêsa. 

"Pontas de pedras foram encontradas ai, 
tendo sido construídas por um povo de cultu
ra Folsom. E stas pontas eran1 semelhantes 
àqu elas achadas na parte ocidental do E ta
dos Unidos, e, que se acredita, tenham 10.000 
anos de exi tência. 
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"Na mesm.a área foram descobertos e pa
Jhados por con iderável exten ão l<> terra p -
daços de ferro, pregos ferraduras, fragm ntos 
de gonzo e às vêzes ferramentas. 111a an10 -
tra dêste achado fo i levado ao Snüthsonian I a
ra o Dr. Ellinger avaliar. E ·tudo detalhado 
revelou não haveren1 sido feitos lentro dos 
últimos 200 anos. 

"História recente da reg1ao não r vela 
qualquer menção de forno ou fundição colonial 
naquele local , diz o r ela tório ... 

"Capitão Malley comparou o prego. en
contrados na Região de Viro·inia Fol om co1n 
prego r etirado da velha colônia d .., J ames
town. Difarem notadan1ente na forma, de la
rou êle. D e outro n1odo, acha-os n. ive]m n
te semelhantes aos rebite u ado. pelos Vikin()'s 
para juntar as pranchas le arvalho qu for-
Inavam o a co c1 ua · en1bar ·a ·õ s. Ê . se 
pregos são de um ferro ma io qu poderia ser 

7G 



batido a frio porque o ferro em braza incen
diaria a n1adeira e faria o rebite perder-s<> . 

emelhantes pregos, diz Dr. Ellinge1·, foram_ 
re uperados do navio chan1ado OSEBERG, 
que datava 600 D . C. 

"A descoberta dê te ferro antigo abre a 
questão int ira sôbre se a An1érica teve 1nua 
"I ia de do f I r o" antes do colonizadore es
panhóis e inglê es terem trazido com êles ins-

trumentos e annas de ferro do No' o Mundo . 
Ar4_ueologistas acreditam por longo te1npo que 
o ferro era desconhecido neste continente, nos 
dias pré-col ombianos ." 

Assin1, o homens da ciência ainda estão 
divididos, por '1n a evidência se 1nove para a 
confirmação do que o Livro de Morm.on 
declara. 

(TmcZ~tção ele Walte1· P into) 

HONRA AO MÉRITO NO SACERDóCIO ARôNICO 

Hiln1an F . I-(lein Deacon - Ran1o de República 

Darlan Princival - Ra1no de Ordem 

Otto A . Raeder - Ramo de Orden1 

A êstes j ovens, felicitamo. pelo esforço al cançado, e ormnos para que os 
Innãos possa1n fazer uso dos conhecimentos recebidos, para o engrandeci

mento de nosso país. 

Suplemento o a Li cão par a os Mestres Visitantes 00 Ramo 
LIÇÃO N.o 4 

Preparado como um suplemento para a Mensag-em do.s Mestres-Visitantes de abril de 1960. 

UNIDADE NA IGREJA 
O antigo Salnlista escreveu : "ó! Quão 

bom e quão suave é que os irmãos vivam em 
união! (Salmos 133 :1 ) Unidade na Igrej a é, 
ao mesn1o tempo, a mais simples e maior fór
nlula para a verdadeira felicidade, porque ela 
e. tabel fl~P- a innandade do homem na verda
d ira camaradagem com Deus. Onde há uni-
1acle na Igreja, há plena obediência à lei do 
evauo·elho por todos as 1nenr.bros, e não há ver
dadeira feli idade e1n nenhun1 outro rr:odo 
de vida. 

Unidade é un1 "estado d e ser um : unida
de; in1plicidade. ' Ela não conserva sentimen
to maus de u1n para con1 outro porque ela 
faz da ada um o "guarda de seu irmão". 
Contenção, falatório, pala\ ras nláS não são so
mente e tranhos à unidade 1nas ta1nbém estã.o 
entr seus malicioso inünigo . 

nidade não e tá aco tun: ada co1n o en:
o·ano exceto através de de integração mortal 
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de seu n1eio . A água nunca afundou um na\ io 
antes de entrar nêl e. É assin1 con1 a Igreja: 
Ela é plácida, forte, invencível quando seus 
n1embro viven1 en1 unidade um co1n o outro. 
A Igreja é afetada adversa1nente somente 
quando não há un iclac1e entre suas fileiras. 

J esu deu ênfase à unidade quando decla
rou : " Que1n não é con1igo e contra Min1; e 
quem comigo não ajunta, espalha. "(Mat. 
12 :30 ) O Santos dos últirr:-os Dias ou unem
s com Cristo atrav's de viver o evangelho ou 
fican1 contra Ê l e, e assim êles espalham ua · 
atitudes de indif rença e desobediência para 
que todos vejam. 

O Senhor espera que nós seja1nos um povo 
unido; Êle o ordena. De fato, unidade é a 
base sôbre a qual Êle e funda para conside
rar-nos d'Êle - "Eu vos digo, sêde um; e se 
vós não sois un1, não sois Meus." (D & C 38 :27) 
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QUAL A DIFEREN ÇA 
APOSTASI A 

Pelo Elder Vf7 al ter G. Queirov Presidente do Ra1no de T7 illa lVfa1riana 

A Apostasia predita pelos Profetas anti
gos, pelo Salvador e pelos Apóstolos, foi a ca
J a midade que assolou o 1nundo. A Apostasia 
foi a peste faminta e sedenta que dominou os 
homens de tôda a terra, cumprindo as palavras 
do Profeta Amós que d isse : ' EIS QUE VEM 
DI \_S, DIZ O SENHOR JEOV A, EM QUE 
ENVIAREI FOME SôBRE A TERRA, NÃO 
FOlVI:E DE DE PÃO, NEM SEDE DE AGUA, 
MAS DE OUVIR AS PALAVRAS DO SE
NHOR. E IRÃO VAGABUNDOS DE - M 

L.c'\_R A OUTRO JYIAR, E DO N OH. TE ATÉ 
AO ORIENTE : CORRERÃO POR TôDA A 
PARTE, BUSCANDO A PALAVRA DO SE
NI-IOR E NÃO A ACHARÃO". (Amós 8 :11-12) 

A escuridão espiritual de que foi tomado 
o mundo e que é conhecida como a Aposta ia, 
j á estava predita conform_e nos mostram a. 
escrituras seguintes : "PORQUE 'rEMPO 
VIRA EM QUE NÃO SOFRERÃO A SÃ DOU
TRINA, MAS TENDO COMICHÃO NOS 
OUVIDOS, AMONTOARÃO PARA SI DOU
TôRES CONFORME AS SUAS PRóPRIAS 
CONCUPISCÊNCIAS. E DESVIARÃO OS 
OUVIDOS DA V E RDADE, VOLTANDO AS 
FABULAS" (II Tim. 4 :-3-4). Do significado 
das palavras acin: a, vemos que o granel" Apó~
tolo dos Gentios teve o privilégio de ver nu1n 
futuro de 1 . 900 anos, mais ou menos, os nossos 
dias e contemplar a condição confusa, leviana 
e mentirosa dos dias que viven1os, porque, não 
possuindo a verdadeira doutrina de Cristo, 
a.montoaria1n para si, n1estres e doutôres para 
falar a favor dos homens nas coisas concer
nentes a Deus. A visão de Paulo é hoje con
f irmada, como nós mesn10s poden10s atestar: 
l íderes religiosos : "AMANTES DE SI MES
MOS, PRESUNÇOSOS E SOBERBOS, PRO
F ANOS E BLASFEMOS, TRAIDORES E 
ORG1.LI-IOSOS, MAIS AMANTES DOS DE
LErrES DO QUE DE DEUS" (II Tim 3 :1-4 ) 

Também João, o Apóstolo desterrado, 111 
sua visão apocaliptica, pôde ver a ituação do 
mundo ern no sos dias, e o poder que o diabo 
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teria nos orações do homen · e diz "l : ' E 
FOI-LHE PEBlVUTIDO FAZER UERR AO 
SANTOS E VENCÊ-LOS; E DE - E-LI-IE 
PODER SôBRE TôD A 'rRIB LÍ -
GUA E NAÇÃO' (Apoc. 13-7 ) . De tas pala
vras escrita pelo Apóstolo do an1or, está pa
tellteado que tôdas as tribos, língua. " na ~ õe .· 
seriam donlinadas por ê te poder de gra ~ ada
m"nte diabólico. João viu em sua 'isão o po
der que seria dado a Satanás I ara que pucl s:::-e 
fazer guen·a aos santos e vencê-los. V enceu
realmente! 

Pau]o exortando ao Gálata 
"MAS AINDA Q E E MESM O 
JO DO CEú VOS AN NCIE O TRO E AN
GELI-IO ALÉM DO Q E J , VOS TENII 
AN NCIADO SEJA ANATEMA'. (Gal. 1- ) 
Hoje em dia nas Igrejas, nada mais v mo. elo 
que os "' eus líderes anun iando un1 out o va11 -
gelho, u1u evangelho muito dif rent daqu le 
anunciado por Paulo. 

O grande \póstolo, es re\ endo ao Sa1üo. 
da cidade de Éfeso, disse : ' E ELE MESM 
DE UNS PARA APóSTOLOS E O TR S 
PAR\ PROFETAS, E O 'rRO PARA EV \N
GELIS'rAS, P ASTôRES E DO TôRE , QUE
H.E_._ DO O APERFEIÇOAMENTO DO • A -
rros, PARA A OBRA DO M1N ISTÉRI , PAR "
A EDIFICAÇÃO DO CORPO DE RI T . 
ATÉ Q E TODOS CHEG EMOS A TNID DE 
DA FÉ, E O CONI-IECIMEN'rO D FILIIO 
DE DE S, O VARÃO PERFEITO, A MEDIDA 
DA EST \T1 RA COMI LE'l1 DE RIST ' 
(Efé ·ios 4 :11-13 ) . \o lermos esta pala' 1·as, ·ou
tidas no Evangelho anunciado por Paulo e 
fazendo urr: a comparação co1n o. ensina1n nto: 
das igrejas existente no 1nundo l h je, . ur
ge loo·o om nos a mente a interrogação: Já 
chegamo à unidade da F' , Já h gamo.· ao 
conhecin1ento do Filho de Deu ·, Já h ega
mo à medida da e tatura completa d iri. to. 
Se forn1os sin ero. r espond r m . não , ainda 
não chegan10s a nenhuma das tr "s 1n tas d e 

(continua na pági na 81) 
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FÉ ESSA CONQUISTADORA 
(continuação da página 65) 

desagra laran1 ao doutor e ao vizinhos, os 
4_uai se retiraram. 

As egur i àquela família que não era res
pon áv 1 por nada do que dissera ou fizera, e 
que não me recordava de nada disso. A Sra. 
J ohnson repondeu que ela não tinha ouvido ou 
abido de nada errado ma os vizinhos acredi

tavam que eu estava procurando impingir-lhes 
algum oTande milagre "Mormon". Eu neguei 
ter tentado enganar a que1n quer que fôsse, 
ma· tudo foi inútil. 

O dono da casa correu comigo para fora 
dela, dizendo que eu não poderia mais conti
nuar em_ seu lar. No n1ês de março, eu me mu
dei para o carroção, com minha mulher e qua
tro filho , o .mais novo não contando ainda 
duas semanas. 

No dia onze do mês seguinte, em 1847, 
chegu i à casa de 1neu pai na região ocidental 
de Iowa. Eu já batizara anteriormente meus 
quatro irn1ãos, e tôda a família de n1eu pai 
tinha abraçado o evangelho. 

Mamãe pereceu sob as adversidades, nlor
rendo na retirada de Nauvoo mas não obstan
t , eu 1ne sentia grato por encontrar todos os 
meus regozjjando-se na verdade . 

Na primavera de 1850 desejei alcançar os 
Santo nas n1ontanhas. Isso parecia inlpos
ível à primeira vi ta, já que meus anjmais 
e tinha1n extraviado todos, e eu não conseguia 

identificar seu paradeiro . 
.-- Quando já me havia resignado a aguardar 

ainda um ano, sonhei durante três noites se
guidas cmn o lugar em que se achava 1ninha 
junta ele bois, e indo lá, encontrei-os. Maus 
outros animais foram descobertos ele forma 
idêntica. 

Esta providências, 1nais 111na vida ele es
trita economia, capacitaran1-me a marchar pa
ra Utah con1 a companhia ele Aaron J ohnson, 
na primavera de 1850, confonne havia antes 
almejado . 

Reuni-me ao acampamento, para percorrer 
mai de nlil milhas no deserto, com uma famí
lia ele nove pe soas, um pequeno carroção, 
uma junta de bois e duas vacas. 

Atravessava o rio Missouri 1n.una balsa 
carregada ele gado, quando êste agrupou-se 
em um ó lado do barco que sossobrou. Al
gun alvaram-se agarrados ao fundo ela bal
sa, outro. abraçaran1- e a pranchas. 

Eu esforcei-n1e por nadar até a n1argen1, 
porque 1nais abaixo começava un1 barranco 
perpendi ular de três nlilhas de comprimento, 
ao longo do qual a água estava cheia de rede
moinho e corredeiras. Apesar de meus esfor-
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ços a corrente 1ne carregou para longe da bei
ra. Quase submergindo ob a fôrça de 1.una 
corredeira, comecei a desesperar de pôr-me a 
salvo . Feliz1nente descobri un:; a fenda corta
da no barranco em direção à n1argem. Con
segui cheg·ar tão próxin1o ao barranco que 
uma n1ulher que estava próxima e tinha per
cebido nlinha situação conseguiu agarrar-1ne 
a mão, e con1 grande esfôrço fui salvo d~s 
águas caudalosas. 

Na marcha do rio Pla tte en1 direção às 
Ino11tanhas, encontran1os a estrada coalhada de 
ossos hun: anos e1n deternlinadas regiões. A 
descoberta elo ouro na Califórnia e a excitação 
que isto criou, tinha induzido .muitos desordei
ros que perseguian1 os Santos em Missouri a 
deixar seus lares, no ano anterior, e1n bu ca 
do deus dêste mundo. 

O cólera tinha grassado entre êles de tal 
forma que os mortos eran1 enterrados sen1 cai
xão, e cobertos por apenas uma fina can1acla 
de terra. Os lobos devoraram suas carcassas, 
ficando expostos todo os seus ossos. Em cer
tos dias de marcha, esqueletos humanos encon
travain-se constantemente ao alcance da vista. 

Vimos o literal cunJ.:prin1ento das predições 
do Profeta J oseph, durante a perseguição dos 
Santos em Missouri. Êle afirmou que. aquêles 
que tomassen1 parte ativa na expul ão dos 
Santos em Missouri. Êle afirmou que aquêles 
próprios longe de casa e sem u1n funeral de
cente; que sua carne seria devorada pela bes
tas ferozes, ficando seus ossos expostos nas pla
lUCies . As lousas gravadas, à cabeça das se
pulturas denunciavam no1nes de ben1 conhe
cidos desordeiros do Mi souri. 

O destruidor agiu também e1n nossa coin
panhia, e muitas pes o as .morreran:. Eu afir
m.ei à minha fan1Ília que era urr: a praga do 
Senhor e nada além de Seu poder nos salvaria 
dela, e que atacaria alguns membros de nos
sa família. A minha 1nulher pareceu errado 
que eu me expressasse assin1 diante das cri
anças, que ficaria1n amendrontaclas e predis
postas a contraire1n aquela 1nolé tia. Eu lhe 
disse então que a prao·a nos alcançaria n::e mo, 
n1as que quando viesse, precisaríamos confiar 
completa1nente no· Senhor e tudo estaria seguro . 

Certa noite, retornando à minha carroça 
depois de ter auxiliado no sepultamento da 
Irmã Hunt, minha espôsa foi violentan1ente 
atacada pela cólera e exclamou. "Oh Senhor, 
socorre-me ou morrerei"! Eu a ungi com óleo 
consagrado, no nome de J e us e ela ficou ins
tantâneamente curada. No dia seguinte a có
lera atacou-me e eu encontrei a cura pelas 
n1ãos de meu pai. 
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B.ecebí aviso para entrar no carroção e 
avançar durante o resto do dia. Quando 
meu filho IY. ais velho um garôto ainda, tom. ou 
as rédeas para dirigir a junta, foi atirado ao 
chão e ambas as rodas esquerdas do carroção 
rolaram sôbre seu corpo . Acreditei que êle 
jamais voltaria a respirar. Meu pai retirou-o 
da estrada, administrando-lhe, e êle ergueu-se 
dizendo que não estava ferido. 

Meu filho mais jovem, L yinan, apanhou 
tainbén1. a cólera, e meu pai ao administrar
lhe expulsou o destruidor, ordenando-lhe que 
deixasse o Inenino, a fainília, e todo o acampa
mento. Ao que sei, não apareceram mais casos 
de cólera na companhia. 

A 1.0 de Seten1.bro de 1850, chegávamos 
ao Vale do Lago Salgado . 

(continua no p1·óxirno mês) 

SUA DúVIDA 
(continuação da página 57) 

O Senhor revelou ao Profeta J oseph Smith 
Sua lei concernente ao casamento, para que 
está ] ei fôsse um convênio eterno. Aquêles 
que estão assin1. casados tornar-se-ão membros 
da família de Deus ; pois todos que recebem 
exaltação serão membros de Sua fanlÍlia, con10 
Paulo citou aos Efésios. Serão herdeiros jun
tamente com Cristo e receberão a plenitude do 
Reino do Pai. 

'remos aqui o caso de uma mãe fiel, que 
por sua integridade manteve os filhos na fé, 
n1.as que está casada com um marido descrente. 
Naturalmente ela está preocupada e gostaria 
de saber COffiO poderá conservar sua família 
na Eternidade. 

O Senhor esclareceu perfeitamente esta 
questão, e em resposta à pergunta desta irmã 
pode1nos dizer, não só à ela, n1.as tainbém a 
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muitas outras que e encontram na m 
circunstâncias : Se permane eren1. fi'i e' 
deiras, o Senhor tomará em on ideração ua 
fé e devoção, e a recompen ará d acôrdo com 
suas obras. 

É um ca o deplorável quando mari i 
mulher estão ca ado ' at' qu a mort 
pare" e depoi a e pô a de j a 
ber a bênção de po uir o n1.arido u 
na eternidade. As lei do Inundo 
tôdas as denominações, exceto a Igr j a 
sus Cristo dos Santos dos último Dia 
clammn o edital que todos os matrimônio 
que d issolver-se om a Inorte; com isto, 
incluindo uma nota de divórcio em 
casamento. 

É claro que isto entristece un1.a espôsa que 
recebe a verdade e que ama seu marido e seu 
filhos . É natural que ela queira saber quais 
serão suas condições de parentesco com sua fa
nJ.ília na vida além túmulo. No entanto, há 
mn confôrto para as In1üheres qu e encon
tram nestas condições. Em respo ta às ora
ções do Profeta J oseph Smi th, o Senhor reve-
lou Sua justiça e misericórdia a tôdas ta. 
almas infelizes coin as eguintes palavras: 

' Todos aquêles que morrermn sein o o
nhecimento dêste Evangelho, e que teriam a I
tado a verdade se pude sem pennan er Inai 
te1npo aqui, serão herdeiros do R"ino C le tial 
de Deus. Também todos os que morrerem no 
futuro sem o conhecimento da verdade, ma 
que a receberiam de todo o coração serão her
deiros dêste Reino, pois Eu o Senhor, julgar i 
todos os homens de acôrdo co In suas o bras e 
de acôrdo com o desejo de seus oraçõe . " 

Quando a espôsa é fiel e deseja obedecer à 
divina lei mas o marido é rebelde ou pou o 
disposto a obedecer a vontade do enhor; 
ela conservar sua integridade e aprov itar o 
máximo de suas habilidades, ser-lh -á dado 
um novo marido na Eternidade. E a ela r -
verterá tôdas as bênçãos do Reino ele tial. 

Igreja no Mundo 

(continuação da página 56) 

dez anos passados e serviu como 2. 0 con elhei
ro cinco anos antes. 

De 1931 a 1934 foi mi sionário na Mi são 
Mexicana. Sua espô a é a • ra. Edna 1-Iaynie 
de Mesa, Arizona, e o asal tem tr" filha . 
Irn1.ão e ll·mã Snelgrove . airão para a Arg n
tina no mês de fevereiro. 
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Seu rt_amo 

Ramo de Pôrto Alegre : 

"Dia 5 de deze1nbro tivemos uma sessão 
de cin ma em benefício da Conferência dos 
J oven . A máquina foi operada por Elder 
Day. Vimos seis fihnes de curta metragem de 
caráter instrutivo. Apuramos Cr$480,00 (qua
trocentos e oitenta cruzeiros) com a cobrança 
de entradas. Aprendemos que devemos anun
ciar ma1s e passar filmes só de caráter 
recreativo." 

.......- No dia 17 de novembro realizou-se no Ramo de 
Pôrto Alegre, ·O enlaçe matl'.imônial do Sr. .José Prates 
com a Sra. Ayda Frank. 

Durante a .cel'imônia o Presidente Cavalheiro diri
giu algumas palavras para que os nubentes pude sem 
te1· uma orien tação e assim adquirir o que tanto alme
jamo . A verdadeira felicidade . 

"Dia 8 houve u1n almôço, seguido de leilão 
de un1a torta, torneio de ping-pong, baile e 
divertidí sünas brincadeiras de salão e quintal. 
Sister N onnau e Gatenby e 4 Élderes compa
receram também. No meio da tarde houve a 
de. pedida de Sister N orrr: an, que constou da 
palavra do Irmão Cavalheiro, Presidente do 
Distrito, do Irmão Bortoloto, Presidente do 
Ramo, a eguir a palavra da própria Sister 
Norman e para encerrar, a canção de.despedida, 
por todo os presente . Agradecemos o en
tu iasmo dos irmãos acima, que muito contri
buirain para o brilhanti mo da festa . Apura
Jnos Cr$ 1.600 00 (hum mil e seisc(mtos cruzei
ro ) e1n benefício da Confe1·ência do Jovens, 

on1 e ta f e ta." 

Leuri F . G. Harde sem 

o 

Ramo de Vila Mariana 

3-12-59 - Nêste dia, de gala para nossa or
ganização feminina, tivemos o prazer e a hon
ra d e contar con1 a presença da Presidência 
da Sociedade de Socorro da missão Brasileira, 
constituída por : Pres. Sister Bangerter - 1 .a 
cons . Sister Wilson - 2 .a cons. Sister Wheeler 
- Secretária Innã Barbieri. Onvim.os as pala
vras destas Irmãs incentivando os novos tra-
balhos a serem iniciados em 1960, culminando 
co1n os conselhos valiosos do Pres. Bangerter, 
tan1bém presente . 

A Prosidente dêste ramo, Nair da Rocha 
Camargo, dirigiu-se às irmãs presentes, fazen
do nesta ocasião entrega de un1 min1o àquela 
que mai se destacou no trabalhos do ano de 
1959 - ll·n1ã Giuditta Grandi . 

Após isto, o Irn1ão Walter de Queiroz, de
claJuou uma b <>la poesia e os Irmãos I{emeny 
nos brindaram co~u números instrumentais. 

Entre os poucos presentes (pois chovia 
clemai no horário ), destaca1nos a pre ença dos 
pais de Elder Miller, hora em visita ao Brasil 
de onde retornarão con1 seu filho que termina 
a 1nissão aqui . 

O bazar foi aberto, então, expondo os lin
dos trabalhos que os n1embros de nossa Soe. 
puderam executar nesse ano. Para a exposi
ção, no sábado seguinte, dia 5 - um_ desfile 
de modas foi realizado . Todos ficaram felj 
zes com êste bonito desfêcho onde as senhoras, 
jovens e crianças S . U . D. mostraram. que po
dem-se vestir con1 elegância e decência ao mes
mo te1npo. 

O ano que está t erminado foi bem feliz 
para nós pois pudemos ver coroados de êxito 
os esforços dos missionários com a r ealização 
de vários batismos. 

Os metubros liderados, procuravam trazer 
os JL.embros j á batizados às reuniões, conse
guindo assim, uma freqüência sem.pre crescente. 

Realizou-se no dia 211 1.1/ 59, na capela 
do Ramo, o enlace dos nossos irmãos Itamar 
B. Gonçalv s e Dulce Jureidini . 
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(continuação da página 77) 

chegada referidas pelo Apóstolo, quando à 
neces idade dos oficiai denominados APóS
'J:'OLOS E PROFETAS e até quando ua ne
cessidade na Igreja. É o caso de se perguntar : 
Onde estão os Apóstolos e o Profetas das 
igreja existentes no Inundo hoj e en'l dia~ Por
que não n'lais são necessários, con::. o apregoam 
os líderes religiosos a todos os seus fiéis~ Se 
ainda não chegan:; os à unidad a da fé, se ainda 
não chegamos à medida da estatura con'lpleta 
de Cri to e e ainda não chega1nos ao conhe
cimento do Filho de Deus, êstes oficiais são 
necessários na Igreja de Cristo, Paulo disse 
isso. Se as igreja não os tê1n e pregam que 
não mais ão necessário , nada mais estão fa
zendo do que anunciar um outro evang"lho e 
não aquêle anunciado pelo Apóstolo. 

Paulo, anunciando o Evangelho de Cristo, 
dis e que se no corpo, ou fora dêle, êle não 
sabia, mas abia que foi levado até o terceiro 
céu. Ora, e êle diz que foi levado até o ter
ceiro céu, necassaria obrigatàrian'lente tem 
de haver um primeiro e um segundo céu. 
E como as igrejas de nossos dias, anunciam 
que há sàmente um ~ Jesus Cristo disse que na 
casa de Seu pai há muitas moradas, e não 
apenas uma, como anunciam as igrejas, quando 
dize1n: aquêle que não forem para o céu, irãcJ 
para o inferno". Se o Cristo dis e que havia 
muitas, que1n são os homens para dizeram que 
há apenas uma ~ Uma coisa podemos afirmar, 
isto é o anunciar um outro evangelho e não 
aquêle anunciado, pregado e vivido pelo Sal
vador e também pelos Seus Apóstolos. 

A quem Cristo tem-Se apresentado en'l nos
sos dias revelando as muitas coisas que Êle 
disse ter ainda para nos revelar, mas que os 

Março de 1960 

No o 1 r' di o progr diu ba ·tant . ~oi 

refor1nado . O ' elho a arão ia rua D. Julia 11 

foi totalmente modifica lo a 1n talaçõ fi-

c aram sa ti f a tória para a reuniõ 

extras. 

norn1ai. 

Congratulo-n'le com o ant d Vila 1a-

riana por seu amor ao Evangelho 

alcançar a perfeição e piri tual. 

ân ia d 

Que o ano d~ 1960 o conserv 

ativos e corajosos. 

en'lpre 

DURVALDA 

hon'lens não podiam suportar naquele ao'ora ' 
quando Cri to esteve aqui na terra cumprindo 
Sua missão. Tenho certeza, a nenh1..una da 
igrejas e a nenhun'l ho1r_·em, poi to los são 
unânimes en'l afirmar que hoje não Jnais ão 
nece sária revelaçõe pois tudo quanto D u 
- tiuha para nos revelar, e tá nas s ritura 
da Bíblia Sagrada. Cristo disse 1ue tinha 
muitas coisa para nos re\ <>lar; o· h men 
as igreja do mundo dizem que não mai 
necessárias as revelacões. I to nada n1ai 
do que anunciar um 01..~tro Evano·elho um van
gelho muito diferente daquele anunciado por 
Cristo . Isto é Apostasia. O grande sábio Sa
lomão disse : "NÃO I-IA VEND PRO FE IA 
O POVO SE CORRO 1PE" (Prov. 29-18) . ' 
os homens dizem não ser preciso n'lai profetas 
para que profetizem a vontade d enhor 
Deus, porque tôda a revelação de D eu. stá na 
Bíblia, 801110 l eYados a cror que hoje todo. 
os homen e tão corrompidos porque não há 
profetas. 

Qualquer er hurr: ano sincero, honesto 
que deseje saber a verdade, pelo axposto n s
tas linhas e confrontando com o que as igr ja. 
no Inundo ensinam, verá que além destas, im
portantes ordenanças, doutrinas e acramento. 
da igreja de Cri to foram deturpado modi
ficados, adulter~dos e até mesmo extintos. E 
co1no podem proclan'lar s r a Bíblia a ua re
gra de fé, se agem diferentemente do que ela 
nos ensina~ Se anunciam um outro vangelho 
e não aquêle encontrado em suas página .. 
' a falta de revelação é a falta le autoridad , 
é o afa tamento da verdade é o anun iar de um 
outro evangelho, é a APO T I , que a Bíblia 
profetizou que hegaria após a m 'dia do t m
po quando J e us ri to stabel u iua 
Igreja. 
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Novas Presidê11.cias dos Ran'los 

RAMO DE PõRTO UNIÃO 

D a esquerda à direita - Fran cisco Domingue , 2. o 
Oon elh eh·o - Ruben D a n i el Caval h eiro, Pre idente 
E l ias Linh a r es Alve , 1. 0 Oon elheiro. 

RAMO DE L O D RINA 

Da esqu eTcla à direita - Valdomiro Lopes d e Menezes, 
Secretário do ramo - Abilio Oapel lo, 2. 0 Oon elheiro -
Ireneu S ilveir a, Petry, Pre idente Gui lh rme Alb erto 
Marcelino, 1.° Con elheiro . 

• • A • 

rem1n1cenc1as 

ELDER 
Jo eph Larry Memm ott 

olônia Dublan 
hihua hua, México 

82 

ELDER 
Melvyn James Schnebly 

Phoenix, Arizona 

I . 

SISTER 
Diva Raymundo 
Ribeirão Preto 

A LIAHONA 
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Meus irmãos e irmãs, nós chegamos ao encerramento de uma granel 
conferência. 

A minha alma be1n co1ro a vossa está cheia de agrade im nto e oTatidão 
ao nosso Pai Celestial pelo derramamento do seu Santo Espírito. 

Nós temos ouvido algumas grandes mensagens dos líderes de ta Igreja. 

E o que eu tenho notaclo co1n grande satisfação é a receptividade ela 
audiência, demonstrando que as mensagens foram recebida graciosamente 
e com gratidão. 

Hoje ao meio dia veio a .m.inha n1.em.ória algo que eu tinha lido ano 
atráz, nun: livro intitulado "A VIDA SIMPLES", escrito por Charles 
Wagner. Êle cljsse "A vossa religüío é boa se primeiramente fôr vital e ativa; 
segundo: se ela nutre em você confiança, esperança, amor e un1. sentüneuto 
infinito elo valor da existência; terceiro se está aliada àquilo que há de 
melhor em você e contra àqnilo que bá ele pior em você, e mantém para 
sempre diante ele vós a necessidade de tornar-se um novo homem; quarto: 
se ela o faz compreender o valor da dor; quinto : se ela aumenta o vosso 
respeito pela conciência dos outros; sexto: se ela nos estimula rr. ais fá il o 
perdão e nos dá mais vontade de fazer o nos o trabalho" . 

O evangelho, quando obedecido, faz tudo isto e mais, todo o m -.-mbro 
verdadeiro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dia., poderá 
prestar êste testemunho. 

As autoridades gerais da Igreja, eu as a1no a tôclas, e as amo no 
verdadeiro sentimento do espírito desta palavra, no amor da irmandad 
de Cristo . 

Que Deus os abençôe bem coino às suas espô:sas e filhos . 
Que os ideais que dignificam o homem para ir até a presença de no so 

Pai Celestial possam perpetuar-se e continuar en1 nossos lares, con1. nossos 
com.panheiros de negócios e em tôdas as nossas viagens. 

Que Deus abençôe Sião, o puro de oração, Deus abençôe o. nos o: 
amigos a quem nós ~stamos ligados na causa do engrand a cimento le. ta 
grande Igreja. 

Nós apreciamos o c01npanheirisn1.o dêles. 
Que Deus abençôe aquêles que nos n1aldizem porque não nos conhecem, 

dê caridade aos nossos corações para con1. êles, e que Êle po sa iluminar as 
mentes dêles e abrir a visão de suas almas para, que êles possam ver a Igreja 
de Cristo como ela é, e o propósito pelo qual existe. 

Apressar a vinda de nosso Senhor, quando a paz reinará e o reinado de 
Deus será estabelecido. 

Eu suplico em nome de Jesus Cristo . Amém. 

Presidente DAVID O. M·K Y 

1\lnrço de 1960 



Dentre as mais novas missões da 
Igreja está a nossa Missão Brasileira 
do Sul, a qual foi formada no ano pas
sado, no mês de · agôsto. Curitiba, a 
maior cidade no estado do Paraná, 
f oi se·lecionada como sede dá recém 
formada missão. 

Um dos muitos problemas que 
tinha que ser resolvido na organiza
ção da missão, foi a seleção duma ca
sa conveniente· que servisse para Casa 
da Missão. Depoi.s de apenas um dia 
de procura, a casa à direita foi esco
lhida para êste propósito. É uma es
trutura grand.e e bem construida que 
está situada em um dos pontos mais 
altos da cidade. Devido .à sua posi
ção e também à sua beleza, ela é co
nhecida pelos cidadãos locais como o 
"Castelo". Dá impressão que a casa 
foi construida com o propósito espe
cial de ajudar a levar o evangelho aos 

__, estados do sul do Brasil. (Para uma 
história completa das missões bra
sileiras vejam a "Pequena História da 
Missão Brasileira" em novembro de 
1959). 

Devolver a 

A LIAHONA 

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

PORTE PAGO 


