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Jóias do Pensamento A IGREJA NO MUNDO 

AS RIQ EZAS DO CÉ VÊM COM 
TESTEMU .. HO PRESIDENTE HUGH B. BROW CHAMADO PARA 

TRABALHAR NA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA DA 
Excertos de um discurso de Elder 

LeGrand Richards, do Conselho dos Do
ze, na conferência semi-anual de outu
bro de 1943. 

Minha experiência na Igreja ensi
nou-me que a coisa mais poderosamen
te motivante neste mundo é o testemu
nho do Evangelho. Possuindo-o, os ho
mens e mulheres farão qualquer coi a; 
farão qualquer acrifício . 

Quando Pedro e João foram ao tem
plo encontraram na porta um homem 
aleijado desde sua juventude e, quando 
pediu esmola de suas mãos, Pedro dis
se : " ão tenlho prata nem ouro; mas 
o que tenho isso te dou . Em nome de 
Jesus Cri to, o Nazareno, levanta-te e 
anela". 

E imediatamente os ossos dos pés e 
tornozelos do aleijado se fortaleceram, 
e êle anelou no templo com Pedro e 
João. 

Não se compram cliicliva como aqu e
las com dinheiro . Elas são as rique
za do céu, as quai ão obtidas a tra
vé de fé e testemunho do Evangelho 
elo Senhor Jesus Cristo ... 

Você e eu sabemos pela oportunida
de constante que temos de testemunhar, 
particularmente em nosso ministério 
nesta Igreja, quão maravilhosamente o 
LJ'OVO se sacrifica, e como, com gôsto, 
o fazem quando suas almas são atingi
elas pelo testemunho elo Evangelho. 

ós, como membros do bispado, apro
ximamo-nos de uma senhora e seu es
pô o · m nossa ala, que não eram mem
bros ela Igreja, e perguntamo-lhes se 
poderiam deixar que um d·2 eus filhos 
partisse para uma missão ... 

A lágrimas col'l'eram nas faces ela 
mãe e ela disse : "Bispo, se você man
dar meu filho para uma missão, vou 
providenciar dinheiro, mesmo que tenha. 
que trabalhar todos os dias, enquanto 
êle .estiver no camr o missionário". 

Gostaríamos de ver êste testemunho 
plant ado nos corações de todos os nos
sos filhos. Sei que os l'apazes. po
dem ter um testemunho, mesmo em sua 
juventude. 

gô to ele 1961 

IGREJA 

Foi chamado para trabalhar na Primeira Presidên
cia o Apóstolo Hugh E. Brown. Esta é mais uma evi
dência do crescimento do Reino de Deus. O aumento 
do trabalho pal'a aperfeiçoamento dos santos e a pro
pagação do Evangelho de Cristo exigiu que mais um 
sel'vo auxiliasse na Pres~dência, o que também eviden
cia o desabl'ochal' ela ova El'a. 

CO.r FERÊN IA GERAL ANUAL DA IGREJA 

Foi l'ealizada no Tabernáculo ele alt Lake a 131.a 
conferência da igreja sob a direção do Presid nte David 
O McKay. Seis das sete sessões da conferência foram 
radiofonisada e televisadas. Vinte e sete e tações ele 
televisão e oito estações de rádio transmitiram algumas 
partes da conferência. Foi anunciado que o corpo d-e 
membros da igreja até 31 de dezembro de 1960 totali
zava 1 693 J O. 
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EDITOR/A L 

(i lo ria de 

Con1o Santos dos últünos Dia i. en1os un1 
papel maravilhoso a clesampenhar. É nossa 
re ponsabilic.lacle aprender tudo que Deus tem 
revelado através elos Seus Profetas, como es
tá regi traclo lia Bíblia, Doutr!na e Convênios 
e Pérol!l de Gral:tde Valor~ . P .ois, gprendendo 
a YoÚtacle de Deus .revelada, sabemos como go
Yernar no. so atos e ton1ar as decjsões certas 
que no garanten1 receber exaltação e Deidade. 

En1 Doutrina e Convênios leu1os sôbre 
luz e verdade". Uma é Intelio·ência e outra 

' Conhecin1ento. O Senhor é o autor de todo 
conhe im.en to e de tôda verdade. Êle j a
nlais preten leu que qualquer um dos Seu· 
filho e ·pirituais levesse entrar em mortali
dade para perder-se no êrro e falsidade. Um 
dos Apó tolo ela Igreja disse : "Di cernindo 
intelio·ência de instrução - inteligência é 
aquilo que capacita algué1n a enfrentar as si
tuações da vida, sem instrução" . Para colnpre
enclermo isso, precisamos somente compreen
der o. ensinamentos ela Escrituras como se-
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e !J.nteligência 
Pelo Presidente 

Asael T. Sorensen 
da Missão Brasileira do Sul 

guen1: "Ora, o Senhor havia 1no. trado a nlim, 
Abraão, as inteligências que foram organiza
elas antes ele existir o mundo '. (Abraão 3 :22.) 

Em outras palavras, as e cri turas ensi
nam-nos que a inteligência é herdada. I-Iá su
ficiente intelio·ência com cada pe soa para que 
possa adquirir conhecimento e verdade, se ela 
assim o de&ejar. É u1n fato significativo, d.a
monstrado por extensas pesquisas e investiga
ções, que não existen1 pessoas sôbre a terra, 
nem mesmo os mais prinütivos, que não te
nhanl inteligência suficiente para compreen
der o conceito de Deus como um Ser Supremo. 

Desde que a Inteligência é unut essência 
divina, poderá funcionar adequadan1ente ape
nas quando a reconhecemos como divina. Pa
ra tal recolihecimento, a fé é indispensável. 
Fé e conhecin1ento constituem testen1unho e 
dão aquela convicção que está epistolada na 
declaração : "Conhecer a Ti é vida eterna". 

É a glória de Deus "con. eguir a imorta-

A LIAHO A 



lidade e a vida eterna do homem". (Moisés: 
1 :39.) E ' os homens existem para que te
nham alegria." (II Nefi 2 :25.) Deus é a maior 
de tôda as inteligências. É o Creador e ver
dadeiro Pai de Seus filhos. Como um Pai 
bondoso, deseja e designa a eterna felicidade 
e bem-estar de Seus filhos. Em Sua sabedo
ria, deu a todos o direito do Livre-Arbítrio, 
para que muitos possam progredir através do 
exercício justo e adequado de sua inteligên
cia. Os homens adquirmn alegria por duas 
maneiras: Primeiro, um progresso eterno em 
inteligência, conhecimento e poder que conduz 
à perfeição, até ·à perfeição de Cristo; e em se
gundo lugar, associação com Deus na presen
ça de Seu Filho. Pela perfeição em nossas 
vidas, adquirimos alegria e chegaremos à pre
sença de Deus. Êle reina no Reino Celestial. 
Existem outros reinos, 1nas nós só estamos in
teressados naquêle único em que Deus habita. 
O Salvador disse que "há muitas mansões na 
Casa de Meu Pai" . Os homens alcancam êsses 
vários reinos pela sua própria escolha e tra
balho de suas vidas . 

A nlissão da Igreja, através da justiça 
revelada de Deus, é extensiva não scnnente 
aos que estão em vida, mas também aos mor
tos. Não é a propósito que a morte acidental 
retire o Livre-Arbítrio do homem para esco
lher e atingir seu último destino. O Senhor 
prescreveu certas leis e ordenanças que pre
cismn ser cumpridas na mortalidade a fim de 
entrar na Glória Celestial. Cristo ensinou que 
não somente os vivos ouviriam Sua voz, mas 
também os mortos. Durante os três dias que 
p"rmaneceu no sepulcro, foi e pregou aos es
píritos em prisão, como lemos em I Pedro 3 :19 
e 4 :6, "no qual também foi e pregou aos espí
ritos em prisão . . . Pois, para êste fim foi o 
Evangelho pregado também aos mortos, para 
que fôssem julgados segundo os ho1nens na 
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carne ma.· v1ves em seo-unlo D u .-· en1 e pí
rito . 

Estamos vivendo na época previ ta por 
lVIois 's, tempo em que ' a ju tiça e <L verdade 
varrem a terra como um dilúvio, a fim de 
ajuntar Meus eleitos da quatro parte da 
terra". (Moisés 7 :62.) 

Nós fomos reunido na rêd do Evang 
e temos a responsabilidade de tran mitir " t 
conhecimento e verdade que temo:s int lio· n
temente recebido a no sos ente qu ridos, 
amigos e vizinhos. Muitos não aceitarão a 
verdade, mas precisamos aprender c:,omo usar 
nosso conhecimento inteligentemente para aju
dar os outros a ver estas grandes bênçãos e 
promessas que o Senhor tem para o justos. 

Êste mês, todos os Presidentes das 62 mis
sões do mundo estão reunidos em Salt Lake 
City, numa grande conferência com a Primei
ra Presidência e o Quórum dos Doze Apósto
los, para receber instruções e maior luz sôbre 
como levar esta grande mensagem da Restau
ração a todos os povo . Vemos hoje o Evan
gelho sendo espalhado entre a · pe soas do 
Brasil como uma enchente, entrando em mui
tas cidades novas, onde o Evangelho nunca 
fôra pregado antes. 

Sabemos que o Senhor deu a c,ada um o 
direito de escolher, para que possa obt r 
maior luz e verdade durante sua jornada na 
mortalidade, para que possa o'lor]fi ar eu 
Pai C<>lestial e ser abençoado em retornar, pa
ra habitar na imortalidade, em Sua presença. 
Vamos todos esforçar-nos por saber que os 
pequenos prejuízos e dificuldades sociais que 
recaem sôbre nós desaparece1n a medida que 
crescemos em luz e verdade e também em 
número. 

N ovan1ente, enviamos nossas bênçãos e 
nosso amor a todos os nosso irmãos de todo o 
Brasil. 
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l-lá algu1n tempo atrás :fui chamado e in
quirido por um amigo se poderia ir ao ho -
pita] a :fim de dar-lhe sangue. Êle estava às 
véspera de ub1net"'r-se a uma ope:~·ação serí -
sima que, sem os revitalizantes efeitos de un1 
:angue novo, provàvehuente n1orreria. Es
tando deitado em un1 leito do hospital e ven
do o . angue correr elo meu braço, perguntei 
8 enfermeira quantas transfusões eu poderia 
dar no decorrer ele u1u ano, se1n p"'rigo para 
minha saúde; ela di e-me que provàvelmente 
quatro. Isto quer dizer que, se necessário eu 
poderia po siveln1ente salvar a viela de quatro 
pessoas cada ano por um_a tran :fusão d 1neu 
:sangue. 

Então pen:ei en1 outra e pécie ele trans
fusão e recordei-me de algumas pes oas que, 
ne. ta viela, possibilitaram trans:fusõe. de :fé, 
.oragem_ e inspiração. E p"nsei que, se por

ventura alguén1 extraísse de 1nim aquilo que 
pràpriameute pertencia a outra pessoa, não 
re:taria 1nuita coisa de min1 próprio . 

Nó temos duas fontes princ.ipais das 
quais obten10s no. sa :fôrça. A primeira, e ·O 

1naior elos mandamentos, refere-se à nossa 
relação co1n Deus, e o segundo grande n1an
clan1ento refere-se à no sa relação un1 para 
con1 os outro.. Quão maravilhoso é pensar 
tlue nós poc1emo rec<>ber transfusões da :fôrça 
de Deu · ; n1.as J ohn Greenl eaf Whittier en1 
·eu polido estilo Quaker, uma yez apontou-
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-no. u1na espec1e le vitalização que podemos 
obter uns elo outros. Disse "Erg,Ier-te-ei e 
ero·uern1e-ás e an1.bos ascenleremos juntos". 
E embora, isso não seja pos ível no 1nundo 
:fí ico, é a grande essência do soerguimento 
n1.ental e espiritual. }lá um estínn1lo pessoal 
que poclen1os obter ele outro e que é nnüto 
importante para no so suce · o, como J esu 
clis. e "Não ó ele pão vive o homéln". Para 
eus discípulos, J esu disse, Eu t uh o ali

lnento que você. ainda não conhece1n' . 
(João 4 :32.) 

Na sua peça A Máscara dos Reis, Max
well An lerson disse : Se você paras ·e trê 
transeuntes na rua, e perguntass aos três 
qual a :finalidade ele sua vida, res1Jonrlerian1 
prontam nte, pão, carne e bebida, e estariam 
certos disso; alünento. e bebidas, como na 
história de Mamãe Ganso que :faz ua lieta ; 
nada será dito ·ôbre :fé em_ coisas abstratas, 
ou de un1a luz guia - sàmente pão e carne 
e uma taça de vinho para completar n'las se 
você conhec . s ben1 o seu íntimo se você os 
conhecesse melhor do qu êle próprios veria 
que cada un1 dêles queima vela. , ew "grêdo, 
em algu1n altar de suas n1ente ; t n1 segrêclo 
muita· vêzes -para êles 1ne. n1os, cada um_ é un1 
ministro de alo·u1n 1nistério obscuro pelo qual 
Yive. Privando-o disso, o pão, a carn" e o vi
nho não serão suficiente para nutrí-lo . Sen1 
sua fé oculta êle n1orrerá e virará pó ." 
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Pa1·a upl'ir es. a in1portante nece sida le 
o homem deverá adquirir poder e inspiração 
de Deus. Ma·, cada um de nós, cl"'ve dar uma 
contribuição para nosso sucesso. Ralph \Val
do Emerson disse uma vez: ' Eu nunca en
contrei un1 homem que não fô e superior a 
nlim en1 algum particular" . Isto é, De11. dá 
a cada u1n de nós algu1n talento ou algtuna 
habilidade ou alguma peculiaridade que po
demos desenvolver e por m eio da qual po
deremos ultrapassar qualquer un1 no n1undo · 
e assim usa1nos nos as dádivas para nos in pi-
1·armos mutuam.ente ou, por outro lado , nós 
podemos extrair o. . uprünentos úteis de acôr
do con1 nossas próprias necessidades indivi
duais. 

Apelles, o arti ta neo-ro, que viveu no 
quarto século antes ele Cristo, tirou empres
t.ado a. feições de 1nuitos, para a confecção 
d" sua pintura ela deusa da b el eza, a qual en
eanta o 1nunelo. Ê] e devotou-se a pintar o 
melhor na vida. Procurou as mai. belas mu
Jhere · e então 1·eproduziu o traços predomi
nante de cada un1.a. Nas ua t elas pintou 
os olho de tuna, a testa de outra: capturou 
uma graça particular aqui e u1n toque de be
leza lá. Finalmente fêz uma combinação de 
uma mulher perfeita capaz ele ganhar a adnli
ração de tôda a espécie hun1.ana . 

De um modo um pouco liferente ê .'e in
teressante procedin1ento de Apelles é usado 
por nós, às vêze . O car Han1n1er tein dis e, 

111 coração pode in pirar outros corações 
cmn seu calor". Então êle disse: 

' Dê-n1e a]gun homen ., 
IIomens que tenham coraçõe · valo1·oso 

Que irão lutar pelo direito 
Que êles adoram. 
Principie danclo-n1e dez , 
Hon1en que tenhan1 corações ...-~üoro . o. 
E eu brevemente dar-lhe-ei 

Dez mil 1nais" . 

uponhamos que ·igamos a sugestão d e 
Mr. I-Ian1.n1.erstein e comecemos nós mesmos 
com nove exen1pl os de virtudes elas quais pos
salnos tirar transfusões para nosso próprio 
su esso . Suponhamos que tomemos nossa pri
lneira transfusão de un1 homem cuja princi
pal virtude seja caracterizada conl ') "integri
dade' . Nosso benfeitor é o patriota indú 
l\1ohandas K . Gandhi que fêz tantas coisas 
por seu povo, inclu iYe conqui tando sua inde
pendência. Gandhi pesav~ 112 libra . · An
dava quase despido. Vivia numa choupana 
enlameac1a que nunca teve luz el'trica ou u1n 
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telefone ou n1e mo água orrentl!. un a 
cmnprou um auton1óvel, nun a pro urou u 
tev"' um escritório público, nun a 1 ev 
cito , nen1 diplon1atas, nem ta li. ta . 

;ua bre\ e vida foi ara t rizada por 
1nas faltas érias. Ma. pelo que Loui Fi h r 

h ama " nlilagre l per nalidad " hanli 
delibera la1n nte e lifi 'OU, lentro 1 i n1 1no 
a~ qualidade · pe .'Oai.· 1nai el valas 
nominou " um hon1en1 qu l' f"z p r i mei-;
mo ' . e 'o qui. er uma fra i-la. Por 
usar es a idéia in r iradora han li f"z- e o 
n1aior poder na Índia e provàYelment no mun
do. rrodo lllUndo sabia qu Gan lhi era h -
ne to, que se po leria confiar n"l que eu 
n10tivos eram certos. Quando andhi dizia 
alguma coisa, todo mundo sabia qu era exa
tamente o que êle queria dizer. 

Numa ocasião êle deu a palavra a ua 
mãe de permanecer vegetariano por tôda a 
yjda. Muitos anos depois da morte dela Gan
clhi ficou doente e os médico tentara1n per
suadí-lo d e que ·e êle bebe e um pouco d 
caldo de carne poderia ah ar sua i la. Po
rém Gandhi disse : "Mesmo pela própria vida 
nós não devemo fazer ce1·tas oi a . I-Iá um 
único caminho para eu seguir: 1norrer 1na 
nunca quebrar nlinha prmnes a.' 

\. transfusão nún1ero loi. in titula la 
"fé" . 
Orleans, que pôs-s 
cês no con1.êço do éculo quinze. 
grada e. pada, seu e. tanclarte on agrado 
crença em sua nlÍ são ela incutiu um entu ia. -
1no tão vibrante no exército con1o nenhum rei 
ou estadista. Ela ·alYou a França do ingl". . 
e por fim aiu na n1ãos dos ·eu;· 1n1migo .. 
Enquanto as fogueiras estaYam 
em volta da e. ·taca onda e ·sa donzela calnpo
nesa de somente 19 anos ia ser 1u üna la Yiva, 
foi-lhe dada a chan ·e de recup rar ua lib r
clade, negando aquilo en1 que acredita' ar. E ·
colhendo o fogo en1 vez d e ·ua liberdade, 

di. e: 
'O n1undo pode usar e. as 1 a1aYras. Eu 

. ei isso agora. T-odo homem lá sua viela po1· 
aquilo que crê . Cada mulher dá ua viela por 
aquilo em que acredita. Alguma. Yêze a 
pes ·oa acreditan1 ent pouco ou nada, me.
n1o a sin1 dão uas vida. por ê. e pou o ou na
da. ma vida é tudo que t emo , e nó.· a vi
\'enlos como acredita1no que a devamo, viver 
e finaln1.ente ela se vai. Ma renunciar à 
1 ersonalidade e vi\ er em crença .~ n1ai.s te1·-
1·íval do que 1norrer - at' mesmo mai. t rri
vel do que morrer jov 1n 

(Continua na página 267) 
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A parábola dos talentos é uma das mais 
desafiantas e importantes das parábolas de 
Jesus. Êle disse: "Porque isto é também co
mo um homem que, partindo de sua terra, 
chamou os seus servos e entregou-lhes os seus 
bens; e a um deu cinco talentos, a 3 outr·o deu 
dois, e a outro um, a cada um segundo a sua 
capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, 
tendo êle partido, o que recebera cü1.co talen
tos negociou con1. êles, e granjeou outros cinco 
talentos. Da mesma sorte, o que recebera 
dois; mas o que recebera um, foi e cavou na 
terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, 
muito tempo depois, veio o senhor daquêles 
servos, e fêz contas com êles. Então aproxi
mou-se o que recebera cinco talentos, e trou
xe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor 
entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros 
cinco talentos que granjeei com êles. E o 
senhor lhe disse : Bem está, servo bom e fiel. 
Sôbre o pouco fôste fiel, sôbre muito te colo
c.arei ;entra no gôzo do teu senhor. 

"E, chegando também o que tinha rece
bido dois talentos, disse: Senhor, entregaste
-1ne dois talentos; eis que com êles granjeei 
outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor: 
Bem está servo bom e fiel. Sôbre o pouco 
fôste fiel, sôbre muito te colocarei; entra no 
gôzo do teu senhor. 

"Mas, chegando também o que recebera 
um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que 
és um homem duro, que ceifas onde não se
measte e ajunta onde não · espalhaste; E, ate
morizado, escondi o teu talento; aqui tens o 
que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor 
disse-lhe: Mau e negligente servo; sabes que 
ceifo onde não. semeei e ajunto onde não es
palhei; Devias então ter dado o n1eu dinhei
ro aos banqueiros, e, quando eu viesse, rece
beria o meu com os juros. Tirai-lhe pois ·o ta
lento, e dai-o ao que tem os dez talontos. Por-

24~ 

por $tepling W. $i{/ 

que a qualquer que tiver erá dado, e terá em 
abundância, mas ao que não tiver, até o que 
tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inú
til nas trevas xteriores; ali haverá pranto e 
ranger de dentes." (Mat. 25 :14-30.) 

Esta parábola está bem relaeionada em 
seu significado com aquela concer11.ente à fi
gueira estéril. "U 1n certo homem tinha uma 
figueira plantada na sua vinha, e foi procurar 
nela fruto, não o achando; E disse ao vinha
teiro : Eis que há três anos venho procurar 
fruto nesta figueira, e nã·o o acho; corta-a, 
por que ocupa a terra ainda inutilmente ~- , 
(Lucas 13 :7.) 

É quase difícil equivocarmo-nos nessa 
acepção do Senhor. Êle espera qu~ o homem, 
obra-prima de tôdas as suas criações, tenha 
u1na vida produtiva. Quer que amnentemos 
o tremendo investimento que fêz em nó . De
vemos tan tar imaginar quais os particulares 
talentos que ·o Senhor tinha en1. n1.ente. 

Jesus tornou claro que a 1ned i. da de no -
so sucesso não está na abundância das coisa 
materiais que somos capaze de acmnular. As 
riquezas contadas são aquelas que nos torna1n 
ricos diante de Deus. .Jesus dis e: " A minha 
comida é fazer a vontade daquêle que me en
viou." (João 4 :34.), e Jesus é nosso padrão de 
sucesso. 

Thomas Carlyle · fêz uma excelente afir
mação quando disse que a religião de um 
homem é sua característica mais jmportante. 
É o que crê, o que representa, no que trabalha, 
o que aspira e no que coloca seu coração. Se 
a religião é a característica 1nais ünportante 
de Uin ho1nem, então nossos talentos religio
sos são os que mais deve1nos fortalecar, e 
quem pode pensar de um talento m.ais explên
dido e fértil que o religioso~ 

Pensei nisso há algum tempo atrás, quan
lo um estranho chamou-me ao telefone e per-
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guntou se poderia vir conversar comigo . ô
bre uma grande tragédia que recente1nente 
tinha abalado sua família, isto é, quando sua 
filha morreu sob as rodas de um automóvel 
em_ velocidade . Ao chegar, os pais pediram
-n1e que lhes falasse sôbre religião e lhe ex
plicasse a finalidade da vida e o propósito da 
n1orte, e qual era então o parentesco de um 
para com o outro e dêles para com sua filha . 
Queriam saber se existia um Deus, qual o sig
nificado da vida eterna e quais as vantagens 
de tentarem levar a vida avante . Tã-o ex
pressiva era esta calamidade em suas vidas 
que pareciam não poder mais respirar, sen
tiam-se como se sufocados. Eram muito bem 
sucedidos no que se refere · a esfor·~os mate
riais, mas, tôdas as coisas n1ateriais obtidas 
tinham perdido sua ünportância. Eram cultos 
e 1nuito capazes, porém, tinham enterrado seu 
talento mais esplêndid-o e fértil. 

Esforcei-n1e o máximo possível para aju
dá-los na resolução de seu problema durante 
duas horas e meia. Mas não havia muito que 
eu pudesse fazer, sendo que não tinha um 
ponto inicial. Simplesmente citar a palavra 
do Senhor não significaria nada. Não era ês
se ·o motivo de sua particular descrença em 
Deus, seu ceticismo era mais profundo. N en1 
mesmo pensavam nÊle. Não d "seriam na vida 
eterna, pois nmn tinham chegado ao ponto de 
se preocupar com ela. A morte ultrapassou 
o seu linüar e arrebatou a sua personalidade 
mais amada. E, assim, de repente, sentiam 
necessidade de grande fé e1n Deus e não po
díam encontrá-la. 

Não espere que seu talento religioso surja 
miragem, trabalhe por êle. 

Agôsto de 1961 

como 

Cada un1 de nó e tá tan1b"'n1 canlinhanlo 
mn direção à n1orte, 1na qu r t ejan1o 
1 reparando para a vi ia ou n1orte, uma 
1nais importante liçõe a r apr ndida é 
antes de recebennos uma bênção d vemo. · Ine
recê-la. ma pes oa não pode estalar o. cl -
do.· e obter fé mn D us, as, in1 co1no não pode 
e. talar os dedos obter técnica n1u i ·al tá
tica financ ira. O talento religi 
cer e ser desenvolvido aos p n o. · 
tl'·o talentos. Por x 1nplo: 
diplomar- e médi o ao. vint 
veria ter entrado na es ola 
idade. Se você qui e ·er un1 bom joga 1 r 
de futebol no colégio , leveria treinar 1n1.lÍ to 
durante o ginásio. Pelas n1es1nas razõe. ·, . ·e 
você quiser ter grande fé para nfrentar a. · 
crise da vida, deve pr-ocurar 1nere ·"-la ante.· 
que advenha a crise sendo que voe" não pode 
adiá-la até que esteja preparado. 

Recentemente e tive falando sôbre 
coi. as com un1 amigo. Êle deu de obro.· 
se: ' Mas eu não sou religioso. ' eu ge. to 
significou 'não há nada que pos. a fazer. 
Tentando ajudá-lo, eu di . e: 'Bill, con ordo 
consigo quando diz que não "' religio o, 111a.' 
você já pensou quai. as circunstân ·ia. qu o 
colocaram nes a situação . Como poderia s 1· 
religioso~ Você nunca vai à igreja não e.
tuda as escrituras, não ora a Deu. n n1 nle.'
mo pensa nêle. Voe" não gTanjeon o direito 
de ser religioso' . 

Contei-lhe uma hi tória que tinha ouvido 
de um menino. Alguén1 lhe perguntou: ' Quen1 
lhe deu êsses olhos negros?' O pequeno ga
rôto respondeu, Ningué1n 1nos deu tive qu 
lutar por êles". 

Os grandes -talento · não acontece1n, assün 
co1no não acontecen1 o olho. negro:-. O. · mai. 
produtivos e valioso de todo. o. talento nã 
sã·o obtido.s em qualquer e.'fôrço de no. sa 
parte. 

Provà' elmente a 1nai. 'io·oro~a ·ensura 
expressa por Jesus encontra-se na parábola 
dos talento , e foi Erigida ao servo ünpro
fícuo que escondeu na terra o dinheiro de ·eu 
senhor. Qual será a atitude de Deu ono. •o 
e cometenno o 1nesmo pecado o que cle-

venlos fazer~ 
Contei a meu amigo ele um palhaço c1 

brinquedo que vi en1 'poca de ,.atal. E1·a 
· un1 pequeno boneco de plá. ti o o1n u1n p ".· 
de chun1bo no alto da cabeça que 1nantinha 
de ponta cabeça. l.'to ', se você fizesse pê. · 
sôbre suas c·osta · ünecliata1nente laria un1_ 
salto n1ortal e cairia de cab ça para baix . 

(Continua na página 270) 
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Há quarenta e dois anos atrás, um hi -
toriador americano dirigiu um. jovem. J o-
eph Smith, a um depósito de placas de ouro 

escondido, nas quais estava gravada uma hi -
tória dos antigos habitantes das Américas. 
.As gravações, depois traduzidas por J oseph 
Smith pelo poder de D eus, compunham. o Li
vro de Mórn1on. O historiador era Moroni -
profeta ressuscitado. 

Entrevi tando un1 joven1 missionário per
guntei, como de costume: 
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Willia1n J. Critchlow Jr. 

Assistente do Conselho dos Doze 

" Você acredita que Joseph mith foi um 
profeta de Deus ~" 

"Senhor", disse êle, "sei que J oseph 
Smith foi um profeta de Deus" . 

"Sei que o Livro de Mórn1on t~ verdadei
r·o", r"plicou. 

Sua rápida e pronta 1·esposta instigou-n1e 
a dizer-lhe, "Como pode er você tão po.-itiYo 
ao afirmar . " 

Sua resposta foi novan1ente enfática, in1-
pres iva e breve. Três palavra exprin1e1n-no: 
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I-Iá, sem dúvida, n1uitos dos membros da 
Igreja ouvindo-me neste momento, que pode
rian1 igualmente testificar a veracidade do 
Livro de Mórmon por o terem lido. 

Un1 homen1 erudito disse-me não sentir-se 
com vontade de lê-lo em_ virtude da fantástica 
história de sua orig"m. 

"Deixe-me ver as placas de ouro - ver é 
crer", disse êle . 

"Talvez", adnüti, apressando-me a expli
car que Joseph Smith devolveu-lhas -ao anjo 
Moroni por êle lhe ter dito que a parte ou se
ção selada das placas seria traduzida em época 
futura, quando o mundo estivesse melhor pre
parado para receber sua mensagem. 

"Ben1", sorriu e respondeu e:spirituosa
mente, "quando Moroni devolvê-las para tra
dução, dê-me um punhado delas . Gostaria de 
investigá-las". 

Suponho haver críticos e céticos cuja ati
tude sôbre o Livro de Mórn1on reflete-se na 
füosofia dêsse homem - "ver é crer". Ima
o·ino, também, que alguns dos missionários de
sejariam que M·oroni tivesse deixado as p lacas 
com J oseph Smith para depositá-las em al
gum lugar público, um museu talvez, para que 
pesquisadores pudessem vê-las e convencer-se, 
já que ver é crer. 

Admiro-me ! E minha admiração inclina
-n1e a duvidar - mesmo desconfio da idéia 
de que 'ver é crer" - particularmente em 
sua aplicação às placas de ouro . 

Alguns de nossos missionários e outros 
1nembros foram capazes de apoiar o ditado 
' ver é crer", pensando que as pessoas que vi
ram os rôlos de papiro com as múnlias egípcias 
prontamente aceitaram a tradução de Joseph 
S1nith, divina1nente inspirada, de um dos rô
los. O Livro de Abraão, na Pérola de Grande 
Valor constitue essa tradução. Aquelas mú
mias e rôlos foram exibidos, num período de 
1nais de dois anos em vilas e cidades das mon
tanhas Apalachians. Por nove anos estive
rmn con1 J oseph Smith e depois de sua morte 
foran1 recolodados nos museus : primeiro em 
Saint Louis e depois en1 Chicago, onde supõe
-se tenham sido destruídos no grande incên
dio de 1871. Milhares de pessoas devem tê
-los visto . Ninguém, que eu saiba, duvidou de 
sua genuinidade, mas quantos, porque viram, 
sendo que "ver é crer", aceitaram a tradução 
de J oseph Smi th con1o obra de Deus e quise
ram tornar-se membros de Sua Igreja? Mui
to, poucos - estou corto. Qual a razão que 
temos nós para suspeitar que a visão das pla
cas do Livro de Mórmon seria diferente? Fo
ram êles, como testemunhas videntes, capazes 
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de admitir a existência das placa de ouro e 
do que nelas está gra ado - que ruditos nã·o 
podem traduzir, ma que ê e conhecimento 
silencie o ataque ele céticos os quai, lhas con
siderariam ilegíveis? Diminuiria as infindá
veis disputas sôbre sua origem, o anjo e a 
tradução pelo dom e poder de Deu ~ Duvido. 
Quanto mais pondero a SUO'estão que ' ver ' 
crer" mais me convenço que a a ã-o do nhor 
foi ótima - guardou as placas. Di e ao pro
feta Isaías: "Porque os seus pensan1entos não 
são os meus pensan1entos, nem ão seus cami
nhos meus caminhos. . . Porque ~~orno o c 'u 
está mais alto que a terra, assim estão meus 
caminhos mais altos que ·OS seus caminhos, e 
meus pensamentos que os seus pensamentos". 
(Isa. 55 :8-9.) 

Sim, a ação do Senhor foi a melhor. 

(1) Seu caminho - conservando as pla
cas - seguramente preserva-as para o tempo 
em que o mundo estaja pronto para receber 
a tradução da parte selada. Nã-o foi permi
tido a Joseph Smith traduzir essa parte por
que os corações não eran1 suscetíveis à ver
dade divina contida nela. Sôbre isso escreveu 
o profeta-historiador Moroni: 

" ... e coisas 1naiores do que as manifesta
das ao irmão de J ared, nunca foran1 manifes
tadas . . . o Senhor o r lenou-me que as escre
vesse; e ordenou-n1e que deveria selá-la ; or
denando-me, outrossim que eu selasse a sua 
interpretação. . . até o dia mn que êles (os 
gentíos) se arrependessem de sua iniqüidade 
e se tornassem limpos diante de Deus". 
(Éter 4 :4-6.) 

Imaginando, va1nos supor que as placas 
tivessem sido depositadas com as múmias e os 
pergaminhos egípcios no museu de Chicago. 
Ambos seriam destruídos pelo fogo. J oseph 
Smith não teve tempo de traduzir o segundo 
rôlo, que disse continha ·os escritos ele José, 
filho de Abrão . Dessa forma, sem a interven
ção de Deus, "a grande coisa manifesta" na 
porção selada das placas de ouro, está per
dida para o mundo. Làgicamente "os cami
nhos elo Senhor são mais altos que os seus 
caminh·os, e meus pensamentos que seus pen
samentos". Sou grato por Deus ter guardado 
as placas. Algum dia, espero ler as "grandes 
coisas" lá seladas. 

(2) Seu caminho - conservando as pla
cas - cumpriu e satisfez sua própria lei di
vina de testemunhas que "pela bôca de duas 
ou três testemunhas tôda palavra ::;erá confir
mada" . (2Cor. 13 :1.) Deu essa lei a Moisés 

(Continua na página 269) 

249 



oi ..Ateno~ flue o .Jiomem 

JVa~ça Je JVovo 

Batism:o é u1n dos " ... primeiros princí
pios e ordenanças do evano·elho" . Sendo u1n 
rito da Igreja, o batismo é classificado con1o 
"Ll.Ula ordenança. Embora numa análise mais 
estrita não possa ser enquadrado como u1n 
}Jrincípio, no 1nesmo sentido de fé e arrepen
dünento, pode, no entanto, ser assim conside
raclo por ser lei estabel ecida pelo poder di
vino. 

_ · O batisn1o é essencial para a salvação e 
-ri to, en1 seu ministério telTeno, deu prova 

disso a un1 membro elo Sinédrio quando Nico
. clemo chamou-o à noit"' . Creio que não e 
envero·onharia de chamar Jesus ele dia, mas 
e1·a u1n hon1em muito ocupado. Go ·to de in
t rr retar a frase "à noite' porque Nicode
mo., con1 outra ocupaçõa , além do Sinédrio, 
po_clia dispender un1a hora ou duas com o Sal
vador, a noite . 

onversaram e discutiram sôbre salvação, 
a prin1 ira citação le Cristo foi, "Na ver ela-
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de, na verdad a te digo que a IUêlc que não 
na ce1~ de novo não pode Yer o reino de Deus." 
(João 3 :3.) Essa ' uma f1·a e digna de cliscu -
são. É mais fácil Yer a. oisas temporai , as 
coisas lascivas, inchl,lo·ir en1 qualquer c-oisa fí
sica ou animal. Ma., na cer nnn1 n1undo e pi
ritual, é a atitude que o Senhor espera ele nós, 
segundo o exen1plo que J e us no deu. Se 
um homem não nas cr ele novo, fora dêste 
mundo, não poderá ver a luz e ·piritual onde o 
mnor, delicadeza, auto-r 2cusa, anto-clOlnÍnio, 
auto--contrôle, tôclas a vü·tude espirituais -
contribuen1 para o clesenYolvünento (lo h01nem . 
Ni oden1os não entendeu e di se: "Con1o pode 
un1 hon1e1n na cer sendo v" lho. por\ entura 
po le tornar ~ entrar no ventre ele sua n1ãe, e 
nascer . " (Ibicl . 4.) 

Então o Salvador foi 1nais explícito . Di -
. e : "Na verdade, na 'erdade digo que aquê
lc que não na car da água e elo e píri to não 
pocl ntrar no reino ele Deus." (Ibicl . 5.) I-lá 
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un1a essência no batisn10. Nessa f1·ase ten1os 
o propósito da vida - a submissão elo fí ·ic:o, 
da vida anin1al e vida no reino espiritual. 

O bati mo baseia-se em princípios funda
nv'ntais do crescimento e. piritual. rrrês dê] e 
·ão : sinceridade, sin1plicidade e pureza. A 
sinceridade foi definida como "mãe de uma 
nobre fan1ília de virtudes" . A in1plicidad 
e pureza são, Yerdadeiramente, as '' dua asas 
con1 as quais o home1n sobrepuja a terra e tô
da natureza temporária". 

Todo aquêle que deseja ser administrado 
no rito sagrado do batisn1o deve possuir es-
as três virtudes - sinceridade, pureza e sim

plicidade. Deverá honestamente aproximar
-se de seu Criador, e com coração penitente e 
contrito, confessar suas fraquezas 8 erros, e 
manifestar o desajo de viver "uma nova vi
da". Não deve servir a nenhum objetivo 
egoí ta, n1as, sincermnente "desejar fazer par
te do rebanho de D us", ser contado entra seu 
povo e aju lar sou semelhantes a carregar 
seu fardo para que possam ter luz. Só assin1 
pode ser manifestado o princípio eterno cb 
verdadeiro arrependin1ento . 

A pureza reside na afeição . PeTmite "ex
perimentar a alegria da presença ele Deus e 
ua união '. Os puros de coração verão a 

Deus. N enhun1a pessoa de coração in1puro 
e1nbora batizada uma centena de vêzes, pode
rá aproxünar-se· dÊle . 

A implicidade é n1anifesta na intenção. 
.A:o preparar a alma para a obediência afas
tam-se todos os desejos de ostentação, publi
cidade, honra pessoal ou en1oh1n1entos terre
nos. Na intenção realn1ente válida 1nanifesta
_ e apenas o sin1ples desejo de obediência pa
ra c1nnprir un1 dos n1andamentos de Deu· . 

O batismo é a entrada no reino de Deus 
e é significativo que e sa entrada seja por 
imersão . Borrifação não será suficiente; de
turpa o sin1bolisn1o . Pingos não serão sufi
cientes . Só por in1ersão é que o batismo lnen
cionado por Cristo pode ser propriamente 
1·ealizado. Há trê. lementos nos quais po
demos ser enterrados - ar, que é o nosso ele
mento natural; terra, onde seremos sepulta
do e que faz desaparecer o físico; e água, 
onde poden1os ser enterrad·os e vir ~t tona, a, 
então, esta é a típica comparação porque ig
nifica que, quando temos um vi. ·h1n1bre do 
espiritual, queremos deixar a vida animal, con1 
seus apetites e indulgências e desenvolver o 
lado espiritual de nossa natureza antes que o 
físico. 

Son1os, portanto, enterrados na água, se
pultando a antiga pes oa com apetite·, pai-
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xõe. , tentaçõ . e re . urgimanto par uma Yl
da nova. orno· ent rra los co1n ri . to na. 
ce1nos de novo co1n ·o bati. mo di. ·:-e o a pó to
lo Paulo (veja Hom. 6 :4.) I oi. con1o Cri to 
foi epultado e re . uro·iu em no"'i a vida, a 
ta1nb'm nó. re .·u ·citan1o Yl-
da com todos o. o o. 
inimigos e na água. 

Je us, o ri to con i l rou o bati. mo tã 
essencial, que foi a João o Bati ta, para que 
o batiza e, ao que ê te prote tou Ma João 
opunha-sa-lhe, dizendo : Eu careço de er ba
tizado por ti, e 'ens tu a 1nim. ' (Mat. 3 :14.) 

Disse o Salvador, "Deixa por agora, por
que a sim nos conv '111 cun1prir tôda a ju -
tiça." (Ibid. 15.) Sabemo então que João 
aquiesceu e batizou Je us. É manda1nento d 
Deus c1.unprir tôda retidão, a sin1 te1nos entra
da no Seu reino. Devemos obediência a um 
mandamento. Sepultarmos nos os Inaus hábi
tos; enterrarmos nossos pecados e r . urgir
mos para un1a nova vida, assim. omo Cri. to 
res urgiu na res urreiçã.o. 

O batismo, ·o entêrro e nascünento d v 
ser feito com autoridade . Se queremos no. 
tornar cidadãos dos Estados Unidos, ou de 
qualquer outro país, temos que obP-<1 er er
tas leis e preencher certos requi itos admini. -
trados por oficiais autorizado. . E. a im fa
zemos na Igraja de Jesus Cristo, poi. o bati -
mo por ünersão, pelo que possu 111 autoricla
d ' a porta . 

O batismo é, en1 pl'Ímeiro lugar, um rito 
e ·tabelecido pelo próprio Deus e as~ociad·o ao 
eterno princípio de retidão tendo sido e tabe
lecido para a salvação do hmnem. Em egun
do lugar, é un1a ordenança de iniciação, a 
porta de entrada, que torna o hon1c1n membro 
de rebanho· de Cristo . Em terceiro lugar, o 
batis1no é un1 símbolo sublime e belo, poi. ca
racteriza o entêrro do homen1 "anterior' , com 
tôda a fraquezas e imperfeições e re. un·ei
çã-o para uma noYa vida. 

A ordenança do batis1no ' nma lei de 
Deus cuja obediência em sinceridade pure
za e simplicidade, traz inevitàvehnente a bên
ção prometida pelo Confortaclor; é um. guia 
divino. Embora os homens o escarT1.eçam e 
.o ridicularize1n, o bati mo permanece para 
sempre. na ua simplicidade, não . 01nent um 
dos mai belos símbolos conhecidos, ma , tam
bém, uma elas mais efetivas lei para a ::;alva
ção do homem. 0111 o bati mo todos o · ho
:mens seguem o que dis e João: "Eu sou a luz 
do n1und n ~ quen1 me o·ue não anelará em 
treva , mas terá a luz ela vi la.' (.João :12. ) 
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o Caminho da Perfeicão 
.:J 

J oseph Fielding Smith 
(Continua ão do mês anterior) 

CAPíTULO XI 

A SUCESSÃO DO SACERDóCIO NOS DIAS 
PRil\'IITIV OS 

"Ora, ês e mesmo Sacerdócio, que existiu no 
princípio, existirá também no fim do mundo." 
(Moisés 6 :7). 

SACERDóCIO DEFINIDO 

O Presidente J ohn Taylor definiu o Sacerdócio 
como sendo ·o "regulamento, a administração do 
govêrno de Deus na terra e nos céus." É a autori
dade de Deus, delegada ao homem, pela qual é 
investido do poder de oficiar em tôdas as ordena
ções do Evangelho, falar no nome do Senhor, 
cumprir todos os deveres relativos à construção do 
reino de Deus na terra, de obter revelações. É 
a fôrça que constrói mundos. É o poder a que 
êsses mundos obedecem, pois trata-se da autoridade 
pela qual o nosso Pai Eterno faz as suas obras. 

Sem Sacerdócio não pode haver a Igreja de 
Jesus Cristo na terra: nenhum ato oficial feito em 
nome do Senhor e por Êle reconhecido; nenhuma 
remissão de pecados ou convivência com Deus. 
Nenhum homem possui o poder de assumir essa 
autorjdade, ela deve ser concedida e vir do autor 
ele nossa fé por meios competentes. 

DADO PRIMEIRO A ADÃO 

Tudo isso sendo verdade, foi essencial que 
Adão estives e de posse do Sacerdócio e que o 
transmitisse a seus filhos dignos até as ultimas 
gerações, enquanto a Igreja estivesse na terra. Já sa
b emo que o Sacerdócio foi primeiro dado a Adão, 
nesta. terra. "Adão possuiu as chaves dêle de ge
reção a geração -:é -x- -: :- Tinha domínio sôbre as cria-
turas. Êle é Miguel, o arcanjo, citado nas escri
turas. " (Documentary History of the Church 3 : 
385-6). 

Alma nos deu uma definição clara do Sacer
dócio , sua finalidade e obtenção. 

São essas as palavras : 
"Tendo-se estabelecido êste sumo-sacerdócio 

~egundo a ordem de Seu Filho, ordem que existe 
d esde a fundação do mundo; ou, por outras pala
vra , existjndo sem comêço nem fim, sendo prepe
rado de eternidade para tôda a eternidade, segundo 
a Sua pre ciênd a em tôdas as coisas. 
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" E foram ordenados da seguinte maneira : ha
vendo sido chamado através de um santo chamado 
e ordenado por uma santa ordenança e recebendo 
o sumo -sacerdócio da santa ordem; chamado orde
nança e sumo-sacerdócio que não tem comêço nem 
fim. 

"Tornaram-se assim sumo -sacerdotes para 
sempre, segundo a ordem elo Filho, do Unigênito 
do Pai, que existe sem princípio nem fim , e que é 
cheio de graça, eqüidade e verdade. E assim é. 
Amém. 

" E agora, como f alei sôbre a santa ordem dês te 
santo-sacerdócio, muitos foram ordenados e tor
naram-se sumo-sacerdotes de Deus; e isso graças à 
sua grande fé e arrependimento, e justiça perante 
Deus, preferindo êles arrepender-se e praticar obras 
justas, a perecer." (Alma 13: 7-10). 

Na Bíblia não obtem-os nenhuma afirmação 
direta quanto à concessão do Sacerdócio . Entre
tanto, sabemos que isso foi feito e que o Senhor o 
tornou conhecido e nos deu alguns detalhes rela
tivos a essas ordenações. 

ORDEM PATRIARCAL DO SACERDóCIO 

Extraí êsses fatos da Seção 107 da Doutrina e 
Convênio : 

A primeira autoridade de Sacerdócio na terra 
foi de ·natureza patriarca. Sendo patriarcas, eram 
êles naturalmente, conforme afirmado por Alma, 
Sumo-sacerdotes, conforme a Santa Ordem. Essa 
ordem Patriarcal (ou Evangélica) elo Sacerdócio 
continuou pelas g-erações de Adão a Noé, e de Noé 
a Moisés. Diz a revelação: 

"É do dever dos Doze ordenar ministros evan
gélicos em todos os ramos grandes da igreja, como 
por revelação lhes fôr designado. 

"A ordem clêsse sacerdócio foi confirmada, 
a fim de er passada de pai para filho , e por direito 
pertence aos descendentes literais da semente esco
lhida, a quem foram feitas as promessas. 

Essa ordem foi instituída nos dias de Adão, 
e desceu por linhagem ela seguint e maneira: 

De Adão a Sete, o qual na idade de sessenta e 
nove ano foi .ordenado por Adão, e por êle aben
çoado três anos antes da morte dêste (Adão), e, por 
seu pai, recebeu de Deus a promessa ele que a sua 
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posteridade seria a escolhida do Senhor e eria 
preservada até o fim da terra; 

Porque êle (Sete) foi um homem perfeito e 
se as~emelhava exatamente a seu pai, tanto que 
parecia ser como seu pai em tôdas as coisas, e 
podia ~er dêle diferenciado só pela sua idade. 

TRANSMITID·O POR LINHAGEM 

Ênos foi ordenado na idade de cento e trinta e 
quatro anos e quatro meses. Cainã tinha oitenta e 
sete anos de idade quando recebeu sua ordenação. 
Maalalel tinha quatrocentos e noventa e seis anos e 
sete ·dias quando foi ordenado. J ared tinha du
zentos anos quando foi ordenado. Enoc tinha vin
te e cinco, e seu filho Matusalém cem anos quando 
recebeu o Sacerdócio. Todos êsses patriarcas foram 
ordenados e abençoados pelas mãos de Adã-o. Tal
vez possamos refletir que bem pode ter sido possível 
que ês es homens receberam algum ofício menor, 
dentro do Sacerdó~..;io, antes que lhes fôsse conferida 
a autoridade de evangelista, pelo pai Adão. Tal 
pen amento é sugerido pela afirmação de que Cai
nã foi chamado ao deserto, pelo Senhor, em seu 
quadragésimo ano de vida, mas foi ordenado evan
gelista por Adão ao atingir a idade de oitenta e 
sete anos. Lamec foi ordenado pela mão de S.ete, 
quando tinha trinta e dois anos de idade e N oé 
somente tinha dez anos, quando recebeu s~a orde
nação pela mão de Matusalém. É evidente que 
Adão reservou para si a honra de c-onferir êsse 
ofício a cada um dos patriarcas que viviam em 
"'~u. tempo e _9:ue, sem dúvida, exer·ciam cargos 
d1ngentes. N ao devemos entender que êsses dez 
homens eram os únicos que possuíam autoridade 
divina antes do dilúvio, mas sim que foram chama
dos a posições de responsabilidade, ou autoridade 
maior, entre os seus contemporâneos. Não seria 
razoável supor que êsses dez homens, em seus dias 
e na geração, foram obrigados a fazer todos os tra
balhos exigidos de homens possuidores do Sacerdó
cio. Tinham uma igreja organizada. Isso pelos 
ens~namentos do Profeta J oseph Smith. Nem po
dena ser de outra maneira, pois há sempre ordem 
no reino de Deus, tanto na terra com-o nos céus. E 
ainda lemos nessa revelação: 

"Três anos antes de sua morte, Adão chamou 
ao vale de Adam-ondi-Ahman, a Sete, Enos, Cainã, 
Maalalel, Jared, Enoc e Matusalém, que eram todos 
sumo-sacerdotes, e ao restante da sua posteridade 
que era fiel, e aí lhes deu a sua última bênção. 

"E o Senhor lhes apareceu, e êles se ergueram 
e ~b~nçoaram a Adão, e chamaram-no Miguel o 
prmc1pe, o arcanjo. 

"E o Senhor adiministrou confôrto a Adão 
e lhe_ d~sse: Eu te separei para sêres a cabeça; um~ 
mult1dao de nações pr·ocederão de ti, e tu és prín
cipe sôbre elas para sempre." (D&C 107:53-55) 

gôsto ele 1961 

LINHA DE ORDENAÇÃO DE MOISÉ 

a eção de número 84, é continuada a ord m 
de descendência do Sacerdócio, e aprendemo ê 
fatos: 

Moisés recebeu o Sacerdócio de J etro eu o
gro. Será observado que J etro não era i raelita. 
mas Midianita, e entretanto po uia o acerdó i . 
A _B~bl~a não no conta muita coi a a r p d o 
M1d~an1 tas, ou de outra naçõe quanto a 
pectiVo Sacerdócio e ua po ição diant ] 
J etro, descendente de Abraão, e identement tinha 
o direito de receber o Sacerdórcio, e a sim ta~nb ém 
podemos acreditar, outros do ~ eu po o. J tro r -
cebeu o Sacerdórcio de Caleb, e Caleb o rec beu de 
Elihu, _e Ehihu das mãos de Jeremia , e J remia · 
das maos de Gad, que recebeu de Isaías, que iveu 
nos dias de Abraão. Dessa informação conclui- e 
que Moisés recebeu o Sacerdócio fora da tribo de 
Israel, e por uma linhagem diferente dos descen
d:ntes de Jacó. Não sabemos a qual nação ou na
çoes CaleAb, Elihu, Jeremias e Gad pertenceram, mas 
alguns deles, ao menos presumimos, foram de cen
dentes de Abraão e de Midian. "I saias também 
viveu _nos dias de Abraão, e por êle foi abençoado. " 
Abraao recebeu seu Sacerdócio de Melquizede que 
foi de Salem, o grande Sumo-sacerdote. ' 

OUTROS PORTADORES DO SACERDóCIO 

A ordem de descendência do Sacerdócio d 
!srael,, aJ?Ós os dias_ de No é, pode ser traçada por 
mtermedw de Abraao e eu filho . Ê e natural
mente, foi o sacerdócio Aarônico. O Senhor reti
rou Moisés ·de Israel e com êle o Sacerdócio de 
Melquizedeque devido à falta de preparo do filhos 
de h:rael para recebê-lo. Entretanto, omo infor
mados pelo Profeta J oseph Smith que o profeta 
de hrael, tais como, Samuel, Isaías. J eremia e 
Elias, possuíram o Sacerdócio de M~lquizedeque. 
De fato, Elias foi o últim·o dos profeta em Israel 
a p~ssuir o ~acerdócio de Melquizedeque em ua 
plenitude, com podere de selamento, autoridade 
que delegou a J oseph Simth e Oliver Co' der . 

Cristo em eu ministério, re taurou a pl nitude 
do Sacerdócio e chamou doze a pó tolo . Trê 
dês es apóstolos agiram como Primeira Pre idência, 
pois a êles o Senhor entregou as "cha e do reino ' . 
"O Salvador, Moisés e Elias deram a chaves a 
Pedro, Tiago e J oã·o na montanha onde foram 
transfigura dos diante dêle , diz J oseph Smith. 

RESTAURAÇÃO MODERNA DO 
SACERDóCIO 

Dos dias de Moisés à vinda de João Bati ta o 
povo estava sujeito à lei de Moisé e do Sacerdó~io 
Aarônico ou Menor· ma , Cristo quando veio , 
restaurou a plena autoridade e tôda a oraanização 
de ua igreja. O Sacerdócio Aarônico foi então 
re-taurado por João Bati ta e o acerdócio d M l-
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quizedeque por Pedro, Tiago e João. Vieram os 
antigos profetas desde o início, e entregaram as 
respectivas chaves a J oseph Smith e Oliver Cow
dery, para que tôdas as coisas pudessem ser reuni
das nesta Dispensação da Plenitude dos Tempos. 
O Senhor disse a J oseph Smith e aos Elderes que a 
êle estavam associados: 

" Portanto, assim diz o Senhor a vós, com 
quem o sacerdócio tem continuado através da li
nhagem de vos os pais -

" Pois de acôrdo com a carne sois herdeiros 
legais, e fôstes escolhidos do mundo com Cristo 
em Deus-

"Portanto a vossa vida e o sacerdócio perma
neceram, e é necessário que permaneçam através de 
vós e de vossa linhagem até a restauração de tôdas 
as coisas que falaram as bôcas de todos os santos 
profetas desde o princípio do mundo." (D&C 86: 
8-10.) 

C A P í TU L O XII 

ANTIGOS LIVROS DE RECORDAÇÃO 

"Então aquêles que temem ao Senhor falam 
cada um com seu companheiro; e o Senhor atenta 
e ouve; e há um memorial diante dê le, para os que 
temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu 
nome." (Malaquias 3 :16.) 

Como é indefeso o homem sem o Senhor como 
guia! Como são tolos seus pensamentos! Sem a 
inspiração divina -o homem é lançado em abismo, 
apanhado em armadilha. Todos os seus caminhos 
são escuros, e é confundido e envergonhado. 

"Bom e reto é o Senhor; pelo que ensinará o 
caminho aos pecadores. 

"Guiará os mansos retamente, e aos mansos 
ensinará o seu caminho. 

"Tôdas as veredas do Senhor são misericórdia 
e verdade para aquêles que guardam o seu con
certo e os seus testemunhos." (Salmos 25: 8 -10.) 

Temos feito referência às muitas teorias apr·e
sentadas com a finalidade de exphcar a origem da 
linguagem. Sábios têm estudado anos a fio, ten-

\tando descobrir como se deu o desenvolvimento das 
cordas vocais e todo o aparelho humano de repro
dução da voz. Foram dadas explicações e mais 
explicações, na tentativa de instruir-nos quanto aos 
métodos pelos quais a linguagem foi desenvolvida. 
Quanto mais fácil é aceitarmos a simples, porém 
conclusiva, afirmação do Senhor! 

ADÃO ENSINADO A LER E ESCREVER 

Enquanto Adão e Eva permaneceram no J ar
dim do Édem, foram instruídos a conversar na 
linguagem do Pai. Conta-nos a Bíblia que o Se
nhor manteve conversações com Adão. O que não 
teria sido possível se Adão não tivesse sido ensi
nado a compreender Suas palavras. Além disso~ a 
linguagem não era um modo de falar imperfeito 
como hoje. Era a linguagem dos sêres celestiais. 
E Adão, o primeiro homem, não somente sabia 
falar, como também ler e escrever. No Livro de 
Moisés ·obtemos uma compreensão perfeita dêsses 
fatos. Assim dizem as escrituras: 
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"Então começaram êstes homens a invocar o 
nome do Senhor, e o Senhor os abençoou. 

"E havia um livro de lembranças no qual se 
registrava no idi-oma de Adã·o, porque a todos que 
invocavam a Deus eram-lhes concedido escrever por 
espírito de inspiração. 

"E por elas seus filhos foram ensinados a ler 
e a escrever, possuindo uma linguagem que era pura 
e incorrupta. 

"Ora, êsse me mo Sacerdócio, que existiu no 
princípio, existirá também no fim do mundo. 

"Esta profecia Adão a pronunciou por in pi
ração do Espírito Santo; e se registrava a genealo
gia dos filhos de Deus. E êste era o livro das 
gerações de Adão, e dizia: No dia em que Deus 
criou o homem, à imagem de Deus o fêz. 

"À imagem de seu próprio corpo, macho e 
fêmea, os criou, e os abençoou, e chamou seu nome 
Adão, no dia em que ê les foram criados e se torna
ram almas viventes na terra sôbre o escabêlo de 
Deus." (Moisés 6: 4-9.) 

. CONSERVADO UM LIVRO DE 
RECORDAÇÃO 

Êste antigo livro de recordação e regi tro ge
nealógico dos filhos de Deus , que continha as 
gerações de Adão, teve a finalidade de ser con er
vado e entregue de geração a geração. Êsses re
gistros eram mantidos pela Igreja. Aquêles, cujos 
nomes neles constavam, eram conhecidos como o 
"filhos ele Deus". Êsse título lhes foi dado por 
terem sido batizados e feito um convênio com o 
Senhor. Qual não seria a glória se os homens se 
tive sem mantido fiéis através elos séculos, e se êsse 
maravilhoso registro tivesse passado de p :ü para 
filho, sem interrupção ! Mas Satanás penetrou no 
meio do povo e os tentou, e "os homens se torna
ram carnais, sensuais e diabólicos, e são excluídos 
da presença de Deus." Contudo, enquan~o ·os ho
mens permanecem fiéis aos seus convênios, êsE:e 
livro de recor·dações existiu entre êles, e nele cons
tavam os nomes dos justos. 
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Quando Enoc foi chamado para fora do país 
de Cainã, a fim de pregar àqueles que tinham rejei
tado .o Evangelho, levou consigo o conhecimento . 
dêsse livro de recordações, que, para êle, era de 
grande valor_ São essas as palavras que ensinou 
ao povo: 

"E Enoc continuou suas palavras dizendo: O 
Senhor que me falou é o Deus do céu; é o meu 
Deus, é ·O vosso Deus, e vós sois meus irmã·os- e 
porque aconselhais a vós m·esmos e negais ao D~us 
do céu? _ 

"Êle fêz o céu e a terra que é o escabêlo de 
Seus pés: e Êle é a fundação dela. Eis que Êle 
a estabeleceu, e trouxe uma haste de homens sôbre 
a sua face. 

"E a morte sôbre noss·os pais; não obstante os 
conhecemos, e não podemos negar, e ao primeiro 
de todos conhecemos ,até mesmo a Adão. 

"Porque escrevemos um livro de recordações 
entre nós, de acôrdo com o modêlo dado pelo dedo 
de Deus; e foi dado em nosso próprio idioma." 
(Moisés 6: 43-46.) 

Desta maneira apresentou aos dissidentes a 
evidência de que o Pai falou a Adão. De alguma 
forma êsse livro de recor·daçãões (e talvez outros 
registros) foi dado a N oé, e depois do dulúvio a 
Abraão. Noé ensinou o povo pelas instruções de 
Enoc e antecedentes. 

ABRAÃO TI~~ OS REGISTROS DOS 
PROGENITORES 

Abraão possuía, como sabemos, registros de 
sua própria autoria, pois disse: 

"Mas os relatos dos pais, mesmo os patriarcas, 
concernentes ao direito do Sacerdócio, o Senhor 
meu Deus presP-rvou em minhas próprias mãos; 
portanto, um conhecimento do comêço da criação, 
e também dos planetas, e das estrêlas, como êles fo
ram do conhecimento dos patriarcas, conservei até 
o dia de hoje, e pr-ocurei escrever algumas destas 
coisas, sôbre êste relato, para benifício de minha 
posteridade que virá depois de mim." (Abraão 
1 :31.) 

Assim de~cobrimos que os livros que revelam 
as escrituras· ae Adão e dos patriarcas tinham sido 
conservados na mão de Abraão. Aprendemos ain
da de Abraão que os pais, mesmo desde os dias de 
Adão, não ignoravam a forma da terra e nem a 
existência dos planetas e sua relação com as estrêlas. 
Não foi senão após a perda dêsses livros e a rejei
ção da revelaçã·o, que escuridão espiritual e igno
rância fundiram mente e alma dos homens. Ti
vesse a humanidade continuado a odor ar o Senhor, 
seus nomes teriam continuado a serem escritos no 
livro de recordação mantido pelos profetas e o 
c-onhecimento das coisas de Deus teria sido igual
mente conservado entre os homens até o presente. 

gôs to de 1961 

MOISÉS CONHECIA O LIVRO DE 
RECORDAÇÃO 

Foi mantido nos dia de Moi é um livro de 
recordação e quando o grande profeta uplicou ao 
Senhor para que de via se a sua ira de I ra l , 
Moisés disse: 

""Assim tornou Moi é ao enhor e di _e: ram 
êste povo pecou pecado grande, fazendo para 
deu es de ouro. 

"Agora, pois, perdoa o não 
risca-me, peço-Te, do Teu livro que ten rito. 

"Então dis e o Senhor a moi é : Aquêle qu 
pecar contra Mim, a êste ri carei Eu do 1eu li ro. ' 
(Êxodo 32: 31-33.) 

MALAQUIAS CITADO PELO SALVADOR 

Malaquias fala dessa época, e ua profecia foi 
considerada de tamanha importância, que o al
vador repetiu-a aos nefitas, como segue : 

"Então, os que temiam ao Senhor falavam 
muitas vêzes, cada um com o seu companheiro e o 
Senhor escutava e ouvia; e foi e crito diante d'Êle 
um livro de memórias, para os que temiam ao 
Senhor e para os que lembravam empre o eu 
nome. 

"E êles, serão Meus, disse o Senhor do Exér
citos, no dia em que Eu reunir minhas jóia · e 
compadecer-Me-ei dêles, assim como um homem 
se compadece de eu filho, que o erve. 

"E então tornareis a ver que diferença há entre 
o justo e o ímpio; entre o que serve a Deu o 
que não O serve." (3 Nefi 24: 16-18.) 

UM REGISTRO DOS FIÉIS 

Por essas palavras de Malaquias podemo en
tender e verificar a imporl:ância de constante re
uniões para ouvir sôbre o Senhor e adoDá-lo. O 
santos antigos "constantemente conver avan1" e 
" S " D d pensavam em eu nome . evi o a essa probi-
dade não seriam abandonados, mas sim poupado~ 
como "um homem poupa seu próprio filho que o 
serviu". Que grande lição para nos in truir! ão 
estam·os tentando tornar nossas reuniões fácei 
para o povo PORQUE êles não go tam de se reunir 
'~freqüentemente", de conversar e serem in truído 
de PENSAR no nome do Senhor? Devemo receber 
esta admoestação, para evitar que no sos nome não 
constem do "Livro da Vida" do Cordeiro , qu é 
o livro de recordação. Aquêle "que sobrepuja' 
é que ser.á considerado digno. Além di o, o enhor 
-disse ao Profeta J oseph Smith: 

"E todos aquêles que não e acharem in crito ... 
no livro da lembrança não terão herança alguma 
naquele dia, mas serão desarraigados, e a ua por
ção lhes será designada entre incrédul·o , ond há 
chôro e ranger de dente . "(D&C 85 :9.) 

(Continua na página 267) 

2S5 



S~CgROÓCIO n~s 

\ "QUE OS OLHOS SEJAM ABERTOS" 

Uma vez o Mestre estava saindo de Je
ricó, enquanto uma grande multidão o seguia. 
Aconteceu que dois cegos, assentados junto 
do caminho ,ouvindo que Jesus passava, cla
maram, dizendo, "Senhor, Filho de Davi, tem 
misericórdia de nós." A multidão~ ouvindo 
suas súplicas, os repreendia, para que se ca
lassem. Não obstante imploravam cada vez 
mais. 

Jesus, parando, chamou-os, dizendo: "Que 
quereis que vos faça~" 

Dis eram-lhe, "QUE OS NOSSOS OLHOS 
SEJAM ABERTOS". 
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Elder R. P. Cuudick 

Então Jesus, movido de íntima compai
xão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram; e êles 
o seguiram. e) 

Êstes dois cegos desejavam, acima de tu
do, que vissem com seus olhos o m.und-o ao seu 
redor . Não pediram ouro, nem. riqueza ne
nhuma, pois naquêle momento, êsse d sejo era 
mais precioso d .o que todos os bens m.ateriais 
que alguém lhes pudesse conceder. Uma vez 
tendo recebido seu pedido, levantaran1-se e se
guiram o Mestre, sabendo no seu íntüno que 
Êle os elevaria muito além do que já tinha1n 
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atingido - além. do que a experiência ante
rior lhes p1·oporcionara. 

A cura 1nilagrosa in1pre sionou os di -
cípulos, e sen1 dúvida, 1nuitos pensavan1 ser 
essa a n1aior dádiva que Êle pudesse repar
tir-lhes. No entanto, poucos compreenderam 
que aquilo foi insignificante ao ser compara
dos con1 o propósito real da cura - que os 
olhos fôsse1n abertos, não apena ao mundo 
físico e eu esplendor, 1na ao entendin1ento 
da vida eterna e o canünho que a ela conduzi
ria. Pouco valeria a sua vista se não enxer
gassem e seguis en1 o canünho da salvação. 

Há milhares de cegos no mundo hoje -
os que não desejam enxergar, e os que até 
agora estão esperando junto ao canünho até 
que venha o Mestre. O pior é a situação da
quêles que, tendo recebido a luz, não a se
guem; pois " amaldiçoado é aquêle que, •onhe
cendo a vontade de Deus, não a pratica." (2) 

O Sacerdócio de Deus é o 1nei.o adminis
trativo pelo qual os filhos dÊle são instruídos 
e encaminhados. Todo hon1em chamado e or
denado nêle deve entender e executar os seus 
deveres sagrados. 

Houve um homen1, elder na Igreja, que 
já se considera\ a sábio e conhecedor profun
do da doutrina e govêrno da Igreja. Pensava 
um dia ser chamado a uTna posição de alta 
autoridade e respeito . O seu cargo atual era 
de "mestre visitante", ao qual êle dava pouco 
n1érito e atenção. Sempre dei~ava que algo 
acontecesse para interromper as visitas plane
jadas. Assim, ficava a cargo do presidente 
do Ramo vi itar cabahnente os lares que não 
con eguira visitar. 

111 dia, o . upervi or dos n1estres visitan
tes chamou-o e avisou-o de que receberia un1 
novo colega e esperava que desse liderança 
e exemplo próprio. Apre .~ entou-lhe un1 elder 
r"'cém-ordenado, cujo entusiasn1o o impl·essio
nou. O dia foi co1nbinado no_ qual iriam fa
zer as visitas . Não obstante, como era o seu 
costume, na noitinha das visitas, telefonou ao 
joven1, dizendo-lhe que não podia comparecer, 
1j ois tinha "coi~as in1portantes" que "surgi
ram de repente." 

O jovem disse-lha que bem compreendia 
que êle estava ocupado, mas len1brava-se n1.ais 
do compr01nisso as un1.~do e, portanto, iria 
passar por sua casa para saire1n juntos. 

O hon1.en1 achou-se sen1. graça, pois reco
nheceu seu dever, e sendo hone to consigo, 
não tinha outra "'scolha. Esperava <.J chegada 
elo colega impetuoso para sair e terminar o 
serviço, ainda con1. tampo para divertir-se n1.ais 
tarde. 

Os dois se encontrara1n e partiram. Ao 
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chegaren1. na prüneira casa enc-ontraram uma 
fanlÍlia nnüto agradáv l que o. re eb u •on1 
tôda cortesia. O jovem elder deu a lição 111 
calma e grande habilic1ad ; todo. parti ipa
ram om muito entu .. iasmo e inter~. e. D -
pois, fizera1n ora ~ão en1 famíJia e formn à 
próxin1a casa. 

Ao bateren1. na porta foran1 atendido. 
por uma mulher e seu .. quatro filh]nho... ua 
fisiononüa estava I álida e le e ·peradamente 
começou a chorar, onduzin lo-o I ara un1 
quarto. O n1ariclo esta' a ele cama, •o1n febr 
alta . Jazia em sua condição rítica já há lois 
dias . 

"Que faremos." Ílnp] orava a mulher o 
médico não e tá en1. casa." 

As criança. ficaran1. con1. mêdo e a n1ais 
velha, com sete anos, perguntou 'Ma1nãe pa
pai vai morrer ?" 

A mãe, olhos lacrünosos, viro:1-. e omo 
se estivesse esperando a resposta los vi itan
tes . O elder n1.ai.s jove1n já estava tirando do 
seu bôlso um vidrinho de azeite consagra lo. 
Pediu que todos uniss em a sua fé cn1 ora~ão 
e ungiu a cabeça do pai. O. dois élclere inl
puseram as n1ãos e abençoaran1-no para qu 
fôsse curado. Acalmara1n a família e sai.ram 
prometendo voltar na n1.anhã seguinte . 

Con1.o prometeram, voltaran1 à ca ·a. o 
entrarem pelo portão, foran1 r •ebidos pelo 
pai e ua família, todos orrinclo . 

"Estou n1.elhor", excla1nou o pai, gra~a. 

a vocês e bênção de Deu. ! Nun ·a po lerei 
agradecer-lhes clemai. . Nó. nos encontrare
m os donüngo na Igreja - a fanülia tôda . 

Esta família não tinha ido muito ativa 
na Igreja. Algo aconteceu. O "'US coraJõe 
foram tocados, algo abriu seu. olhoR: 

Êste elder nunca 1nai. faltou no s u ele
ver. Sempre saía na primeira en1.ana do 1nê. 
para encontrar a famílias no seu di trito. 
Não foi mai uma coisa secundária ou lio· i.ra 
na sua vida. Até hoje , êle é o presidente elo 
seu ran1o, pois aprendeu a faze1· com gôzo 
seus deveres; tornou-. e humilde, um filho fiel 
de Deus! 

Os seus olhos foram abertos; e nã ap -
nas os seus, mas muito. outros por In"'io dêle 
- e não apenas seus olhos mas . eu oração, 
sua n1.ente e ua aln1.a. 1na vez ê]e pr . tou 
se_u testemunb o, dizendo, Sou oTato por ter 
entendido e feito os meus dev res; agora ,. i o 
que é um pastor verdadeiro - sei c01no . 
deve cuidar do rebanho." 

Como '0S dois cegos da antignidad ~ l 
recebeu a luz que conduz à vi la eterna e 
mais ainda, seguiu-a. 

(l) (Mat. 20 :29-34); (2) (Alma 32:19) . 
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gscoL~ oom1n1c~L 

Iniciava-se o crepú culo quando J oãozi
nho, um garôto de sete anos, notando a falta 
de água, pegou um balde e foi ao rio. Nas 
m.ontanhas a noite vem. cê lo e, assün sucedeu 
no local onde êle e sua fanlÍlia estavam fa
zendo acampan1ento . Na volta ficou desorien
tado e seguiu o can1inho errado. 

Logo mais . os seus pais sentiram sua fal
ta e, a sustado , começaram a procurá-lo. 
Quando foi publicada a notícia '~ GARôTO 
DE 7 AN S · DESAPARECIDO', outros co
nl çaram a I rocurá-lo. No dia eguinte uns 
500 homen deixaram seus serviços para p1·o-
1nar o pequ no p ardido . O balde vazio foi 
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JaFdidos 

Sister N onna Mill 

visto - ma , Joãozinho não foi achado. Na 
tarde do quarto dia, seu corpo foi encontrado 
- infelizmente tarde demais .. . 

O que foi que fêz com que ê t.es homens 
deixassem seus serviç-os e procurassen1 apenas 
un1a pequena alma perdida ~ Foran1 obrio·a
dos a fazer isto . , ou pensaram nos seus pró
prios filhos e, tendo c01npaixão dos pai , pu
seram-se em _busca do garôto de ... aparecido. 

Suponhan1os que 500 h01nens na Igraja 
se pusessen1 a procurar uma só aln1a que ti
vesse caído, tornando-se inativa. N~o ; un1a 
alma inativa tão preciosa à vista de Deus 
quanto êste menino perdido ~ Exi:::sie n1uita · 

LIAHO IA _ 



aJn1as deixadas de lado, esperando por sua 
ajuda! 

Alguns anos atrá a E cola D01ninical or
ganizou um programa de alistmnento; o obje
t ivo foi trazer a atividade de cada men1bro à 
Escola Dominical. Esta é uma grande obra 
e, un1a maravilhosa oportuni lade 1e servir a 
Deu , e1n amor e anlizade na busca dê tes 
" r erdidos", objetivando trazê-los de volta ao 
Seu aprisco. 

nu~ c anJo 

Cada la e da E .· t r 
un1 Li' ro ele Chamada no qual o lo 
1nembro ativos deve1n e. tar inscrito 
esquerdo e os inativo ou 'pot nci·li no la
do lireito . O Superintenlent ccretário e 
ProfessÔr<'S, levem trabalhar juntos r ara c n
s rvar o livro en1 dia. Programa cl \li.·ta
mento enqua lra n . . eus bjetiYo a RE
C PERAÇÃO de membro. afa. tal . cl l'

viço ativo, e o ALI 'l"'Al\1E~ TO 

(Continua na página 26 ) 

_Alortotf 

cSuplemento da o(ição para o~ -Aie~tre~ Vi~itante~ do J?a1no 

LIÇÃO N.o 9 

Preparado como suplement-o à mensagem dos mestres visitantes de etembro de 1961. 

As 1m con1o há um só Salvador, ta1nbém 
há um só caminho para salvação - o evan
gelho. 

Todos os homens serão julgados pelos pa
drões do evangelho . Sendo isso ' erdade, to
dos terão oportunidade de aceitá-lo ou r ejei
tá-lo, omo e colheren1. 

Portanto com o programa missionário da 
Igreja : em tôdas as épocas, homens e Inulhe
re - abençoados c-om conhecimento do evan
gelho - têm aceitado chamadas pa.ra propa
gá-lo a seus sen1elhantes. Dessa forma tor
nam-se in trumentos na mão do S enhor, que 
prepara os honesto ele coração para acejtá-lo . 
Mui tos de nós desta geração ternos tido a opor
tunida le de ... ervir dessa maneira. 

Pela su a ünportância, nossa r esponsabili
dade se estende além do trabalho 1nissionário. 
Nós também poden1os ser in trumento em 
Suas mão se dern1os a bênçãos do evangelho 
àquel es que faleceram sem o terem ouvido . E 
essas ahnas , ão tão preciosas a no so Pai Ce
lestia l como aquelas que vive1n entre nós. 

Pode1nos, assim servir ne se ca1npo atra
vés do progran1a genealógico ela Ig1· c~ja. Nos
sa r esponsabilidade é reunir os n01nes de no -
sos n1ortos para que o trabalho seja feito por 

êles. Muitos dêstes já a eitarmn o evaug lho 
no n1undo espiritual e e. tão esperando por 
sas ordenanças sah adoras. Nossa sati fação, 
atual e vindoura, será e. ·peciahnente oTan l 
S?. realmente participarn1os no trabalho t 111-
plárico . 

O de afio ' grande . l m enorme nún1e1·o 
de almas recebeu corpo e veio à ten·a, r.>, para 
a maioria elêle , o trabalho templárico não f i 
feito . Cada ·um de nós - s 111 exceção - t m 
responsabilidade no tunprim. nto dês +1·a
balho . 

É uma pena que n1uitos y"' 111 o , ervi~o 
genealógico como atividade pa1·a v.~lhos, pois 
oferece uma r "'COinpensa peculiar a •anto. do ' 
ú l timos Dias de tôdas a. idade . É intere.
sante, educacional e apre. enta opoL'hlnÍ lade: 
substanciais para cres imento e ÜP. envolvi
Inento . O 1nais importante é a v rc1adejra ex
pressão elo ideal cri tão que encen·a, poi é 
sen1pre feito para pes oa · que nunca onhe 
mos nesta vida. Mas 110. so Pai no u co-
nhece cada um.a 1 la e para Êle tô la... sã 
preciosa . 1anife tou- e muita. v"'ze atra
Yés de profeta vivo , sôbre a imp rtân
cia dêsse trabalho . É bo1n rue atendamos ":
se conselho e dan1o. -lh o máximo d apôio. 
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EU GOSTARIA DE SABER 

JOSEPH FIELDIN G SM IT H 

Presidente do Conselho dos Doze 

I esponde à sua pergunta 

Pergunta: Numa reu1ua·o ao r edor da fo
gueira em nosso ramo foi feita a seguinte per
gunta : " Terá Satanás o poder de responder 
a nos as orações . " Uguns dos presentes 
eram da opinião qne sin1, n1as que êl e o faria 
para nganar-nos. Outros achavam que se 
nossos pecados fôssen1 sincero , Satanás nã.o 
teria nenhu1n poder para intervir e nos dar 
respo ta falsas . De ele que havia divergên
cia de opiniões, gostaríamos de obter uma res
posta a esta pergunta. 

Resposta: É fato demonstraüo 1ue Sata
nás te1n poder para enganar. Lernos nas es
crituras con1o êle aplica seu poder para enga
nar e l e\ ar a humanidade ao êrro en1 muitas 
o ·aswes. Quando Adão e Eva foran1 expulsos 
do Jardim do Éden, o Senhor mandou uu1 anjo 
para instruí-los no p l ano de sa] vaç~,o e foi or
d "'nado que en inassem a seus filhos o que fi-· 
~eram fiehneute. Mas, Satanás aproximou-se 
dêles e disse : " Eu tmnbém sou filb o de Deus; 
e contestou, dizendo ; não creiam e êles não 
crermn e amaran1 Satanás 1nais qw:~ a Deus. E 
daquele tempo e1n diante os hon1ens começa
ram a ser carnais, sensuais e diabólicos." 
(PGV 1\/Ioisés 5 :13. ) Tentou também destruir 
nos o Redentor pela t entação, n1as nisso fa
lhou. Quando chegou a época para a restau
ra.;1ão do Evangelho nesta dispem:> ~.tção, eYi
denteinente Satanás sabia d isso e fêz todo o 
po síval para destruir o profeta J 01..;eph Sm.ith 
antes la chegada do Pai e do Filho con1 a 
mensagen1. de salvação. i. missão ele Satanás 
P destruir . Quando por ocasião elo Conselho 
nos · Céus, rebelou- e deter1ninou clestruir a 
obra do Senhor e ujeitar tôda a hun1anidade 
a ·eu poder . Deven1.os admitir que on grande 
parte foi ben1 sucedido en1 . eu propósito, poi 
p rsuadiu a vasta maioria dos habitantes da 
terra a e afastar m da verdade revelada di
Yinamente . Será capaz de colocar tentação 
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no aminho d e qualquer indivíduo para indu
zí-lo ao pecado. Ensinou ao m.undo falsas 
doutrinas di farçada en1. verdade e muitos 
o seguiram. Apareceu a Moi ·és dizendo: 
" . .. Moisés, filho do homen1, adora-rne; e 
acontaceu que Moisés olhou para Satanás e 
disse : ' Que1n és tu . Porque eis que ou filho 
de Deus à sem.elhança de Seu unigênito. On
de está a tua glória, para que te adore . " 
(Moisés 1 :12-13. ) 

DeYen1os estar preparado para e1npre 
r esi. tirmos aos avanços de Sataná . (Êle no 
aparecerá na pessoa de u1n anligo on parente, 
no qual temos confiança.) Satanás tem po
der para colocar pensa1nentos em nos as men
t e· e de cochichar ao nosso ou' ido, a fim de 
incitar-no · a atisfazer nossos apetites ou de
::;e j os e, de várias outras maneiras, joga com 
nossa fraqueza e cobiça. N efi c01npreendeu 
isso claran1ente e pelo dom la profecia deixou 
un1 aviso para a pre ente geração de que este
jamos alerta para r e istirn1os ao a taque d 
Satanás. E ·tas ão algumas d"' suas palavras 
à presente geração : 

"Porque o reino do diabo leve ser acudi
do, e os que a êle pertencere1n deven1. ser acon
selhados a se arr"'pendereln, ou o diabo os 
ao·arrará com suas eter}~as correnü·s, e e en
colerizarão, e perecerão; 

' Pois que nesse dia êle assolar h os cora
ções dos filhos dos homens, e os ex~itará a e 
encol erizaren1 contra o que ' bon1. 

" E os outros êl e pacificará, e os adorme
cerá en1 segurança carnal, de modo que dirão : 
Tudo vai ben1 em. Sião; ·in1, Sião prospera 
tudo vai bem e assin1 o diabo engana eus 
corações, e O. conduz astutan1ente éJ O inferno. 

' E a ouüos êle lisonjeia dizendo-lhes 
que não há inferno; e lhes d iz : Eu não sou o 
d iabo, êle não existe; e isso êla Jhes su ·surra 
aos ouvidos, até o agarrar com suHs terrÍ\ eis 
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corrente , das quais ninguém se Jiberta." (2 
Nefi 28 :19-22.) 

Não deven1os con. iderar seu poder mul
to levianan1ente, n1as na sinceridade :te nos
sas aln1as, resistir a tôda impressão, todo pen
sanlento pernicioso, ou a qualquer desejo ou 
persuassão a praticar o mal advindo de qual
quer fonte, mesmo de nosso amigos mais che
gados. Satanás conhece todos os truques e, 
há muito, vem persuadindo o povo a praticar 
o mal. N efi tambén1 no deu os seguintes 
avisos úteis: 

"E agora, 1neus innãos, percebo que ain
da meditais en1 vossos corações; e é-m_e doloro
. o falar sôbre isso . Porque se escutardes o 
Espírito que ensina o homem a rezar, sabereis 
que deveis rezar; porque o espírito mau não 
en ina o homem a rezar, mas lhe ensjna a não 
rezar. 

'Mas eis vos digo eu que deveis orar 
sempr e não desanimar; e nada deveis fazer 
con1 respeito ao Senhor, sem antes orar ao Pai 
en1 non1e de Cristo, para que Êle consagre 
vos a ação, e para que vos a obra possa rever
ter mn ben1-estar para a vossa alma." (2 N e
fi 32:8-9.) 

Aprendemos que é u1n mandan1ento do 
f enhor que o procuren1os sempre en1 hlunilde 
oração. Quando o Salvador estava com seus 
discípulos en inou-lhos a rezar e deu-lhes ·o 
exen1plo con1 freqüentes orações a seu Pai. 
Podemo e tar certos de que, sendo um man
damento do Senhor, deve ser feito em espírito 
de humillade e reverência. No Sermão da 
Montanha Jesus disse a seus discípulos: 

' Pedi e dar-se-vos-á; buscai, e encontra
roi ; batei, e abrir-se-vos-á. 

'Porqu , aquêle que pede, recebe, e, o 
que busca, encontra: e, ao que bate, se abre. 

" E qual dentre vós é o hon1em que, pe
dindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pe
dra." (Mateus 7 :7-9. ) E ainda: 

' Mas buscai primeiro o reino de Deus e 
a sua justiça, e tôdas estas coisas vos erão 
acrescentadas." (Mat. 6 :33.) 

Quando os judeus duvidaram de ua au
toridade, Jesus lhes respondeu dizend-o: 

'Se algué1n quiser fazer a vontade dêle, 
pela mesn1a doutrina conhecerá se ela é de 
Deus, ou se eu falo de mün 1ne 1110.' (João 
7 :17 .) 

Poden1os estar b en1 seguros de que o Se
nhor não nos 1nandaria rezar e d ~pois daria 
poder a Satanás para interferir e nos enga
nar, e tem·os o espírito de fé e humildade pa
ra nos apro:x:in1armos d nosso Pai Cele tial 
para suas bênçãos. Nas revelações dadas à 
Igreja está esc ri to : 

Agô to de 1961 

"E novan1ente na v rda 1 
lVIeus amigo ·, qu , para 
~ões 1neditei ôbr la , con\ . ta.· 
palavras, juntan1 nt com o n1andmnento 
que Me procureis enquanto e. tou p rto. 

' Acheo·ai-vo 
vós; procurai-In dilig ntement 
rei · pedi e rec b rei ; batei 

" Tudo que 1n M ou nome peclird ao P·ü 
ser-vos-á dado, se fôr para ' . o b m: 

' E se pedirde qualqu r coisa qu nã 
fôr para o vos o b em, será para a vos a on
denação." (D&C 88 :62-65. ) 

Somos as im avisado. para não pedirmo 
eoisas inconvenientes. Muitas 'êzt:.s pedünos 
coisas em orações, que não no são conveni n
tes mas o fazen1os apenas para satjsfazer no -
sos de ejos tolos ou no sa vaidade e 
pondida a oração, seria para nosso prÓI rio 
prejuízo. T emo. um exemplo n1ara' ilhoso 
disto no caso de Martin Harris, qu in i ·tiu, 
depois de o Senhor lhe ter n gado o pedido, 
e, afinal, depois de 1nuita insistênc-ia re eb u 
a resposta. O resultado tornou-. e uma prao·a 
por tôda sua vida, e mesmo para o Profeta 
J o eph Smith. Outro sim, é certa a I rmne a 
que o Senhor vai ou' ir a p<>tição hmnilde ofe
recida e pode ser inconveniente e1n al()'uma. 
oraçõe · que a resposta seja dada orno p di
da. Al 'n1 disso, é certo que o enh o r não stá 
sempre perto. Pocle ser 1nuito difí il para o 
homen1 que ignora o enhor, ou que não um
pre os mandamentos, ou que não ora obter 
resposta para ua sincera m·ação quando em 
apuros e1nbora a re po ta eja extl'en1amente 
nece sária. 

O Senhor também dis e: "Aqu "l qu cedo 
Me buscar, achar-Me-á, e não será abandona
do." (D&C 88 :83. ) É dev r dos pais en inar 
os filho a orar tão logo con1ecem a enten :ter. 
Fazer con1 que se habituen1 a aproximar- 1 
Pai Celestial e fiqu a1n cientes da razão i e 
das orações. Se êsse hábito fôr formado na 
infância, per istü·á na n1aturidade e o hon1em 
ou mulher, que procurar o nhor 'Ü1 eramen
te agradecido por suas bênçã-os pode ·perar 
que o Senhor não o abandonará na hora da 
necessidade. Os 1nen1bros da laTeja dev n1 
r .efletir sôbre a admoestação le Amulek como 
registrada 1n Alma apítulo trinta. quatro 
no Livro le Mórn1on. 

Podemo ter tôda a erteza qu o enhor 
não deixará eno·anar a quem hone tamente 
procura a verdade e ' l al na 

traduzido por Rodolfo Alberto Raeder 
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Tm vishunbre vale nu1.is que nül palavras 
para a líderes do Distrito e ris ão uma 

oportunidade ele reunir vale n1.ais que muita. 
visita. à Sociedade c1 Socorro. 

Foi êste o tema da 1.a Conferência Geral 
da Mis ão da Sociedad" ele Socorro realizada 
em São Paulo en1. 16, 17 e 18 de majo de 1961. 

Nesse programa foi ressaltada a in1.p m·
tância elo n-Lunero de membros a ti vos e, para 
tal, haverá necessidade de 1.una bu sc a devota
~1a intensa dos n1.embro · inati\ os e rápida 
fa1niliarização elos 1nen1.bro novos com o pl·o
grama da Sociedade d e Socorro. 111. gesto, 
un1. olhar, un1.a atitude ão ótimos n1eio de fa
zer- e amigos. 

T'ôda as inform_açõe e .instl·n~0e foran1 
be1n obj tivas eguinclo a n1.oderna diclática, 
na 1nedida do pos ív l. Por exe1nplo , pa1·a 
ilustrar 1.una reunião de executivos foi apl·e
sentada uma esqu ete . 

O departan1 2ntos tiveram r e uniões em 
·eparado, assin1 como as secretarias, para os 
con1petente conselhos e auxílio para un1 me
lhor lesempenho de suas funções. 

A maneira d e apresentar a Jições é un1 
onvite ao ~studo e interê e na palavra do 

Senhor. Talv z o grande segrêdo do progres
o das vária· organizações e teja na poderosa 

1notivação que o professôre. con. ·eguen1 l e 
·eus aluno e a efetividade dos i11 centivo · e 
auxílios Yi ·tuais le que l ançan1 1não . Foi 
l e1nb1·ado que " Não s po le dizer (fUe en-

sinou quando nino·uém aprendeu." Os pro
f e ôres e ta1·ão perdando seu tempo; e fazen
do con1. que outros o p ercan1 ta1nbén1, se não 
tiver e1n esmêro no estudo preparo e ensino 
de suas lições . 

A n1úsica nos l eva 1nais perto de Deus, e 
o Côro das Mãezinhas Cantoras, com seus três 
números especiais: " Perfeita Oração", " Luz 
Divina", e "Graças a D eu ", causou un1a ver
ela leira e plena espiritualiclade ao a1nbiente. 

Foran1 entregues vários reconhecilnentos 
indiv iduais e para os ramos. · 

E stiveran1 vi itando o congresso, Presi
dente Bangerter; Presidente Wil on qu pro
feriu un1.a alocução sôbre o cuidado que d even1. 
ter os membros co1n a capelas; José Lombar
di Presidente do Di trito de São Paulo. 

Con1o fêcho fora1n apresentados 'ários 
números especiai. por Yárias irn1ãs do li
Yersos ramos. 

'l"'ôdas as pessoas que tomaran1 parte no 
programa demonstraran1 um. n1áxin1o de es
fôrço para um melhor desempenho e un1 . u
cesso inesquecível eles. a conferência. 

\ organização do progran1a esteYe a car
go do Comi tê da Sociedade de SocmTo da 'li -
são e, composto elas eguintes irmã : Geraldi
ne Bangerter, P1·e iclente; Tl'elva \Yllson, 1.a 
Conselheira; Lucy Barbi .... 1·i, 2.a Cvn elheil·a; 
Gerta Kerns, Secretária; JuJieta Ard ito , Pu
blicações e Sister Heurkens, Coordenadora . 
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mUDAnÇAS e PROGReSSO nA miSSAO 
BRASI eiRA DO SUL 

Gr upo el e 111 1 wnano supcn ·i ores numa r eunião 
·om Pre idente oren sen . 

Durante o 1nês de maio n1.uitas n1.udança. 
formn efetuadas na Missão Brasileira do Sul. 
v""\ ahnir Silva foi notif icado pel a General Ele
tl"ic de sua transferência para São Paul o. E n1.
bora os 1nembros e amigos sentissem tri t eza 
com isso, reconheceram que seria UJn lucro pa
ra o Di trito le São Paulo. 

Foi chamado para substituí-lo o innão 
,~.,..ictor E dmundo Salvaterra, tendo con1.o pri
nleiro con elheiro Euclida '""' Motta Paz, Gun
ther Werth como segundo conselheiro e l_ lão 
.Apo lonio ampello co1no secretário. 

O egundo ramo ele Pôrto Alegr e fo i tan1.
b én1. reorganizad·o 0111 Henrique Esteve Ca
valheiro como presidente elo ran1.o, Arthur 
Stangler de Almeida con1.o prün.eü·o cou e
lheiro e Enno ~omildo Leal co1no segundo 
conselheiro. 

Foto tirada por oca sião da primeira confnência 
em Uruguaiana. 

Agô to el e 1961 

No t er ceiro ran1.o d e Pôl'to Al gr .J an 13 -
rio Vaz Pinto foi chan1.aclo para s 'rvir ·omo 
p1· sidente do ramo. 

No quinto ran1.o d Pôrto Al gTe P lr 
Victor 1\1unhoz foi ha1naclo para sm·vir om o 
presidente do ramo con1 P r dro Bol't lotto e -
n1.o prüneiro conselh eiro e O valclo E1·n . t o 
Krolop como secretário. 

O ramos sexto e sétimo continuarão t "lll

poràrian1.ente a ser pre icliclo por 1ni. sioná
rios d e t empo integral. 

No mê de maio o Estrito d e Pôrto l e
gTe registrou 40 batismo de conver._o . 

Cerimônia de início de con . tru ·ã o com n l )TCSCJ1Çn. 

de m embros do Comitê Geral de onstrução da bnérica 
do Sul e algun . dos mi sioná l'ios construtores chamados 
para trab alhar em Pôrto Alegre. 

Os prüneiros 1ni ionários con strut r e. la 
m érica do Sul foran1. chan1.aclos do Distrito 

ele Curitiba e ch g aran1. a P ôrto AleoT para 
a j udar no início do 1 roo-rama de 111i ionário 
onstru to r e da m érica do Sul. O irn1.ã o 

Hos Jensen é o . up rvisor que diri o·irá a 
construção da cap ala d P ôrto AlegT . 

E tava1n pre ente. na c rünom.a 
ele início do trabalho o Pr 
Soren sen David Ro s M e 1 llan, ,_ up r\ i. ·or 
de Construção da Am /ri a l o ul , e Eld r Al·
thur Flint Smith R e. ponsá..vel p elo. Im /vei.· 
elo Conütê ele Con tru ~ ão na l-méri c;a do ul. 
rr stemunharaiU " t evento muito~ m embro 
e amigo . 
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RAMO DE LO JDRI A 

Após intensos preparativos, dos quais não podemos 
deixar de destacar o esfôrço do nosso presidente do 
ramo, irmão Menezes, que passou horas sem conta de 
pinc l na mão, P'intando e embelezando nossa nova ca
pela, assim como do nosso presidente do distrito, Elder 
Blanchard e seu compan!beiro, Elder Bradbury, e de
mai irmãos, aproveitando o feriado, mudamo-nos para 
a Rua Sergipe, 725, 2 .0 andar, onde ficaremos con
tentes em receber suas vi ita . 

No sábado dia 3, inaguraudo o salão da AMM, 
e iniciando a conferência distrital, fizemos a reprise 
da peça Anahi e ouvimos números de acordeão, gaita, 
canto, violão e as vozes harmoniosas do "nosso" trio 
Rubi. Estavam presente mais de 200 pessoas, inclu
sive o irmãos de Maringá, os quais nos alegraram com 
sua presença, pois há muito não os \Íamos. Os irmãos 
de Cornélio chegaram à tarde e aiuda puderam nos 
ajudar na limpeza, e os ümãos de Apucarana chegar am 
mais tarde. 

Grupo particir::~nte da peça Anabi 

as reuniões de domingo pudemos observar o Es
I írito do Senhor presente, especialmente com os ora
dores. 

Foi maravilho o podermo contar 80 investigado
l·es na 1.a sessão dn conferência. Sei que l evaram con
igo exr·el'iên i::t ine::; ~ p1ecível após ouvirem as palavras 

in piradas do Presidente Sorensen e demais oradores. 

Após o peque110 almôço, às 14 horas, um ônibu 
no esperava para nos levar ao Igapó onde tivemos 
uma reunião batism::tl. 

Emery Silva 
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RAMO DE PI HEIROS 

Foi realizada, nos dias. 9 e 10 de junho, a conferên

cia do Distrito de S. Paulo. A capela do ramo que é 

enorme foi pequena para alojar a todo os memhros e 

investigadOl'es que estiveram presentes. o sábado foi 
realizado o Baile Auri-Verde que esteve animadíssimo. 

(Aí temos um aspecto do baile. ) No dia 10 tivemos as 

duas seções da conferência e, à tarde, a reunião de li
derança. Vemos também uma foto do ô1·o do Distrito 
de S . Paulo. 
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RAMO DO CE TRO 

Ca aram-se no dia 17 de junho: 

V era Maria D 'Onofrio e Natalia Zarza 

Valentin ândido Miranda do 
Guiné. 

Agô to de 1961 

auto Terezinha 

RA~IO DE ~ ~I'rERói 

X o dia 17 de junho foi realiza la ob a dir 
da A~M do ramo no a fc tn junina. O local 
lhido foi gentilmente cedido p la diretoria do 
Atlético Fon e ·a . Ape ar 
tigou a cidade por vário 
dís ima graças ao e ·pírito adio reinante. 
tndo o tradicional 'ca amento na ro~n 

lha", muito bem dan ada pelo jon'n, 'lo 
poi l1 om·e um baile muito nnimado. 

Foi npre n-

a quadri-
rnmo 'l -

O come e bebe foram preparado pPla irmã ' 

da Soei dade de Socono e estaYam aboro o . 

Alegrou no sa festa a pr sença d irmão 
de outro nuno dêste di trito. ·om aproxi-
madamente com pes.-oa , e abemos que não fô e 

o mau tempo, o número teria ido bem maior . 

E tamos gratos a nosso Pai Celc~tial por ter no· 
a judado a realizar tudo a co"ntento e cr emo que ficou 

· atisfeito vendo os esfor ·o de eus filho . , notadamen
te do organizadores do pTograma. 

Evanice G. a tccki 

RECIFE - PôRTO ALEGRE 

Por coincidência estiYeram Yi. itanclo o E ·ritório 
da Mis ão o irmão vValmü ilva elo ramo ele Pôrto Ale
g r e e o irmão Milton Sares Júnior elo ramo d Recife. 
É mesmo interessante como o E , pírito de D u faz 
Tefletir em todos o membro ele ua Igreja. D nor
te a sul, onde quer e eucontrem o filho d no
ta-se a amizade amor e fraternidade que os caract 
Trabalham todo pela mesma cau a, i to é, o 'ngrau
cl cimento do Reino do Pai Jel tial propagaçã lo 
Evangelho de Je u 
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Trabalhar para ervir a Deus, não impor
tando c-omo, se1npre foi e ·erá n1eu prazer. 
Sempre pensei que o trabalho n1i ·sionário é 
dos mais importantes, e desejava ünen an1ente 
poder ser missionária, 1uas ilnao·inava ser êsse 
trabalho exclusivamente para jovens, e por 
isso não alimentava essa esperança. No en
tanto, sou o-rata ao meu Pai Celestial por me 
haver concedido essa bênção inesperadamente . 

A alegria que · nti ao er chan1ada para 
a missão não é fácil de:...,crever. A emoção que 
senti ao ser autorizada pela imposição das 
1nãos, pelos próprios miss;ionários que n1e dou
W"inaram para a missão, foi imensa. Não ca
bia em mün de contentam.ento, pois via reali
zado u1n sonho que nutria desde que conheci 
o verdadeiro e' angelho de Cristo . Foi para 
nlim 1nais uma grande bênção recebida, sendo 
que sempre guardei em minha mente as pala
vras de Jesus quando dis e que se era grande 
nossa al agria ao trazer uma alma para Deus 
quanto maior seria se trouxés._ em os n1uitas. 

Está novan1ente confirmado em meu cora
ção que nosso Pai Cele tial dá-nos ~;.s bênçãos 
egundo no sa obediência. 

Portanto, agrade·;fO, outra vez, ao Pai 
Eterno por tôdas as bênçãos recebidas. 

Dou n1eu testemunho que sei, sen1 s01nbra 
de dúvida, que estou seguindo o 'erdadeiro 
evangelho restaurado, e qne fora da Igreja de 
Cri to não há salvação. 

Louvan lo ao Pai Celestial, peço uma bên
ção a to los os missionários) em. norne de J e
sus Cristo. An1én1. 
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Quando comecei a le1· o Livro ;1e Mónnon 
senti uma coisa diferente . enti que era ver
dadeil·o e que de' eria seguir os seus princí
pios 1norais e deixar as coisas do 1nundo e da 
carne pa1·a poder receber a graça do batismo. 
, 'onhei que me achava num lugm: estranho 
<:.on1 folhagen1 verde e t rra vern1elha. Sõ
Inen-te eu e o éldere. estávam·os juntos, e fui 
batizada por êles. Nesta ocasião ~enti falta 
de meus filhos e 1nais tarde foram trazidos ao 
meu lado e, então, senti-n1e n1elho1·. . 

Antas de encontrar-me con1 o~ Élderes 
Jesse S. Jarvis e David E. BechvE"ll andava 
con1 espinha deslo ada e o 1nédico vinha me 
tratando sen1 resultados. Avi ··ou-me que te
ria de usar um colête por n1ais de E;eis n1ese . 
Se não arass e teria que fazer tratmnentos es
pec"!ms. Sempre tinha n1uitas dores e não 
podia fazer trabalho pesado. J\iinha vida co
meçou a melhorar espiritualmente enquanto 
os élderes me visitavam, ainda que tivesse mê
do da água fria do batismo. Mens parentes 
e a1nigos me previniram que se fôsse batizada, 
voltaria para ca. a nos braços lo médico e que 
morreria. 

Com a palavra dos élderes de qu nada 
iria acontecer desde que o poder ele Daus é 
ma~or que a sabedoria dos homen , entrei na 
água com bastante f é e . em meu colete . Pen
sei que iria ter um ataque cardíaco quando 
enti n1uita falta de ar, 1nas logo passou. Saí 

da áo·ua sen1 entir frio e se1n dores. Ao vol
tar :minha casa senti cahna e despreocupa
·;fão . Naquela noite de 17 de junho de 1961 
donni melhor do que qualquer outra noite. 

Todos o meus anligos fican1 impres iona
dos quando vêen1 que estou viva. E ta foi 
uma grande bênção que o Pai Celestial 1ne 
deu. U1na coisa notável é qu antes dormia 
co1n un1a tábua de n1adeira em baixo do col
chão e sem travasseiros . Agora durmo om 
quatro travesseiros e sen1 a tábua. 

Estou me sentinela bem e trabalhando bas
tante sem necessidade do colete. Espiritual
ment~ sinto-me confortada e tenho firme von
tade de ser un1 bom membro da Igreja de 
J e ·us Cristo dos Santos dos últin1os Dias . 

3. 0 ramo ele Pôrto Alegre 

Lilia Eichenberg 
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O caminho da perfeição 

(Continuação da IJágina 255) 

LIVRO DA LEI DO SENHOR 

J oseph Smith mantinha um livro de recorda
ção, chamado o "Livro da Lei do Senhor", no qual 
fazia constar os nomes daquêles que provaram ser 
valentes no testemunho de Jesus. Para nós como 
membros da igreja, é de suma importância que 
nossos nomes constem do "Livro da Vida " do 
Cordeiro , ou no livro de recordação, como sendo 
dignos de honra, glória e vida eterna. Seremos 
julgados pelo que consta. nesses livros. Disse o 
Salvador aos nefitas: 

Transfusões 
(Continuação da página 245) 

Transfusão número três poderj :.~, bem. ser 
intitulada, "o desejo de vencer" . Nós enten
demos isso melhor na pe soa de um homem 
de nome . . . Winston Churchill. Em 10 de 
maio de 1940, Winston Churchill tornou-se 
Primeiro Ministro da Inglaterra. Isso .foi no 
tempo em que a poderosa esquadrilha aérea 
germaniCa estava fazendo viagens no canal 
descarregando bombas e mais b01nbas sôbre 
a Inglaterra. A Ino'laterra tinha sido tão es
lnagada quase chegando ao ponto de insensi
bilidade e ninguém sabia se ela poderia m.an
ter-se por mais 1nna se1nana -ou um mês. 
Mas todo · sabiam que se o império britânico 
quisesse sobreviver, teria que achar imedia
tam.ente alguém. que pudesse incutir coragem 
e "poder para vencer' no povo britânico. 
Só havia um hommn na Inglaterra que po
deria salvar o mundo da tirania nazista, ês e 
homem era Winston Churchill, pois mn ne
nhum lugar as chamas da liberdade queima
ram co1n tanto ardor. 

Assim Churchill respondeu ao CJ tcargo de 
ter sôbre o ombros o trôpe·;;o império gigante. 
A re peito do dia 10 de n1aio de 1940 disse: 

" Indo para a ca1na cêrca de três horas da 
n1adrugada, eu estava sentindo un1 profundo 
alívio. Finaln1ente, tinha autoridade ·de dar 
direção total a essa cena, sentia-1ne como e 
estivesse andando na direção certa - que nü
nha vida passada nada n1ais fôra que uma pre
paração para es a hora, para essa prova. Eu 
não podia ser acusado nem. de ter feito a guer
ra neL.l por falta de preparo, porém, sentia
-1ne conhecedor dela e tinha erteza que nã-o 
iria falhar". 

Certo que não falharia e1n que. Sal\ ar 
o 1nundo do n1aior poder n1ecanizado jan1ai. 

Agô to de 1961 

"Registrai a obras futura dê t po o, orno 
e crevestes as que e pas aram. 

'Pois, eis que pelo livro que já foram e cri
tos e pelo que ainda se venham a e crever erá 
julgado êste povo, porque é pelo livros que ua 
obras serão levadas ao conhecimento do homen . 

"E eis que tôda as obras são e critas pelo Pai; 
portanto, o mundo será julgado segundo o que ti
ver escrito no li ros." 3 Nefi 27: 24-26 

É de grande imp rtâcia que o regi tro man
tidos na terra correspondam ao mantido no céu! 
Suplico-lhes, que cada um tenha certeza de que 
n ossos nomes constem do Livro de Recordação do 
Pai, entre aquêles que serão considerados digno no 
dia da vinda de Cristo. 

conhecido na história e i so com um mnn1no 
de equipamento de batalha e h01nens treina
dos . Mas Churchill foi ao rádio e seu indo
nlinável espírito dominou o coração e as Inen
tes dos seu s con1patriota , di. se: 

'Não deveremos enfraquecer nem falhar. 
Deveremos ir até o fim. D evoremo.' lutar na 
França. Deveremos lutar . ôbre o mare e os 
oceanos. Deveren1os lutar no ar com a con
fiança e poder sempre crescentes. Deveremos 
defender no sa ilha a qualquer preço. Deve
reinos lutar no bosques, nos campos e nas 
ruas. Nunca nos deveremo rendor. Se, po
rém, o que nem por un1 n1omento a ·r dito, es
sa ilha ou grande parte dela fôr subjugada e 
perecer, então no so im p 'rios ele al 'm 1nare , 
armados e guardados pela squaelra britânica, 
deverão levar avante a luta, até o tempo que 
Deus quiser o novo mundo en1 seu poder e 
com ânimo levar a liante a luta para . ah a
nlento e libertação dos velhos' . 

A transfusão número quatro ' intitulada 
"re ponsabilidade'. Martin Treptow foi mor
to na batalha· ele Chateau-Thierry no ano de 
1918. No diário en ontrado em seu orpo e -
tava1n es ·ritas essas palavra : "Irei traba
lhar, irei salvar; irei sacrificar; ü·ei supor
tar; irei lutar cuidado an1ente e fazer todo o 
po sível co1no se o conflito inteiro dep neles e 
de minl sozinho". 

Para a transfusão núm ro cin o nó ele
vemos encarregar-nos com um pouco lo e pí
rito de Edith Cavel, uma enfermeira inglê a 
na _ ocupação da Bélgica, durante a Primeira 
Guerra Mundial. Devido à ua pos1çao no 
hospital ajudou cêrca de 200 ou n1ais soldado.· 
aliados a escapar pela fronteira. Apó · o que 
foi sentenciada ante un1 tribunal 1nilitar a 
morrer fuzilada. Momento. ante· da bala 
alemãs penetrarein na sua arne li . . e Pa-
tl'iotismo não é o ba. tante . 
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1. üansfusão núme1·o seis é de ouüa gran
de 1nulher. É chamada " det rminar:ão". Ma
ria kodowska foi u~na n10ça polone.· a casada 
·o1n um físico francê.' Pierre Cln·ie. Por 
muitos anos trabalharam incansàvel :mente en1 
équipam nto adequado 11em fun los en1 um ve
lho e gotejante telheiro, a fim de isolar radiun1 
cl um nlin 'rio de urânio de baixo grau cha
mado "pechblenda" . Depoi.· de ±87 experiên-
•jas de "Madame Curie' , tere1n falhado, Pier

r tirou :uas mãos em cólera e en1 desespêro 
disse , "Isso nunca será feito, sõm.cnte talvez 
laqui a 200 anos mas nunca en1 nosso dias". 
Então Marie encarou-o on1 re olu.:,fão e disse: 
'Se levar dnzentos anos será uma pena, n1a 

não pararei lneu trabalho anquanto viver". 

A tran fn. ão número . .;ete ven1 do oTande 
Presidente no tempo da Guerra Civil. .. 
Abraão Lincoln. Êle lisse : 

' Não estou empenb aclo em vencer. Ma 
sim em s 2r verdadeiro . 

' Não estou en1penhaclo em tomar o lugar 
de outren1, n1as im en1 viver do 1nelhor n1odo 

que puder. 

' Preciso estar ao lado ele qualc.l't.er pessoa 

\ 

Os perdidos 
(Continuação dn p;.\gina 259 ) 

de não-membros, que são n1en1.bros ' ' em poten
cial". 

a Igreja m outra.- partes lo n1undo, ca
da cla.-se da Escola Dominical é organi_zada 
con1 os . eo·uintes executivos : Prr>i::Údeute, 2 
Conselheiro e Secretário . Êles se reúnen1. 
·om o Professor e designam nPmbrns da sua 
classe para fazer visitas aos inativos e "poten
ciais " . Quando não é po sível a visita pessoal, 
e~ta é substituída pelo telefonema CJU cartão, 
em que e fala da falta que é senticlr. e onde s 2 
acom;elha a yoJta a inahvidade dominical. 

Menino e menina.· tên1 a oportunidade 
ele seren1 m i ·sionário · quando acei ünn a res
ponsabilidade de fazer visitas, traz Bndo à Es
cola Dominical membro.· ' potenciai. · " . 
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que aja corretamente e apartar-nL. dela quan
do seguir a] o·uma coisa errada." 

A transfusão número oito é intitulada de
Yoção". Na Galeria de Belas Artes de Paris 
vê-se uma bela estátua. É o trabalho ele un1 
esculto1· cuja nobreza obrigou-o a vjver a tra
balhar num alagadiço. Seu n1olde estava 
cruase completo quando certa noitt:~ uma re
pentina geada caiu sôbre Paris. O escultor 
sabia que e a água chegasse ao· inter tícios 
do m.olde ch sua e:tátua a massa iria o·elar-
e a. sün sendo a beleza da estátua estaria per
dida para sen1pre. ssim, envolveu-a con1 
suas p1·óprias roupas. Na manhã , guinte 
acharan1-no lllOJ'tO . Êle havja cougelaclo de 
frio durante a noite, n1as sua e ·tát.ua vivia. 

E finaln1ent"' como nún1ero no·, e eu po
deria sugerir uma infu. ·ão de n1aim· vi la qu 

já existiu ·ôbre a fa da terra, a qual en1 
üês palavra. lá-no.- a fórnlllla n1áxüna do 
sucesso que em tempo algun1 foi dada quan
lo Êle di. se sin1ple ·n1.ent : "Venham, sigan1.
-me". Numa análi. e final ·ada vida deve ·er 

julgada do n1.odo 01110 é viYida. 

traduzido por Lilian , ilveira 

Foi-nos contada a I-Ii. tória de u1n hon1.e1n 
de n1.1lito an1.or e paciência que tentou trazer 
con ·igo à Reunião Sacerdotal e à Escola Do
minical o seu vizinho jnatiYo. Cada ábado 
convidava-o a ir à Igreja no dia seguinte n1.as , 
sempre o vizinho tinha uma cl 2. culpa. Final
mente en1 desespêro o vjzinho dis. e: - ''O 
úni_co modo c.le li-vrar-me ele você (:' fazer -lh e 
companhia!" - e foi o que fêz . Para sua 
g-rande surpre a, gostou e, e:.;perou eom ansie
clacb a chegada de cada clonüngo. I-Ioje êste 
homem é um Bi.-po. Até à n1.orte êJC' será gra
to ao seu anügo fiel, por sua paciência, bon
dade e an1or: c1ne pude1·an1 trazê-lo 1)0'\ an1.ente 
à atiYidade e ao caminho e. trei to que leva a 
salYação eterna. 

Irmão. , vamo. todo. ser n1.issiouários. 
Vamo traz 2r à Igreja nosso. anli :Yo e '\ lZl

nhos para que todos possan1. gozar a Luz do 
Evangelho de Jesus Cristo . 
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Chave divina . . . 
(ConbmH1ção da ptigin::1 249) 

pa1·a o. filho. de I. rael (Deut. 17 :6.) ; ensinou
-a a Seus discípulos quando e. teve na terra 
(Mat. 18 :15-16. ) ; in pirou Seu servo Paulo a 
ensiná-l a ao coríntios (2 Cor. 13 :1. ); e lite
ralmente concordou con1. ela nesta últüna lis
pensação, providenciando doze testemunha da · 
p lacas de ouro, i. to é, J o eph Snli.th e onze 
outras. 

( 3) Seu caminho - guardando as pla-
cas satisfez adequada1nente as leis civis 

om relação a testem_unha . Doze testemu
nha numa côrte civil compõem um juri cujo 
veredicto satisfará plena1nente os requisito da 
lei civil. O veredicto do juri foi: "As placa 
existem - nó as vimo . . " Não deve haver 
controvérsia para tal evidência. 

Ouçamos por um n1.omento as testemu
nhas: 

"Saibam tôdas as nações, famílias, lín
guas e povo , a quem ê te livro chegar : que 
vimos as placa . .. . , sabemos também que fo
raln traduzidas pelo dom e poder de Deus, 
porque a sim nos foi d i to por Sua voz . . . e 
testemunhamos mais, que vimos as gravações 
sôbre as placas . . . E declaramo solenen1.ente 
que um_ anjo de Deus ... trouxe e nos mostrou 
a p lacas de maneira que 'imos as gravações 
. ôbre as 1nesn1.a ... " A. sün falaram três 
dela . . 

Oito outras falarau1. co1no segue : 

aiba1n tôda as nações, famílias, lín
guas e povo, a quem esta obra cheo·ar que; 
J o eph S1ni th J r. . .. no mostrou as placas ... 
que tê1n a aparência de ouro. . . e também vi
mos a gravações que contêm. . . Isto teste
n1.unha1nos solenemente, ... vimo e apalpan1os 
e sabamos seguramente que o dito Smith pos
sui as placas de qu e falan1os . . . " 

Excluí dêsse te ten1.unhos, para se1· bre
ve 1nuitas afirmações interessantes que todo 
leitor da obra deverá ler . São encontrados 
nas primeiras página. do Livro d e Mórmon. 

Nunca un1a dessas pess·oas negou seu te -
temunho. Tôdas declararam até a 1norte, ' Eu 
vi as placas - o trabalho é verdadeiro .' Duas 
delas selaram seu testmnunho co1n seu próprio 
sangue; cinco foram excomungadas da Igre
ja; duas outras afastaran1-se; mas, a despeito 
de sua desafeição, inimizade para com o Pro-
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f e ta, acl ven:>iclacle e p r egu1 ~a nun a lH'

nhuma delas, n egou . en t . temnnho. 

( -± ) Seu caminho - guarc1anclo a. · pla
ca: - deu ao 1nunclo, en1 Yez da. pla a qu 
não poderiam er li :ta pelo bom m un1a tra
du.~ão Yercladeira a rual pode l er :en lO LU 
agora está traduzida e1n Yinte quah·o lín
guas. É o Livro de Mórmon. J .·-r h , mith 
traduziu-as pelo dom e po l r d D eu.·. 

O Yalor intrín co 
conteúdo de 
contén1.. O 
Inundo. 

Diz-se que : "A prova do pudim stá no 
seu paladar. " Assim, a prova do Livro de Mór
mon, está em sua leitura. O j oven1 missioná
rio que disse : "Sei que o Li' ro de Mórm_on ' 
Yerdadeiro porque o li", é igual a milhar s 
d e Yocês ... , que tambén1. poden1 te. tificar qu 
.'abenl er Yerdadeiro porque o leram. 

Ou tl·o quando o lerem., ele. cobrirão uma 
cha\ e que abra uma fonte de evid Ancia, que 
prova, sem_ ombra de dúvida a divindad de 
sua orige1n. 

' E quando re ab reles . tas coi ·as p ~o

-v·os que pergunteis a Deu: , o Pai Bterno en1 
nome de Cri to, se esta. coisa são v rdadei
ra ; e se p rguntardes com um coração 
ro e com boa intenção, t endo fé em ri to, 
Êle vos 1nanifestará a verdade delas pelo po
der do Espírito Santo." (Moroni 10 :4.) 

Essa promes a não é difererente daqu la 
feita pelo Senhor e Salvador dezeno\ e ano 
atrás, quando num 1nonte ela Galiléia: 

Pedi, e dar-se-vo. -á; bu. cai, "' en outra
reis; batei e abrir-se-vos-á." (Mat. 7 :7. ) 

Noutra vez dis. e : ' algum de vós tmn 
falta da abedoria, peça-a a Deu que a todo. 
dá liberalmente e o não lança en1 ro to e 
.-er-lhe-á dada.' (Tiago 1 :5.) 

Joseph mitb o jove1n "pediu", ' bu.
<;ou' , e ' bat u " e 'abriu-se-lhe - placa de 
ouro - dada por Moroni, u1n antio·o pro
feta-historiador americano; as quai J o eph 
traduziu pelo don1 e poder d Deu·. E por 
êsse mesn1o poder ou pelo poder cl o E pírito 
Santo Êle (Deus) e.·peclfica1nente prom teu 
manifestar sua v racidade a todo que leren1 
o li' ro com coração ·in ero, com boa inten
ção, tendo fé en1 ri to" . 

( ontinua na página 272) 
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Talento religioso 

( ontinuação da página 247) 

você o pusesse de pé, prontamente inverteria 
sua pos1çao. Não é exatamente isso que nós 
todos fazem.os ~ Colocamos pêsos em ilossos 
ínterêsse , e então respondemos de acôrdo com 
-~les. 

Meu anTigo não religioso estava tren1en
damente interessado em atletismo. Gastou 
~;eus domingos e horas ele lazer em leituras e 
treino. Era orgulhoso de pocler citar a colo
cação, por pontos, dos n1ais ünportantes times 
de ba eball dos Estados Unidos. E, então, con
fessüu-me que não poderia citar nem mesmo 
um verso da palavra do Senhor. Justificou a 
situação dando de ombros e dizendo : "Eu 
não sou religioso." 

Alguém disse: "Nunca tive qua n1e preo
cupar em extenninar a religião de n:.inha nlen
te, eu era tã-o superi01· que ela se apartou so
zinha." Con1o n1eu anligo, essa pessoa sim
plesmente enterrou os seus 1nais 'alioso. ta
lentos. Há sempre uma tremenda responsabi
lidade acon1panhando o que chamamos de li
vre arbítrio . Nós mesmos determinamos o que 
seremos. Se pretendemos c·onstruir em no sas 
casas bares ou altares. Podemos aperfeiçoar
-nos no interêsse por raças cavalares ou luta. 
profissionais en1 'ez de interessarmo-nos pelo 
reino celestial e por Deus . Quandc permane
cemos diante do tribunal ele julga1nent·o eter
no de Deus para reconhecer o que nos torna
mos, então entenderemo n1elhor qua o que 
pensamos, no que cremos, porque trabalhamos, 
e porque desenvolvel110S um apetite, forma
ranl nossa mais importante característica. 

A lguém pode arO'uir que a perda de ape
nas um talento não é tão importante, mas foi 
justan1ente o que fêz o servo preguiçoso . E, 
numa análise final, o que teren1os alén1 de nos
so talento religio o quando permanecermos 
diante de Deus~ É mais precioso , portanto, 
di pender nosso ten1po decorando colocação 
de times de base ball ou cotação de preços do 
mercado, e esperar que nosso talento relio'ioso 
se desenvolva por si . Às vêzes exageramo-nos 
em religiosidade com a mesma espécie de ro
n1ailti mo que e1n geral influencia nosso na
môro. Muitas pessoas querem apaixonar-se 
por religião con:1o apaixonam-se por un1 na
morado. Espera1n que lhes aconteça como 
uma surpresa em qualquer esfôrço de sua 
parte. Então, poderu sentir que, quando apai
xonam-se, todos os seus desespêros terminam, 
eu problema ficam pern1anentemente resol-
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\ridos, ·ua. · orações tôdas respondidas e não 
há nada mais a fazer. Esta filosofia é igual 
a antiga doutrina sectária _ seo·undo a qual se 
pode ser salvo sem qualquer investida parti
cular. Certamente o talento religioso não é 
desenvolvido e aumenta lo assim com tanta 
facilidade . 

O desenvolvimento de nossos talentos es
tá en1 nossas n1ãos. Pode1nos multiplicar seu 
número e poder, pelo exercício, ou enterrá-lo. 
Mas, devemos lembrar que não há crescimento 
na sepultura. O desuso é um pecado tão mür
tal quanto o abuso. Por exen1plo, quanto 
tempo levaria para seu negócio ir a falência 
se você constantemente o neglio·enciasse ~ E 
quando persistünos en1 empregar todo o vigor 
e energia de n-osso esfôrço em nossas glându
las fazedoras de dinheiro, ou, quando inves
timos nossas energias em bu. ca de prazer e 
deixamos nossas artéria· relio·io . as vazias, de-
1nonstran1os nossa incapacidade de possuir e 
u ar o dinheiro de Deus e, como conseqüência, 
logo ouvimos a vida dizer-nos: ' Tirai-lhe pois 
o talento, e dai-o ao que tem o dez talentos." 

É certo que não poden1os esperar uma 
vida pró pera quando deixamos no so mais 
importante talento inativo e inutilizado . É 
lei da vida que somente crescen1 as faculdades 
que são postas em uso efetivo. Son1ente as 
célula cerebrais que são exercitadas é que 
desenvolven1 poder. Somente aumentam de 
valor os traços de personalidade aos quais é 
dada atenção especial. Pelo desuso podemo 
especificar o lei to n1ortuário a nosso In ais 
explêndidos talentos, enquanto nossos instin
tos n1ais inferiores podem ser tremendamente 
aumentado e influenciados por s ren1 indul
gidos, alimentados e encorajados. Con1o o co
mer aumenta o apetite, assün no sa ação faz 
progredir nossas inclina.:;ões. Nosso destino 
não está na mão da orte, está e1n nossa 
n1ãos. Como Paulo 1.nna vez dis e, "Como e -
caparemos nós se não atentarmos para uma 
tão grande ~alva~ão ~ ' (Heb. 2 :3 .) Devemo. 
repetir e perguntar a nós 111 . mos, 01110 ~ 

Alguém, certa vez, fêz a seguinte pergun
ta, "Como 'ocê gostaria de educar sua pró
pria mente . " Mas, não temos nós essa oportu
nidade ~ A n1<>nte é produto do alimento que 
você dá. O que a serpente come torna-se par
te da serpente; o que o tigr come torna-se 
tigre, e o que pensamos, pelo que trabalhan1os 
e pelo 4_ue Jutamos ' o quo nos tornaremos. 
Não devemos permitir que as aspirações de 
nossas almas mn direção a Deus enfraqueçam 
e e extingam, para que nossas faculdade. não 
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cessem. de encontrar sabor nas oisas espn·l
tuais. Se o fizermos no. sas mentes . e volta
rão e procurarão outros interêsses P Jigações. 
Quando escondemos nosso talento religio. o 
provocamos nossa queda. Ê te foi o mesmo 
procedimauto que contribuiu para a destrui
ção de muitas das civilizações do pas ad·o. É 
êsse mesmo procedünento que cau~a 1nuitas 
apostasias de Deus e a conseqü ente perda de 
nossa bên·;(ãos. 

A n gação d.o talento religioso é uma 
das formas mais com.uns e destrutivas ele ido
latria. Por ê. se proces o de neo·lio·ência er-

guemo. · no:so altar ao deu: de.- ·onhe ·ido uã 
porque negamos Deu.-; o que realment n ga
mos é atividade. , elan1o no: a m·t pelo pe
cado de nossa negJigên ia. Po len1o. 
Yar nosso coração livre da . oli dão e 
la terrível confissão, ~ ão :ou religio. o , 
através de um intenso programa d ativida
de religiosas. Durante a pará bola do: tal n
to · o M"stre dis. e dua: v"z s, ' Bem e:tá, . er
vo bom e fie] ; sôbre o pou o fô. ·te fi l ôbre 
o muito te colo arei· entra no gôzo do teu 
senhor." Que esta aja nossa própria bênção 
oro en1 nome de J e us. A1ném. 

NOVO CONSELHEIRO DA MISSÃO 
BRASILEIR~ 

Foi cha1nado pa1·a serv1r co1no Segundo 
Conselheiro da i{i. sã-o Bra ileira Elder Do
nald lVI. J ones. 

Elder J one: é filho do Sr. e Sra. Milton 
C . Jonas de Meridian Idaho. Seus avós pa
termos foran1 n1embros da IoTeja e seus avós 
maternos conheceram o evangelho na Norue

ga, converteran1-se, e foram batizados. Assim 
seu s pais nasceran1 de ca ai n1órmon Tem 

gôsto d~ 1961 

7 irmã-os, todos membros da Igreja, . enclo que 
1.un dêles, Richarcl C. J ones, serviu omo nü -
sionário no Brasil há algum tempo ;::trá . , eu 

pai serve agora ao Senhor como missionário 
ela estaca e sua mãe trabalha para a E cola 
Dominical. 

Elder Jones foi sempre ativo na Igreja e 
é possuidor de un1 forte testamunho do Evan
gelho , que ao·ora propaga ao povo brasileiro 

o qual tem destaque em eu coração. 

Foi Presidente do Quórum de Diácono 
Presidente do Quórum de Me tres Se retário 
do Sacerd-ote e trabalhou con1 o Proo-rama 
de Bem-estar em sua Ala. Recebeu ordenação 
a Elder e1n 1958 da n1ãos de seu pai. 

Chegou ao Brasil em 28 de abril de 1959 
e desde então, tem e dedica lo à pregação 
do Evangelho. Foi Presidente do Ra1no de 
Araçatuba, Elder Supervisor do Di trito a
pital e Elder Supervisor Viajante. 

É possuidor de profunda fé, um. forte ta, 

temunho la veracidade dos princípio. que 
preo·a, uma. singular e. piritualida.de, o qu 
bem o caracteriza como 1nissionário da IoTe
ja de J esu. Cri to do. Santo. do últün 
Dias. 
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Chave d iv ina ... 

'ontinu::~ ção da página 269) 

( 5) O caminho de Deus - guardando as 
placas - proveu un1.a chave preciosa - uma 
chave divina que, se u . acla con1.o 1n1.1itos a 
têm usado, abrirá a porta para: 

- Conhecimento ele rue a Bíblia cont'm 
a palavra de Deus - que o Li' ro de Mórmon 

eu testemunho. 
- Conhecünen to de que ' o Livro de Mór

mon ' verdadeiro", o mo disse o jovem mis
sionário. 

E adiciono meu testemunho. 
- Conhecünento de que Joseph Snüth foi 

u1n profeta de D us. 
- Conhecünento d e que J e us é o filho 

de Deus viYo - que o Livro de Mórn1on é seu 
testemunho. 

Creio que J oseph Snüth foi nm profeta 
de Deus, que foi vi itado por Moroni, u1n an
tio·o profeta-historjador americano que ·o con
duziu ao depó i to escondido elas p l acas de ou
ro_. As gravações nelas existentes, êl e (J o-
eph Smith) traduziu pelo don1. e poder de 

Deus, o que resultou no Livro de Mórmon. 

MISSIONARIOS DESOBRIGADOS DA MISSÃO BRASILEIRA 

\ 

Elder 
Gary Le Roy Wiese 

Elder Elder Elder 
Gary T. Garner Thomas D . Richards Elder Rodrigues 
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A TRANSFIGURAÇÃO 

Seguindo a confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, " ... tomou consigo 

a Pedro, a Tiago e a João e subiu ao monte a orar ", onde estariam livres de 

interferência humana. Lá os apóstolos testemunharam uma manifestação celestial 

sem paralelo na história; em nossa Bíblia conhecemo-la como a Transfiguração de 

Cristo. (Veja capa para ilustração.) 

Um dos propósitos da retirada de Cristo para o monte foi a oração e adveio-lhe 

uma transcedente investidura de glória quando orava. Os apóstolos cairam em 

sono profundo, mas, foram acordados pelo esplendor da cena e contemplaram o 

Senhor com temor reverente. " . .. transfigurou-se a aparência de seu rosto e seu 

\'estido ficou branco e mui resplandecente." (Lucas9: 29.) Suas vestes, embora 

fabricadas de material terreno, " .. tornaram-~e resplandecentes, em extremo branco 

.;orno a neve, tais como nenhum lavandeiro sôbre a terra poderia branquear" (Mar

cos 9;3.) " ... e seu rosto resplandeceu como o sol .. " (Mat. 17:2.) Assim, Jesus 

transfigurou-se diante das três testemunhas privilegiadas. 

Com êle havia outros dois personagens que também se apresentaram em estado 

de radiante glorificação. Eram Moisés e Elias. Ao sairem os profetas visitantes, 

" ... Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três 

tendas: uma para Ti, uma para MoiEés e uma para Elias; não sabendo o que dizia." 

(Lucas 9:33.) 

A majestosa e augusta solenidade não tinha ainda atingido o seu clímax. 

Como Pedro explicou, " ... eis que uma nevem luminosa os cobriu. E da nuvem 

saiu uma voz que dizia: Êste é meu amado Filho, em quem me compraso: escutai-o. 

E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo." 

ll\tlat. 17: 5, 7.) Quando olhavam viram que estavam novamente sozinhos com Êle ... 

A montanha na qual ocorreu a Transfiguração não é nomeada nas escrituras 

de forma permitir uma identificação positiva. Por tradição, o monte Tabor, 

na Galiléia, foi por muito tempo considerado como o lugar. No século sexto foram 

construídas lá três igrejas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. 

Não obstante, o monte Tabor é atualmente . rejeitado por pesquisadores como lugar 

exato e o monte Hermon vem sendo aceito como o verdadeiro local. Localiza-se 

no norte da Palestina, perto de Cesarea de Felipe, onde sabe-se que Jesus esteve 

uma semana antes da Transfiguração. 
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