


Mensagem de Inspiração 

Richard L. Evans 
do Conselho dos Doze 

Queremos dizer aos jovens e, na verdade, a tôdas as pessoas: Não 
existem atalhos para se alcançar a salvação, o aperfeiçoamento e 

a exaltação - como não existem atalhos poro se obter a paz e respeito 
próprio. Quem quer que você seja e onde quer que esteja: não desperdice 
o vida. Ela é tudo o que você tem. Estude, aprenda, prepare-se e guarde 
a lei; respeite-se a si mesmo. "Cessai de ser ociosos; cessai de ser im
puros ... " (D. & C. 88: 124.) Cumpra os mandamentos; viva e trabalhe 
para se aperfeiçoar, para se realizar e ficar em paz com sua consciência. 

Esta época não é para desânimos. t uma época de aprendizado e 
instrução, de trabalho e desenvolvimento, para se ampliar a capacidade 
e as qualificações pessoais. A vida aqui é tão curta e a eternidade 
tão infinitamente longa! Por isso dizemos a jovens e velhos, aos ansiosos 
e impacientes, aos cansados e a qualquer um que se sinta desorientado 
no caminho: guarde a fé. Continue prestando serviços, trabalhando, pro
gredindo, arrependendo-se, sobrepujando. Retire coragem e alento da 
certeza de que há um plano e um propósito divinos. Nunca · é tarde de
mais para principiar a faze.r o que se deve. De~s nos não deu nenhum 
requisito, nenhum mandamento que não possamos seguir. 
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.---------------------Capa---------------------. 
Detalhe de uma tela de Thomas Lowell, mostrando o profeta Mórmon 

na concepÇão do artista. Uma reprodução transparente, iluminada por trás, 
da tela completa, será exposta no pavilhão Mórmon da Feira de San Antonio, 
Texas: a HemisFair. 
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De todo o coração insto os membros da Igreja e os 
povos de tôdas as partes a pensar mais no Evange

lho; no desenvolvimento do espírito; a devotar mais tempo 
às coisas reais da vida e menos às coisas transitórias. 

Estou inteiramente de · acôrdo com os conselhos dados 
durante esta conferência, de se resistir às muitas tentações 
de nossa sociedade. Se os membros da Igreja aceitarem 
essas sugestões, apenas isto bastará para fazer dêste povo 
uma "luz" sôbre os montes - uma luz que não poderá 
ser escondida. Por vêzes consideramos êsses ensinamentos 
como de pequena monta, mas na verdade são as maiores 
coisas da vida. Se déssemos mais atenção a êsses conse
lhos e nos devotássemos mais ao estudo das revelações 
modernas contidas em Doutrina e Convênios, teríamos me
lhor ·compreensão da magnitude da grande obra que foi 
estabeledda nesta dispensação. 

. Afirma-se com freqüência que a Igreja é a maior 
coisa do mundo. E ela realmente é! Quanto mais atenção 
lhe damos - verificando como se adapta à nossa vida in
dividual, familiar e social - quanto mais a analisemos 
em confronto com as descobertas científi.cas, do ponto de 
vista do destino do homem, tanto mais se rejubilam nossos 
corações com a bondade de Deus, ao nos dar. o privilégio 
de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. 

Necessitamos hoje de ter fé no Cristo vivo, o que 
representa mais que um mero sentimento, pois é uma ver
dadeira fôrça que impele à ' ação - necessitamos de uma 
fé que dê propósito à vida e alento ao coração. Precisamos 
do Evangelho da ação - um Evang-elho pregado por atos 
nobres, que demandem a atenção e o respeito dos próprios 
inimigos. A mera crença em Jesus como um grande mestre, 
ou mesmo como o maior homem que jamai~ existiu, não 
basta para combater os males da sociedade e do mundo. 

E evidente que a ne·cessidade do mundo - particular
mente à luz das condições que nos rodeiam - abrange 
mais que uma mera aceitação de Jesus da Galiléia como 
o maior de todos os homens. O que é realmente essencial 
é ter fé nêle como um ser divino - como nosso Senhor 
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Os 
Verdadeiros 

Valores 
da Vida 

Discurso de encerramento da 138.° Conferência Geral. 

Presidente David O. McKay 

e Salvador! Foi êsse tipo de fé que o apóstolo Pedro ex
perimentou ao declarar: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo". (Mat. 16: 16.) 

Os membros da Igreja são instados a procurar a 
verdade pelo estudo, fé e oração, e a buscar tudo o que é 
"virtuoso, amável ou louvável". ( 13.0 Regra de Fé.) 

As escolas e igrejas devem demonstrar o fato de que 
existem na vida certos fundamentos que nunca se alteram, 
que são essenciais à felicidade de tôda a alma humana. 
Os pais e oficiais da Igreja devem pregar mais zelosa 
e diligentemente os princípios da vida e da salvação aos 
jovens de Sião e do mundo, a fim de ajudá-los a manter 
o necessário equilíbrio no período de formação de suas 
vidas. 

Admoesto-os, homens que possuem o Santo Sacerdó
cio, a examinar novamente aquela revelação divina tõo 
simples, mas poderosa, que fala do exercício da autoridade 
no Sacerdócio: 

"Nenhum poder ou influência pode ou deve ser man
tido por virtude do Sacerdócio, a não ser que seja com 
persuasão, com longanimidade, com mansuetude e ternura, 
e · com amor não fingido; 

"Com benignidade •e conhecimento puro, que gran
demente ampliarão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. 

"Reprovando às vêzes com firmeza, quando movido 
pelo Espírito Santo; e, depois, mostrando um amor maior 
por aquêle que repreenr.leste, para que não te julgue seu 
inimigo". (D. & C. 121:41-43.) · 

Esta é uma lição maravilhosa para o exercício da au
toridade, não apenas nos quoruns do Sacerdócio mas tam
bém na vida familiar e, na verda·de, em todos os aspectos 
das relações sociais. 

Irmãos, o Evangelho é nossa âncora. Sabemos o que 
êle representa. Se o praticarmos e sentirmos, se falarmos 
bem dêle, do Sacerdócio, de nossas famíl.ias e vizinhos, 
sentir-nos-emos mais felizes e, na verdade, estaremos pre
gando o Evangelho de Jesus Cristo. Recebemos essa res
ponsabilidade de transmití-lo a nossos semelhantes. Alguns 
ficam à espera de que apareça uma oportunidade especial 
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para isso, mas cada um de nós tem sôbre si a responsabi
lidade de proclamar suas boas novas todos os dias. Pre
gamo-lo através de nossos atos - no lar, no trabalho, 
nos círculos sociais, na política; na verdade, em. todos os 
lugares onde nos relacionamos com os homens temos a 
responsabilidade de transmitir suas boas novas. 

Refreemos nossos pensamentos e nossa língua: uma 
das melhores formas de se construir um lar, uma cidade, 
um estado ou uma nação é falar sempre bem dêle. Que 
nossas línguas estejam sob permanente contrôle. 

Deus abençôe os membros desta Igreja por sua devo
ção e lealdade, por suas orações em · intenção de tôdas 
as Autoridades Gerais e oficiais. Podem estar certos de 
que essas orações, são atendidas. 

Testifico-lhes, e a todo o mundo, que a inspiração e 
os cuidados do bondoso Pai Celestial são constantes. tle 
está presente na lgrej~ e digo-lhes de tódo o coração que 
não é apenas uma fôrça distante, ausente, como algul')s 
podem .julgar. t um Pai extremoso, zeloso do bem-estar 
de seus filhos e pronto a ouvir e atender seus chamados. 
Sua resposta pode ser neg.ativa, como por vêzes um pai 
sensato dá a seus filhos, mas está sempre pronto a ouvir 
e conceder a graça na ocasião mais oportuna para cada 
pessoa. 

constantemente com .êsses rapazes que oferecem o melhor 
de si pela liberdade e direitos humanos. Meu coração fica 
cheio de gra.tidão ao ouvir relatos em primeira mão de 
sua fé em Deus, de sua lealdade e das longos distâncias 
que percorrem para assistir reuniões da Igreja. Pensem no 
que representa para êl·es a certeza em Cristo, seu Reden
tor, enquanto atravesSam as tentações, vicissitudes e hor
rores da gueaa! Ela lhes dá confôrto nos momentos de 
sa'udade e desânimo; torna-os mais seguros na determi
nação de manter-se mora.lmente puros e preparados para 
a obra; dá-lhes coragem no cumprimento do dever; traz 
esperança quando estão doentes ou feridos e, quando têm 
de enfrenta'r o inevitável, essa certeza enche suas almas 
de paz e confiança de que, assim como Cristo viveu após 
a morte, êles também haverão de viver. Que Deus aben
çôe e proteja êsses rapazes das Fôrças Armadas. 

Deus os abençôe também, representantes regionais, 
presidentes de estacas, bispos e todos os oficiais da Igreja 
que estão servindo e dedicando seu tempo e meios para 
O · edificação do reino de Deus., 

Que os pais e mães sejam abençoados em seus lares; 
que busquem sabedoria e compreensão, para legar a seus 
filhos saúde e um caráter imaculado. O maior dever dos 
pais é o treinamento religioso e o desenvolvimento do ca
ráter de seus filhos. 

Deus abençôe nossos missionários distribuídos pelas 
78 missões mundiais da Igreja. São rapazes e moças es
plêndidas, com testemunhos vigorosos do Evangelho, cheios 
de fé, excelentes representantes do Senhor e de sua Igreja. 
Estamos orgulhosos dêles. Somos gratos aos presidentes de 
missões e a êsses missionários por seu serviço voluntário e 
eficiente. Somos gratos, também, aos pais e demais mem
bros que sustentam êsses missionários. 

Que Deus esteja com cada um de vocês e tôdas as 
pessoas de tôdas a:s partes. Voltemo-nos para · tle em 
busca de valôres melhores e mciis espirituais na vida. tle 
é nosso Pai; conhece ·nossos anseios e esperanças; e nos 
ajudará se tão sómente o buscarmos e seguirmos seus con-
~h~ . . 

Minhas bênçãos os acompanhem ao retornarem .a· seus 
lares. Que Deus nos ajude a cumprir nosso dever, criando 
no lar, na escola, na Igreja e em nossas comunidades um 
ambiente estimulante, elevado e inspirador, eu rogo em 
nome de Jesus Cristo. Amém. 

·Palavras não· podem expressar a dor e o pesar que 
sentimos pelos sofrimentos que se abateram sôbre alguns 
lares com as desgraças da guerra. Nossas orações estão 
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O LEGADO DE VOVO 
Evelyn Witter 

Q uando vovô faleceu, deixou-me uma pequena soma em dinheiro. t claro que o dinheiro foi de 
bom proveito, mas não me lembro exatamente para que serviu. Recordo-me apenas de que foi in

clu ído no fundo familiar e utilizado oportunamente, na medida das necessidades. 
No entanto, lembro-me perfeitamente dos benefícios que advieram de uma carta encontrada na 

caixa forte com meu nome no sobrescrito. ,Naquela carta, redigida com caligrafia caprichado, vovô 
registrou sua filosofia de vida. 

De permeio com frases pessoais êle escreveu: 
Aquilo que a Igreja faz por você dá uma boa medida do que você faz por ela. 
Cristão, quando alguém lhe perguntar qual foi o seu melhor dia, responda - "amanhã". 
Você pode passar um hinário a alguém como quem faz um ato de cortesia, ou pode converter 

essa pequena atenção num genuíno convite a Cristo. 
Em seu trabalho na Igreja, lembre-se de que uma boa reunião é aquela que é dirigida por 

qualquer um, partilhada por todos, que não é monopolizada por ninguém e na qual todo 6 mundo é 
alguém. 

A melhor forma de fazer com que Cristo venha à sua igreja é trazê-lo consigo. 
Como Paulo disse: "Esta coisa farei", muitas pessoas julgam-se sábias apegando-se a uma só 

forma de trabalho cristão. Lecionar na Escola Dominical, cuidar de um comitê, fazer coleta. - qualquer 
coisa os contenta. Mas aquela "coisa" mencionada por Paulo era tão complexa como a obra dos que 
constróem uma cidade. Incluía oratória, entrevistas, oraç~o, cartas, debates, viagens, organizações, co-

. deias, escárnio, censuras, louvores. Como se vê, êsse texto não é 'muito conveniente para os preguiçosos 
citarem! 

A melhor maneira de livrar-se de uma obrigação é cumprí-la. 

A LIAHONA 



O Bispo 

Na fileira central dêste histórico Tabernáculo senta-se 
um grl:lpo de homens provenientes de muitas partes 

do mundo. Todos possuem responsabilida-des que os dis
tinguem das demais pessoas. Quase todos os fins de se
mana estamos em contato com os bispos da Igreja em 
suas estacas, mas hoj:e temos o privilégio de vê-los reunidos 
em conferência geral. Sentimos o maior amor e respeito 
por êsses homens e somos gratos pela grande obra que 
estão executando. 

Antes de me tornar bispo, conhecia bem pouco sôbre 
as responsabilidades inerentes a êste cargo. E julgo que 
talvez outros membros da Igreja também estejam pouco 
informados sôbPe o assunto. O bispo é, ou' deveria ser, 
uma das pessoas mais importantes na vida· de cada mem
bro da Igreja. E, se êle é importa•nte para nós~ devemos 
ser importantes para êle. Rogo a Deus que minhas pala
vras possam aproximar mais os bispos de seus m;embros e, 
pri·ncipalmenre, os membros de seus bispos. 

Paro compreender o bispo,. devemos conhecer um 
pouco suas responsabilidades. São muitas. O tempo é li
mitado, porta·nto, analisaremos agora apenas algumas. 
Primeiramente considera-remos duas de suas responsabilida
des temporais - o cuidado dos necessitados e as finanças. 

Freqüentemente ouvimos di~er que através do Plano 
de Bem-estar a Igreja cuida dos seus. O bispo representa 
papel importante na ministração dêsse programa. tle, e 
só êle, determina quem receberá assistência, de que forma 
e quanto, no que é auxiliado pela .presidente da Sociedade 
de Socorro. 

Executa essa ta·refa com espírito de amor, bondade 
e compreensão. Um de seus principais objetivos é auxiliar 
as pessoas a ma·nter seu respeito próprio e dignidade. E 
sua. atuação baseia-se em certos princípios. 

O primeiro princ1p1o é de que se espera que nós, 
como membros da Igreja, ganhemos nosso próprio sustento 
e sejamos independentes. Somos ensinados a manter um 
su.primehto de um ano armazenado em casa, para difi
culdades mais sérias. E, se circunstâncias tais como aciden
tes ou doenças graves nos levarem a necessitar de ajuda, 
devemos procurar em primeiro lugar nossos familiares. Se 
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VICTOR L. BROWN 
do Bispado Presidente 

êles não nos puderem ajudar, apenas então deveremos 
recorrer ao bispo. 

Após investigação cuidadosa e pessoal, o bispo decide 
se a Igreja deve ou não prestar assistência. Se concluir 
que sim, essa assistência se restringirá às necessidades 
imediatas da vida, e apenas na med•da do necessário 
para recolocar o família em condições de viver por seus 
próprios meios. O bispo não nos deve socorrer em maus 
negócios. 

Quando recebemos assistência, êle espera que ofere
çamos nosso trabalho em troca, se fôrmas fisicamente ca
pazes. Seu propósito com isto é ajuda-r-:nos a m-anter nosso 
respeito próprio, não recebendo esmolas. Francamente, 
para êle às vêzes seria mu·ito mais fácil dar uma· esmola. 
Mas o bispo sabe que isso é um mal e seu desejo é aben
çoar-nos através · dêsse programa, não enfraquecer-nos. 

Existem muitos outros :pontos a se considerar no Plano 
de Bem-estar, tais como ofertas de jejum, levantamento de 
fundos, orçamentos etc. Como membros da Igreja, é nossa 
responsabilidade dar opoio ào bispo e seu comitê de bem
estar em todos os pr~jetos do plano. E em determinadas 
áreas espera-se ainda que o apoiemos de outras maneiras 
estabelecidas. 

Agora as finanças: O bispo deve apelar para os mem
bros de sua ala, a fim de obter as contribuições neces
sárias para resolver questões de administração. 

Uma das dificuldades que algu-ns bispos encontram é 
coletar fundos para o orçamento da ala. São fundos ne
cessários para custear as Organizações Auxiliares e aten
der à manutenção da copela. Nós, como membros da ala, 
podemos prestar auxílio inestimável ao bispo atendendo 
seus apelos de ajuda financeira. O Senhor prometeu que 
abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem me
dida sôbre nós, se pagássemos nossos dízimos e ofertas. 

O bispo sabe que todos os fundos por êle .coletados 
são sagrados e representam ofertas voluntárias. Através 
de nossa boa vontade, podemos aliviar um •pouco sua 
carga. 

Até aqui temos analisa-do apenas questões temporais. 
Examinaremos, agora, algumas responsabiHdades espiri
tuais do bispo. 
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Através de revelação do Senhor, êle preside o quo
rum do Sacerdócio. E, juntamente com seus conselheiros, 
constituem a presidência do Sacerdócio Aarônico da. ala. 
O bispo dá sempre a última palavra em tôdas as questões 
relativas aos jovens, tanto rapazes como môças. Para 
tanto, re:ebe ajuda de seus conselheiros, mestres familia
res, secretários, oficiais das Auxiliares e professôres; mas 
é ~empre sua a última palavra em tudo o que se faz. 

Qcéro dizer aos jovens o seguinte: o bispo foi cha
mado por inspiração de nósso Pai cel·estial para ser seu 
conselheiro espiritual. Foi designado como um juiz geral 
pelo Senhor. Tem uma bênção especial, dando-lhe poder 
de discernimento· e compreensão. t a êle que -nos devemos 
dirigir para confessar nossos pecados. E isto precisa seí 
feito, se desejamos arrepender-nos .plenamente. O bispo 
reconhece que só deve julgar através das bênçãos do Se
nhor e, a menos que seja um juiz justo, será réu de con
denação, pois lemos nas Escrituras: 

"Que os direitos do Sacerdócio são inseparàvelmente 
ligados aos podêres dos céus, e que os podêres dos céus 
não podem ser controlados nem manipulados a não ser 
pelo princípio da retidão. 

"t certo que êsse poder pode ser conferido sôbre nós; 
mas, quando tentamos e-ncobrir os nossos pecados ou sa
tisfazer o nosso orgulho, nossa vã ambição, exercer con
trôle ou domínio ou coação sôbre as almas dos filhos dos 
homens, em qualquer grau de injustiça, eis que os céus 
se afastam; o &pírito do Senhor se magôo; e, quando se 
afasta, amém para o Sacerdócio ou a autoridade daquele 
homem." (D. & C. 121 :36-37.) 

O bispo . é invariàvelmente contrário ao pecado e 
a qualquer tipo de falsidade; · mas ao mesmo tempo tem 
uma grande compreensão e perdão para o pecador. Co
nhece bem os problemas da vida e está ansioso por esten
der a mão, particularmente aos que estão em dificuldades. 
Ele pode ajudá-lo de muitas formas, se você tão somente 
lhe der a oportunidade. E o que quer que lhe revele será 
ma1ntido em estrita confiança . . Quero incentivá-los a per
mitir que seu bispo os aconselhe com sua sabedoria. Apro~ 
ximem-se dêle, que nunca estará ocupado demais para 
ajudá-los. 

O bispo possui outra responsabilidade espiritual bá
sica que abrange tôdas as · demais - é o pai espiritual 
da ala, o sumo sacerdote presidente. Através disso, sua 
responsabilidade se estende a todos os membros. 

Para assistí-lo nesse trabalho, possui todo um grupo 
de ajudantes. São os mestres familiares. t obrigação dos 
possuidor~s do Sacerdócio darem o apoio de que êle ne
cessita. E, se executarem devotadamerlte suas incumbên
cias, aliviarão basta-nte a carga que pesa sôbre os ombros 
do bispo. · O mestre familiar é, na realidade, um assistente 
do bispo - seu ele.mento de ligação com as famílias. Certo 
bispo comentou que um dos maiores cumprimentos que já 
recebeu foi uma família ter chamado seu mestre familiar 
em primeiro lugar, numa doença. O presidente McKay 
também afirmou que, se os mest·res familiares cumprissem 
sua obrigaçÇ!o, seriam os primeiros a ser chamados em 
caso de morte na família, e não o bispo. Desejo incentivar 
todos os me'stres familiares a compreenderem esta respon
sabilidade e cumprirem seu dever como assistentes do bispo. 
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Sendo o pai da ala, o bispo contà ainda com muitos 
out-ros auxiliares. Todo o oficia) e professor tem essa fun
ção. E nós, como membros, tem10S responsabilidade de 
atender aos seus chamados. ~le deve poder confiar que 
cumpriremos .nossas obrigações. Precis·a da ajuda de todos 
nós. Com ela, não apenas a obra ·do Senhor progride, 
mas também nós, individualmente, somos abençoados com 
um tipo de felicidade que não pode ser obtida em ne
nhuma outra fonte, porque damos prova de nosso amor 
pelo Pai Celestial; pois as Escrituras dizem: " ... quando 
estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço 
de vosso Deus". (Mosía 2: 17.)· 

E quem é êsse bispo de quem remos falado? Pode 
ser o viúnho do lado; filho de amigos íntimos; pode ser 
aquêle garôtb ruidoso que era seu aluno na Escola Do
minical povcos anos atrás - lembra-se? Aquêle que você 
bem gostaria de ver pelas costas. 

Quase sempre é casado, em geral pai e invariável
mente alguém que luta pelo seu pão. Enfrenta todos os 
problemas que você e eu temos. Possui suas falhas e fra
quezas humana·s, seus gostos e aversões, talvez até alg-u
mas manias. Sim, êle é um ser humano - uma pessoa es
pecial devido a seu chamado, com uma bênção especial. 
Eis aqui o que o Senhor disse que êle deve ser: "t .neces
sário, 'portanto, que o bispo seja irrepreensível, espôso 
de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospita
leiro, apto para ensinar; 

"Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, 
inimigo de contendas, não avarento; 

"e que governe bem a sua própria casa, criando os 
filhos sob disciplina, com todo respeito; · 

"(pois se alguém não sabe governar a própria casa . 
como cuidará da igreja de Deus?"; 

"não seja neófito, para não suceder que se ensober
beça, e i'ncorra na condenação do diabo". (1 Tim. 3:2-6.) 

Esse homem, seu bispo, não pediu o cargo que ocupa; 
nem mesmo se ofereceu para êle. Muito provàvelmente 
aceitou o chamado com temor e tremor e, apesar disso, 
com a fé e.-o desejo de aperfeiçoar-se para ser digno da
quilo que o Senhor espera dêle. 

Sua espôsa, lea·l e fiel, e seus filhos também concor
daram em partilhar de sua responsabilidade, não se quei
xandó quando êle fica fora dura,nte muito tempo, man
tendo o bom humor qua.ndo o relefone toca invariável
mente durante o jantar ou às três horas da manhã e dis
pondo-se a assumir algumas das responsabilidades que 
normalmente pertencem ao marido e pai. 

Que as melhores bênçãos do Pai se derramem sôbre 
êsses extraordi-nários e devotados bispos, sôbre suas es
pôsas e filhos; e que nós, membros de suas a·las, aceitemos 
sua · lidemnça, ainda que alguns pa!1eÇam · jovens demais 
e apesar de· não serem quem escotheríamos para êsse 
cargo se dependesse de nós. 

Presto-lhes meu testemunho de que esta é a Igreja 
de Jesus Cr.isto, que os bispos desta Igreja foram chamados 
por nosso Pai Celestial através da j,nspi-ração conferida 
aos que presidem sôbre nós, em nome de Jesus Cristo. 
Amém. 

A LIAHONA 
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Religião e Responsabilidade· Social 
Lowe 11 L Bennion 

C om que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei 
ante o Deus excelso? . . . (Miquéias 6:6. ) 

Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de per
manecer no seu santo lugar? (Salmo 24:3. ) 

Esta é a pergunta crucial, formulada vêzes sem conta 
nas Escrituras por profeta::,, salmista e pe~soas c;ue pro~ura
vam sinceramente o caminho de Deus. E a resposta não 
é uma só; pode ser expressada de várias maneiras. Cada 
um pode encontrar uma passagem da Escritura para jus
tificar sua própria atitude. Mas qualquer que seja a res
posta, ccntinua existindo essa pergunta fundamental para 
todos os homehs: Com que me apresentarei ao Senhor? 
Em que consiste a vida religiosa? 

DIMENSÕES DA VIDA RELIGIOSA 

Tôda pessoa qu·e se considera .religiosa tem alguma 
base para sua ·crença e sentimentos. t religiosa devido 
suas convicções e seu modo de vida. Pesquisar as fo~mas 
típicas pelas quais os homens praticam a religião, analisar 
as normas de vida e· raéi"odnio pelos quais se asseguram 
de que são religiosos é muito interessante. 

Existem pelo menos cinco formas de as pessoas pra
ticarem .religião. A vida de todos nós pode ser enquadrada 
em alguma comb~nação delas. Inicialmente, essas formas 
serão aqui descritas se~ tentativa de avaliação, até que 
tôdas estejam expostas diante de nós. 

( 1) Um homem é religioso porque acalenta certas cren
ças que julga serem verdadeiras. Por exemplo, os santos 
dos últimos dias crêem na restauração do Evangelho, nas 
Regras de Fé, na orientação divina, na existê,ncia de urri 
profeta vivo e em outras doutrinas características de seu 
credo. A crença é um alicerce da vida religiosa. 

(2) O homem tende a identificar sua vida religiosa 
:-com o conhecime·nto de suas crenças. Sente por exemplo 
que é religioso no campo missionário, quando aprende as 
Escrituras e estuda os .preceitos de sua fé. Conhecer a 
doutrina ·contribui :para que uma pessoa se assegure de 
que é religiosa. · 

(3) Uma terceira forma de religiosidade é a partici
pação na Igreja. Para os sa-ntos dos últimos dias isto é 
t'ácil de fazer e muitos são generosamente abençoados. 
Existem mi.ríades .de formas pelas qu.ais uma pessoa pode 
adorar ao Senhor, servir ao' próximo, partilhar dos dons 
do Evangelho e edificar o reino de Deus cóm as mãos, 
coração, mente e alma, na instituição que conhecemos 
como Igreja de J~sus Cristo. 

(4) Uma quarta forma de se ser religioso é entrar 
em contato com a Divindade - com o Pai, Filho e Espírito 
Santo. A isto denominamos vida espiritual. O homem é 
religioso nesses momentos, enquanto sente gratidão, hu
mildade, · deslumbramento, reverência, devoção, confiança 
e amor para com Deus. Esses sentimentos são ilustrados 
nos Salmos: 

Outubro de 1968 

" ... O Senhor é a minha luz e a minha salvação; 
de quem terei mêdo?" (Salmo 27: 1. ) 

"O Senhor é o meu pastor: nada me faltará . (Salmo 
23: 1.) 

"Qcem mais tenho eu no céu? Não há outro em 
quem eu me compraza na terra . 

"Ainda que a minha carne e o meu coração desfale
cem, Deus é a fortaleza do meu coração". (Salmo 73: 
25, 26.) 

"Para onde me ausentarei do teu Espírito? para onde 
fugirei da tua face? 

"Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha casa no 
mais profundo abismo, lá estas também; 

"se tomo as asas da alvorada e me detenho nos con
fins dos mares: 

"ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a t~a 
destra me susterá". (Salmo 139:7-1 0. ) 

(5) A quinta facêta da re·ligião expressa-se nas rela
ções do indivíduo com os semelhantes. Em nossa fé ju 
daico-cristã, uma pessoa pra.tica· a religião ohrando com 
justiça e misericórdia para com os homens·. 

"Tudo quanto,- pois, quereis que os homens vos fa 
çam, assim fazei-o vós também a êles"; (Mate·us 7: 12. ) 

"A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e 
Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribula
ções, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo." 
(Tiago 1 :27.) 

" . .. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Mateus 
22:39.) 

A VAUAÇÃO DA VIDA RELIGIOSA 

Tôdas essas cinco formas de se ser religioso são le
gítimas. Uma pessoa religiosa tem crenças que motivÇJm 
e orientam sua vida. E um estudo dessas crenças deve enal
tecer e aprofundar seu significado. Na Igreja recebe ins
trução, partilha dos dons e bênçãos do' Evangelho e ins
pira seus irmãos. E seguramente a fé em Deus e a consi
deração pelo próximo são formas fundamentais de sua 
prática da rei igião. 

Nas grandes definições de vida religiosa, dá-se es
pecial ênfase às duas últimas formas mencionadas. Por 
exemplo, no · decálogo, os primeiros quatro mandamentos 
dizem respeito às nossas relações com Deus e os últimos 
seis as relações com o .próximo. A própria resposta. de Mi
quéias à pergunta: ' 'Com que me apresentarei ao Senhor"? 
ressalta êsses dois aspectos: 
· "tle te declarou, ó homem, o que é . bom; e que é 

que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça 
e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu 
Deus"? (Miquéias 6:8. ) 

Jesus também respondeu essa pergunta com o mesmo 
espírito: "Mestre, qual é o grande mandamento da lei?" 

"Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
de tôda a tua alma, e de todo o teu entendimento. tste 
é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante 
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a êste, é: Amarás o teu prox1mo como a ti ·mesmo. Dêstes como o tema musical numa. si·nfonia. Deus é moral por 
dois mandamentos dep~ndem tôda a lei e os profetas". natureza, é uma pe~soa íntegra e compassiva, . e nenhum 
(Mateus 22:36-40.) homem poderá ser aceito por tal ser, a menos que pro~ 

Por essas declarações deduz-se que crença, conheci- tique a integridade e a misericórdia em suas relações com 
mento religioso e parti·cipação na Igreja têm pouco valor os seus semelhantes. ( 1) 
em si. Para serem proveitosos, devem levar o indivíduo a . Seja onde fôr, nos ensinamentos de Miquéias ou 
amar a Deus e aos homens. Tiago .. ~abia· disso: nos de Jesus, Deus sem:pre se mostra . igualmente preocupa-

"Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os de- do com tooos os homens, ta-nto com o meu próximo como 
mônios crêem, e tremem" . (Trago 2: 19.) ·· ' · comigo, nem ·mais, nem menos. E não há meios de hon-

E Paulo . conhecia as limitações do conheciní~oto sem rá-lo, enquanto estivermos desonrando "Q obra · de suas 
amor: mãos." Este ensinamento npa.rece nas Escrituras vêzes 

"Ainda que eu tenha o dom de p'rofetizar e conheça sem conta. Eis um exemplo: Amuleque •encoraja seu povo 
todos os mistérios e tôda a ciência; ·ainda que eu tenha a orar pelas necessidades pes·soais e depois acrescenta: 
tamanha fé ao .ponto de tra_nsportcú · m·ontes, se não tiver · " ... eis que vos digo que isto ainda não é tudo; 

: amor, nada serei. . . Porque agora vemos como em espe- porque, depois de haverdes praticado tudo isso, se ne-
lho, obscuramente, então veremos fdce 0 - face; '?gora co- gardes ao .necessitado e ao despi-do, e não visitardes os 
nheço em ;parte; ... Agora, pois, permánecem a fé, a e~- aflitos e doe-ntes, nem re:partirdés o vosso sustento, se o 
perança e o amor, êstes três: porém o 'maior dêstes é d · ) endes, com os que nec~ssitam, eu vos digo, se não pro
amor. (I Coríntios 13:2, 12, 13.) · Ncardes nenhuma destas coisas, eis que vossas orações 

A religião profética principia com uma revelação ao serão baldadas e âe ·nada vos valerão, e sereis como os 
seu fundador, o que o leva a . agi-r em benefício de seus ·hipócritas que negam a fé." (Alma 34:28) 
semelha1ntes. Moisés, diante da sar:ça arde.nte, ··descobriu (1 )1 vide pbr exemplo, Isaías 1, Oséias 4, Miquéias 3 
qu·e se achàva em solo sagrado e·que Deus o havia chama- e Jeremias 7. 
do :porque atentara para as aflições de Israel, Jesus passou João ex·primiu-se dq seguinte forma: 
quarenta dias no deserto resistindo à tentação e sendo for- Aquêle que diz estar na luz e odeia a seu irmão, 
talecido por seu Pai . Depois "saiu a praticar o bem". O até agora está ·nas trevas. (1 João 2:9) 
apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo que modificou 
sua atitude para com pagãos e cristãos. Joseph Smith foi 
visitado peló Pai e o Filho, ao que se seguiu a restauração 
do Evangelho, com seu grande empenho na pro.moção da 
"imortalidade e vida eterna do homem". A religião princi
pia com uma mensagem de ·Deus que leva o profeta a ·agir 
em benefí·cio de seus semelhantes. 

Ao serem i·nstitucionalizadas as relig.iões, a mensagem 
divina original é muitas vêzes detunpada por interêsses hu
manos. E a preocupação fundamental com Deus e os ho
mens tende a ser substityída por questões estatutárias, ritos, 
cerimônias e regulamentos. Isto foi ilustrado · vigorosa e 
poeticamente_ nos escritos de Amós, Oséias, Miquéias, Isaías 
e Jeremias. 6m SE3US dias, o povo escolhido de Jeová prati
·cava tôdas -as formas aparentes de religiãó, · no local e 
tempo determinados, e enqüanto isso -pr ocedia leviana- · 
mente nos negócios, vendendo os pol3res como escravos por 
qualquer. ni~haria, falsificando .pesos e medidas, mistu'randb 
impurezas no trigo, oprimindo viúvas e órfãos, subornando . 
juízes, bebendo "vi·nho em taças" e ungindo-se "com .o 
mais excelente óleo", sem atentar para a "ruína de- José" 
- seus irmãos israelitas. (Amós 6:6) . . 

- · Ning.uém meis ver·oerou com tanto: vigor .a . fufilidade 1· 

o vazio-. e· a· hipocrisia de dar lo\-)vores ·e, honras a D~us 
através duma religião formalizada,· enquanto; por . outro 
lado, i.gnora e transgride as obrigações morais para com 
seu próximo, como os antigos profetas de ·lsr.ael. Amós de
clarou ·em nome de Jeová: 

"Aborr·eço, desprezo as .vossas Jestos, e com as vossas 
assembléias solenes não. tenho · nenhum prazer. 

"E, ainda que me ofereçais holocaustó~s e vossas ofer
tas . de manjares, não me agradarei deles, hem· atentarei 
para as ofertas pacíficas de vossos animais ~evados. 

"Afasta -de mim o estrépito dos teus cânticos; porque 
não ouvirei as melodias das tuas liras. 

"Antes cor-ra o juízo como as águas e a iustiça como 
ribeiro perene: (Amós 5:21-24) 

Esta é a essência da mensagem· profética que se repete 
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AP'LIC~ÇÃO _NA ATUALID·ADE 

t fácil pregar os princíp.ios de um modo geral e ilus.: 
trar sua aplicação na antiguidade. E ninguém se sentirá 
aHngido ou sensibiliza_do com isso. Mas qua·ndo tais pr~s
crições das Escrituras são traduzidas para o idioma atual, 
então surgem a posição e os transtornos. Alguém iá disse: · 
"t bastante fácil amar a humanidade (de um modo abs
trato); o difícil é amar o indivíduo." 

No século XX a soci~dade tornou-se cada ve~ mais 
complexa. Os prob~emas não são simples nem bem defi
nidos, isto o sabemos. Não podemos simplesmente adotar . 
as leis de antigamente, dar esmola ao pedinte e vestir . o 

. necessitado. Muitos problemas sociais não poderão ser 
abordados de forma simples e.' pessoal. Contudo, a .filoso
fia básica, o preceito fundamental que nos tem sidq en
sinado através dos tempos, continua válida. Para servir 
a Deus, o homem tem que servir a seu próximo. Podere
mo? debater a maneira de fazê-lo, mas -não · 'O injunção 
em si. 

Portanto, sem querer de qualquer forma jülga·r quem 
quer que seja, gostaríamos de fi·nalizar êste art.igo abor
dando algumas das responsabilidades sociais de todos· os 
que anseiam por "sub_ir ao monte do Senhor". Não po
demos - como a lsrqel de antanho também não pôde -

.viv~r ·a religiã~ na · intimidade de !)Ossos lares e capelas, 
ignorando os efeitos da nossa conduta sôbre a vida de 
nossos semelhantes nos mercados, escolas, estradas e .ca
minhos. 

· ·A vida moderi:la tende a ser friamente impessoal. Os 
s·êres humanos, fo'ra do nosso círculo íntimo, transfor- · 
mam-se em meios para · se obter .o " fim, meros agentes 
que nos prestam serviços ou nqs facultam lucros .. Podem, 
ainda, apresentar-se como simples dados estatísticos sôbre _ 
o desemprêgo, pessoas vitimadas nas estradas, . estu·dantes 
universitários ou mesmo pessoas batizados na lgre·ia . . Pe~
mitam-me considerar . alguns aspectos sociais desta era de 
despersona I ização. 

A LIAHONA 
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A HONESTIDADE E A CORREÇÃO PROFISSIONAL: 

Nesta época de relações impessoais nas transações 
comerciais - exemplificadas pelas grandes corporações, 
supermercados, postos de serviço nas modernas rodovias 
e vultosos contratos governamentais - a tentação de se 
tornar desonesto e indiferente para ·com o próximo se 
multiplica. As pessoas enganam o forasteiro ou aproveita
ram-se illcitamente do Govêrno, mas nunca pensariam 
em roubar o vizinho. Os odômetros sôo alterados com 
o fito de valorizar os carros à venda; as declarações do 
imposto de renda são deixadas incompletas; eleva-se o 
preço das mercadorias ou compra-se refugo para a venda 
em liquidações especiais. Freqüentemente, os preços de ser
viços prestados são calculados em função do movimento 
existente e os professôres, advogados e médicos se vêm 
tentados a procurarem seu próprio interêsse e não o de 
seL'S clientes. 

Muitos de nós precisamos reavivar nossos princípios 
éticos e religiosos, e depois nos atermcs a êles rigorosa
mente em nossas atividades profissionais. t muito fácil ser
mos levados a viver uma vida dupla - uma na esfera ·ín
tima e outra em nossas relações profissionais. Participação 
na vida comuna!: 

A Igreja, com seu amplo programa de atividades e 
liderança leiga, tende a preencher as horas de lazer de 
seus membros ativos. Isto em si é muito bom, pois onde 
poderíamos servir melhor a Deus e aos homens? Entre
tanto, somos também membros de uma sociedade maior, 
cidadãos da comunidade, do Estado, da Nação e do 
mundo. Todos os santos dos últimos dias têm que ser cida
dãos responsáveis dessa comunidade mais ampla, tanto 
quanto o são da comunidade dq Igreja. 

t preciso estudar e debater as questões políticas e 
sociais da atualidade em todos os níveis da sociedade, co
mo também ser ativo na vida cívica. Numa cidade mo
derna, existem inúmeros empreendimentos de caráter so
cial por exemplo, assistência familiar, centros de sa·nidade 
mental, conselhos de assistência social comunitária etc., que 
necessitam do apoio ativo dos cidadãos ali radicados. Todo 

santo dos últimos dias adulto, excetuando-se somente os in
capacitados ~m virtude de problemas pessoais ou doença, 
deveria estar prestando algum serviço à sua comunidade, 
da mesma forma como à Igreja. 

DIREITOS HUMANOS 
A meu ver, o maior problema do mundo. atual, mais 

sério mesmo do que o comunismo, é a necessidade dos 
homens de tôdas as raças, culturas e sociedades, sentirem 
seu próprio valor e dignidade como sêres humanos. A vida 
da humanidade conta um'a longa e vergonhosa história de 
subjugação e humilhação de seus semelhantes por razões 
econômicas, políticas, religiosas, raciais etc. 

Em nome da religião e do humanitarismo isto tem que 
acabar. t possível que certos homens sejam mais talento
sos, mais abastados ou possuam outras vantagens sôbre os 
demais, mas nem por isso são superiores aos seus seme
lhantes. Todos nós somos filhos da mesma terra e do mes
mo Criador, Deus ama tanto a um quanto ao outro. Po
demos nós, então, deixar por menos? Todo o ser humano 
sente as mesmas necessidades quanto a alimento, vestuário, 
abrigo, amor, respeito próprio e auto-expressão criativa. 
Nas pa.lavras do Livro de Mórmon: 

"Prezai vossos irmãos como a vós mesmos . . . pois 
para Ele uma criatura é tão preciosa como a outra ... Uacó 
2:17,21) 

" . . . pois êle pratica o bem entre os filhos dos ho-
mens ... e pede a todos que venham a Ele e participem 
da sua bondade; e nada net;ja aos que o procuram, seja 
branco ou prêto, escravo ou livre, homens ou mulheres; e 
lembra-se dos pagãos; e todos são iguais perante Deus, 
tanto judeus como gentios. (2 Néfi 26:33). 

O homem é um ser social. O amor fraterno é a maior 
lei básica do Evangelho e da vida. Não importa o que 
possuímos, nem a posição que ocupamos na Igreja de 
Cristo, se não tivermos amor, "de nada nos aproveitará ." 
"Por isso os homens saberão que sois meus discípulos, que 
vos ameis uns aos outros." Aprender a praticar o amor 
e a justiça deveria ser o nosso maior interêsse ao aceitar
mos o comprometimento, sempre renovado, com . o amor 
de Deus por intermédio de Cristo Jesus. 

EXPLOSÃO POPULACIONAL 
Spencer W. Kimball 

Q uando, em 1968, o profeta envia os Doze, os setenta e os inúmeras élderes e irmãs para pregarem o Evangelho 
ao mundo, existe no mundo uma população de mais de três bilhões de pessoas, ou seja, umas treze vêzes 

maior do que quando se deu o primeiro comissionamento, 18 séculos atrás. Estima-se que, ao Moisés libertar os filhos 
de Israel da escravidão egípcia, existiam no mundo inteiro somente vinte e cinco milhões de pessoas; duzentos e cin
que·nta milhões quando Cristo nasceu, e uns quinhentos milhões ao tempo das Cruzadas, quando Colombo atravessou 
o Atlântico e quando aqui aportaram os peregrinos - pois a população permaneceu quase que inalterada por uns 
seis séculos em virtude de guerras, epidemias e da fome que impediram o crescimento natural. 

Por ocasião da organização da Igreja no ano de 1830, a população da terra era estimada em 1 bilhão de 
almas; cem anos mais tarde, quando se festejava seu centenário, estava acrescida de outro bilhão, e o terceiro foi 
alcançado trinta e um anos mais tarde; daqui há 14 anos, poderemos ter chegado a totalizar o quarto bilhão. A maio
ria de vocês ainda poderá ver a terra contar com uma população de 7 bilhões de pessoas. E um século mais tarde 
poderão viver no mundo de 42 a 45 bilhões. Assim, pois, precisamos pôr mãos à obra antes que a explosão popula
cional nos perca. 

Não nos sentimos desencorajados, pois o nosso de!iempenho está melhorando dia a dia. Em 6 de abril de 
1830, existia um santo dos últimos dias para cada 166 milhões de pessoas; em 1840, havia uma para cada 35 000; 
em 1920, um para cada 3 400; em 1955, um para cada 1 800; e hoje em dia, aproximadamente uma alma em ca
da 1 500 é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias. Estamo-nos tornando bastante numerosos. 
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lnfl uências Cu l turais 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~. , 

Robert J. Matthews 

E m seu livro "Círculo Familiar", Steward Robertson, . Ela estabelece a fé no coração de quem a lê. Na Bíblia 
diz da Bíblia: sempre encontraremos à mensagem oportuna, seja para 

"A Bíblia é um "best-seller" eterno. E um livro com o as horas de desesperança ou nos momentos de alegria ... " 

qual quase todos nós pretendemos estar familiarizados, e As três grandes religiões - o judaísmo, o cristianismo 
no -entanto, quando emergimos da emboscada do nosso or- e o islamismo - têm suas raízes .na Bíblia. Mesmo que 
gulho, nos deixa humildes em nossa ignorância. E o livro ·essas religiões não adotem somente a Bíblia, e talvez 
mais valioso do mundo e também o mais barato. E guar~ dela se tenham afastado, teve grande influência sôbre 
dQdo como uma preciosidade nas grandes bibliotecas e seus sistemas teológicos e práticas religiosas. 

museus; contudo, não hesitamos em tê-lo nos nossos lares. E importante frisar que a Bíblia foi produzida por 
E daro como o cristal e ao mesmo tempo a mais misteíio-

um povo que naquela época não contribuíra muito para 
sa das obras." 

a cultura do mundo. Os gregos nos deram a filosofia, as 
A Bíblia tem sido chamada de o Livro, o Bom Livro, artes, a escult1,1ra e grande parte do nosso vocabulário. 

e o Livro dos Livros. Os romanos contribuíram com a legislação, govêrno, ad-
t impossível aquilatar a influência que a Bíblia tem ministração, arte, escultura, música e enriqueceram os nos-

exercido sôbre a família humana; mas é possível apreen- sos idiomas. No entato Israel, que produziu a Bíblia -e 
der algo da magnitude do seu impacto sôbre grande que na era moderna influenciou tão · profundamente o 
parte do mundo, principalmente sôbre a civilização oci- reste;:> da humanidade em todos êsses campos, nos tempos 
dental. A espiritualidade e a cultura não podem ser me- bíblicos não se fêz notar. Com isto não queremos desa-
didas com precisão, pois sao um tanto intangíveis. Podemos creditar ou menosprezar a casa de Israel na sua quali-
apenas concluir que a Bíblia afetou o modo de pensar dade de povo; mas serve para defi.nir mais precisamente 
e as ações de homens e mulheres das mais diversas pro- sua missão na terra e descobrir a fonte dêsse dom. 
cedências durante o decorrer de milhares de anos. Esta 
influência se evidencia ·em nossa língua, literatura, artes, 
música, em nosso ·código moral, organizqção, ·costumes e 
ma,neirismos e mesmo em certas atividades recreativas. Ela 
impregna tôda a nossa sociedade. 

A 'Ward Teaching Message" de março de 1961, 
publicada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos úl
timos Dias, afirma o seguinte: 

"A Bíblia tem exer-cido mais influência sôbre a. huma
nidade do que qualquer dos outros livros publicados. Já 
foi tr.aduzida em centenas de idiomas e é conhecida em 
todos os países. Satisfaz os mais elevados an~eios do co
ração humano. Confirma a existência de Deus . . . 

"A estrutura da religião cristã, da sociedade atual 
e da civilização ocidental é fundada sôbre a Bíblia Sa
grada . .. 

"Entretanto, a mais profunda das suas influências tem 
atingido o homem individualmente. Os mais sublimes ideais 
da cultura e do refinamento originaram-se neste livro. Os 
maiores pintores e compositores al·cançaram o cume do 
seu poder criador ao reproduzirem temas e personagens 
bíblicos ... Ela tem inspirado mais bondade do que qual
quer outro livro. As almas nobres medem a extensão de 
sua responsabilidade moral e modelam suas vidas de 
acôrdo com os 'Preceitos que tão eloqüentemente advoga. 
· "A mensagem da Bíblia é a essência da esperança . 
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Enquanto outras nações encontraram meios de ex
primir a manifestação visível da verdade divina através 
da música, pintura, escultura, literatura e demais artes, 
a centelha divina que alimentou a chama provém prin
dpalmente da inspiração e dos dons que Deus concedeu 
a seus servos escolhidos - os autores das Escrituras sa
gradas. A revelação de Deus . foi a fonte de Israel, e 
transmitir os conhecimentos aos demais sêres humanos, a 
sua missão. (2 Néfi 29:4). A missão de Israel no mundo 
é uma missão espiritual, e seus profetas e apóstolos fo
ram os receptores espirituais. Os gentios manifestaram 
esta mensagem espiritual por outros meios, como a pintura 
e a escultura. E talve~ fôsse o mandamento que lhes proi
bia fazer e adorar imagens de escultura que impedia o 
desenvolvimento das artes plásti·Cas entre os israelitas, im
pelindo-os mais para as ciências sociais, a música e a li
teratura. 

A Bíblia exerceu sua maior influência sôbre o espírito 
do homem. Contém as palavras de Deus dirigidas ao es
pírito do' homem e seus aspectos culturais se originaram 
dêsse fato . Contudo, a espiritualidade do homem não 
pode ser medida . Torna-se manifesta tão sàm ente atra
vés de suas ações e conduta, e por is·so a extensão da 
mudança de atitudes e modo de viver ocasionados pela 
Bíbl ia na vida do indivíduo não podem ser aqui latados. O 
número de corações que têm sido mudados, con fortados 
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Espirituais da Bíblia 
~.-------------------------------------------------------------------------------------------------

e que sentiram a felicidade nos momentos secretos de 
meditação sôbre os .preceitos b_íblicos, nunca poderão ser 
registrados em livros terrenos. 

Henry Van Dyke descreveu a influência da Bíblia nas 
obras de arte da seguinte maneira: 

"Suponhamos, por- exemplo, que fôsse possível desfa. 
zer tôdas as obras de arte que manifestamente se origi
naram de pensamentos, emoções ou visões derivados da 
Bíblia - tôdas as esculturas como o Davi de Donatello e 
o Moisés de Miguel Ângelo; tôdas as pinturas como a 
Madona S.istina de Rafael e a Sagrada Família de Murillo; 
as obras musicais como a Paixão de Bach e o Messias 
de Hê:indel; a Divina Comédia de Dante e o Paraíso Per
dido de Milton - como .isto não deixaria o mundo em
pobrecido!" 

Esta lista poderia incluir um número quase ilimitado 
de oratórios, cantatas, pinturas, esculturas, "spirituals", hi
nos, obras sa·cras e outras de mérito permanente. 

Alusões e referências diretas a personagens e acon
tecimentos bíblicos são encontradas em tôda a classe de 
livros. A pesquisa as achou em obras sôbre geografia, 
história, govêrnos, ciências naturais, geologia e assuntos 
semelhantes. 

A imprensa e periódi·cos leigos freqüentemente usam 
alusões e fraseado bíblicos para efeitos dramáticos. 

Como a literatura, também a i·ndústria cinematográ
fica tem sentido a influência da Bíblia. Muitos filmes já 
foram produzidos por companhias particulares para fins 
didáticos em escolas e seminários. E não poucos filmes de 
longa metragem destinados ao entretenimento público, 
basearam-se em temas ou títulos bíblicos. Citaremos ape
nas alguns como os Dez Mandamentos, a Bíblia, O Sinal 
da Cruz, o Rei dos Reis, Quo Vadis, David e Bet-Sabá, 
a História de Rute, o Manto, Salomé, Barrabás e muitos 
outros que não se propunham a ilustrar temas bíblicos. 

A Bíblia exerce tão grande influência sôbre o nosso 
linguajar diário que em quase tôda a parte· podemos 
ouvir e~pressões que dela se originaram. Muitas dessas 
frases popularizaram-se numa época em que a Bíblia era 
lida ·com mais freqüência do que hoje em dia, mas nem 
por isto deixaram de ser usadas; entretanto, se desco
nhecermos sua origem, perdem muito do seu significado. 
E é bem possível que muitas dessas expressões populares 
sejam utilizadas com freqüência por pessoas que pouco 
se interessam por suas origens e significado. 

Além destas, empregamos diàriamente outras frases 

que parecem ter origem bíblica mas não são citações 
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diretas. Por exemplo, "não existe descanso para os maus" 
pode ser. que provenha de Isaías 48:22: "Para os perver
sos ... não há paz.". O dito "um passarinho me contou", 
talvez tenha sua origem em Eclesiastes 10:20: "as aves 
dos céus ... poderiam dar notícias." 

Existe uma lista imensa de nomes e sobrenomes de 
· origem bíblica. t uma coisa tão ·comum entre nós que 

seria esfôrço vão tentar exemplificá-lo. Entre certos gru
pos de épocas passadas existia tal tendência para em
pregar nomes bíblicos que Calvino, ao que consta, chegou 
a prender um homem simplesmente porque preferiu cha
mar seu filho de Cláudio (um nome gentio) em lugar de 
dar-lhe o nome de Abraão. 

Nosso atual código de leis, apesar da sua estrutura 
romana, encerra, sem dúvida, o espírito hebraico, e mui
tas leis da Inglaterra e da América baseiam-se na lei 
mosaica. A testemunha para depor perante um tribunal 
formal é obrigada a colocar sua mão sôbre a Bíblia, ju
rando dizer a verdade. As pessoas, ao serem empossadas 
em certos cargos públicos, freqüentemente prestam seu 
juramento com a mão sôbre a Bíblia. Na gíria comumen
te ouvim9s- a frase, "jure pela Bíblia" ou, mais expllcita
mente, ""jure opor uma pilha de Bíblias". 

Conta-se que Colombo compilou um "livro de profe
fecias" em que anotou tôdas as passagens bíblicas que, 
a seu ver, referiam-se ao Nôvo Mundo. Ele o terminou a 
13 de setembro de 1501, quando preparava-se para em
preender sua quarta viagem à Amér ica. 

Em muitas ocasiões, enquanto tentava obter o auxílio 
de Fer.nando e Isabel, Colombo citava passagens da Bí
blia que acreditava se referissem à sua missão como ex-

. plorador. Ele julgava o livro de Isaías particularmente 
proveitoso. Os escritos e declarações ·de Colombo evi
denciam que êle acreditava realmente no seu chamado 
divino ccmo descobridor de novas terras e que empregava 
as profecias bíblicas com sinceridade. 

Os puritanos e outros grupos vieram à América em 
parte porque desejavam cultuar Deus conforme suas con
vicções e de a·côrdo com sua interpretação da Bíblia. 

Vemos, assim, que a Bíblia tem exercido um grande 
impacto cultural na vida, religiosa ou leiga, dos povos 
através dos séculos. Ela é um tesouro inestimável, uma 
heranÇa da nossa raça e que exerce uma influência bem 
maior do que geralmente supomos. Sua permanência e 
grande utilidade como auxílio para as necessidades espi
rituais de milhares de pessoas durante séculos, atestam 
sua origem divina e o fato significativo de que a sua 
figura central, Jesus Cristo, é o Deus do mundo inteiro. 
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MORMON 
compilador do Livro de 

Mórmon, escritor, soldado, 

santo homem de Deus 

Marion D. Hanks 
Assistente do Conselho dos Doze 

M órmon, que compilou e resumiu o Livro de Mórmon, 
foi um profeta e um homem santo, que servia tam

bém como comandante das fôrças de combate da nação 
nefita . Seu caráter aliava grande energia à profunda es
piritualidade; era um professor e guia de seu povo, uma 
testemunha de Jesus que lhes pregava o arrependimento 
enquanto conduzia suas tropas a brilhantes vitórias mi
litares. 

Revoltado com a arrogância iníqüa do povo que, es
quec ido de Deus, celebrava as vitórias militares jactando
se da própria fôrça, Mórmon durante algum tempo deixou 
de guiá-los nas batalhas. Condenava seus juramentos de 
vingança e morte contra os inimigos, mas abrandou dian
te da apavorante derrota e destruição inevitável; então 
marchou com as tropas e junto .delas morreu na terrível 
batalha que determinou a virtual extinção da nação ne
fita . 

Recebeu seu nome da terra chamada Mórmon onde 
Alma, convertido pela pregação de Abinadi, enc:ontrou 
refúgio da côrte do rei Noé e estabeleceu a Igre ja de 
Cristo. Mórmon, além de seus outros deveres, serviu como 
hisroriador e guardião dos registros de seu povo e rece
beu a tarefa monumental de resumí-los num relato conciso. 
Como se mostrou uma grande figura literária e trabalhador 
incansável, os anais completos receberam seu nome, quan
do na verdade foram escritos por diversos autores. 

MóRMON, O HOMEM 

Quais as qualidades que compunham êsse profeta
ge.neral-historiador? O que mais o interessava? O que pre
gava? De que forma sua vida refletiu suas convicções? 

Mórmon era descendente direto de Lehi e Néfi. t ex
traordinário notar quão cedo na vida se evidenciaram sua 
inclinação e comprometimento. 

Aos dez anos de idade os homens responsáveis o ti
nham como uma "criança sensata, ... e de pronto enten
dimento", e recebia significativa designação para sua vida 
futura . 

Com onze, em ccmpanhia co pai, visitou o país de 
Zarahemla. 

Quando tinha 15 anos de idade, foi "visitado pelo 
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Senhor e experimentou e conheceu a bondade de Jesus." 
Aos dezesseis, comandou as tropas dos nefitas. 

Ainda adolescente, com destemor procurou pregar o 
arrependimento ao povo, numa ocasião em que 10 não 
contavam com "os dons do Senhor e o Espírito Santo a 
ninguém foi concedido." 

Da mesma forma como aconteceu com outras grandes 
figuras, mesmo a Jesus enquanto aqui na terra, a sua mis
são e contribuições extraordi.nárias já se evidenciavam du
rante a sua juventude; êle decidiu-se e comprometeu sua 
vida nos primórdios da sua existência. E esta grande pro
messa foi cumprida através de uma vida de dedi·cação e 
desprendimento . . 

AMAVA AO SENHOR: 

Os serviços prestados por Mórmon estão contidos nesta 
sua declaração: 

"Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o filho de Deus, 
e por Ele fui chamado para anunciar sua palavra ao povo, 
a fim de que possa alcançar a vida eterna ." 

Ele acreditava e pregava com vigor que "em Cristo 
virão tôdas as coisas boas." 

Ele lhes suplicava que buscassem "diligentemente, me
diante a luz de Cristo, a fim de que pudessem diferenciar 
o bom do mau; ... e certamente seriam fi lhos de Cristo", 
porque, dizia, Cristo "defendeu a causa dos fi lhos dos 
homens." 

AMAVA SEU POVO: 

Não obstante a inqüidade do povo, Mórmon o amava: 
"Eu os havia conduzido várias vêzes à bata lha e ama

va-os segundo o amor de Deus que se achava em mim, 
com todo o meu coração; e todos os dias · elevava minha 
alma a Deus em oraç.ão, em favor dêles ... " 

"E minha súplica a Deus é referente a meus irmãos, 
para que outra vez voltem ao conhecimento de Deus; sim, 
à redenção de Cristo, para que possam voltar a ser um 
povo deleitável." 

"Eu amo as criancinhas com um perfeito amor; são 
elas tôdas iguais e participantes da salvação." 
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Mórmon orava pelo povo, mesmo sabendo que o seu 
arrependimento não era sincero, mas sim o "lamento dos 
condenados" e que "o dia da graça já havia passado pa

.. ra êles, tanto temporal como espiritualmente." 

O principal anseio de seu coração era ''poder per
suadir a tod.os vós, ó extremos da terra, que vos deveis 
arrepender e preparar para comparecer perante o tribunal 
de Cristo." 

FOI MESTRE SÁBIO E FIEL: 

Mórmon viveu de acôrdo com suas convicções. A pro
fundidade de seus ensinamentos aliava conselhos sábios 
acêrca dos problemas do dia a dia e conduta pessoal den
tro da profissão. Com humildade implorava ao povo que 
vivesse horiradamente, que protegesse o "que é mais caro 
e precioso sôbre tôdas as coisas, ou seja, a castidade e 
a virtude." 

Ele pedia-lhes com insistência a 
- "orar ao Pai com verdadeira intenção de coração" 
....... reconhecer que "Deus não é um Deus parc(al" 

a praticar a · caridade, pois "a caridade é o puro 
amor de Cristo e dura sempre" 
orar, agir e dar com "verdadeira intenção de co
ração" 

, 

crer nos profetas, nos anjos e ·nos milagres, pois 
Deus obra de "várias maneiras" a fim de "manifes
tar as coisas· aos filhos dos homens" 
crer na re~tauração dos ·judeus e dos lamanitas 
por ocasião · dd reunião. da casa de Jacó e da 
casa de José. 

ADMOESTAÇÃO E PROMESSA 

Grande parte da sua vida, Mórmon a viveu entre car
nificinas, destruições e trágicas iniqüidades, mas nunca dei
xou de combater o mal e o inimigo, até a sua morte. 

. Forte e fiel, ·procurou até o fim, fazer com que o povo 
se arrependesse. Seu adeus bem que poderia ter sido o 
apêlo: "os que nêle{ têm fé unir-se-ão a tudo quanto é 
bom," e a admoestação feita através de seu filho Moroni: 

"Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com 
tôda a energia de vossos corações, a fim de que recebais 
do seu amor, concedido a todos os que são verdadeiros 
discípulos de seu filho, Jesus Cristo; a fim de que vos tor
neis filhos de Deus." 

Referências: Mórmon 1 :~, 1 :6, 1 :14, 1 :15, 2:1, 2:2, 
2:13-15. Palavras de Mórmori. 8. - 3 Néfi 5:13, 5:20-26. -
Moroni 7:9, 7:16, 7:19, 7:22,· 7:24, 7:28, 7:47-48, 8:17-18, 
9:9. . 

A ULTIMA PALAVRA 

Advogado - "Você diz que ·estava a uns 12 metros 
da cena do crime e ainda. assim você pode identifi

car o acusado? Até que distância você pode ver clara
mente?". Testemunha - "Bem, quando acordo de manhã 
consigo ver o sol e dizem que êle está- a uma distância 
média de 150 milhões de quilômetros"! 

Durante a viagem de trem por ocasião de· uma trans
ferência, enquanto fazia minha missão, uma môça 

sentada no banco . da frente, voltou-se e disse: "Desculpe
me, mas você ·é americano, não é?" "Não," respondi-lhe, 
"sou australiano." Ela ficou meio sem graça e voltou a 
acomodar-se. Depo.is de refletir por um instante sôbre a 
sua pergunta, toquei em seu ombro e perguntei: "Perdão, 
mas por que supôs que eu fôsse americano?!' Sua resposta 
foi desconcertante: "Porque você se pare-ce tanto com um 
mórmon!" - élder Owen B. Mutjelburg, Nova Zelândia, 
Missão do Sul. 

Um clérigo do interior afixou o seguinte aviso na porta 
da igreja: "O irmão Silva partiu para os céus às 

14,30 horas." No dia seguinte encontrou escrito à lápis 
abaixo da sua nota: "Céus, 9 horas da manhã: Silva ainda 
não chegou - estamos muito preocupados." 

Sendo a paternidade uma expenencia tão gloriosa, 
como é importante que lhe prestemos a devida reverência! 

- élder Boyd K. Packer. 
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Quando investigava a Igreja, minha família foi à Es
cola Dominical com os missionáriÓs. ~ Mais tarde, per

guntamos à minha irmãzinha se gostara da sua classe da 
Júnior. "Bem", respondeu, "minha classe estava repleta 
de mer:1inos impossíveis que não paravam de me provocar." 
Depois animou-se e continuou, "Mas qualquer igreja que 
consegue transfor.mar êsses pirralhos malcriados em élderes 
tão bonzinhos tem que ser verdadeira!". 

....:. Carolyn Brink, Denver, Colorado. 

Roberto, meu filho, tinha um leve defeito de pro~úncia 
que o incomodava bastante.!. Quando estava cursando 

o quarto ano, sua professôra contou-lhe que o estado de 
Utah fôra colonizado pelos. pioneiros que provinham quase 
todos de países. d'além mar. Ela pediu-lhes que indagassem 
dos pais de qual país haviam vindo seus ancestrais. Quan
do contei a Roberto que os seus foram dinamarqueses, ale
mães, inglêses, escoceses e espanhóis, sua expressão ilu
minou-se e exclamou: "Enfão não admira que eu não 
consig'a falar normalmente." - Martha H. Burton, Layton, 
Utah . 

Aquêle que devota diàriamente 16 horas ao esturf' 
poderá aos sessenta anos ter-se tornado tão sábio quente 
se julgava aos vinte. - Mary Wilson Little. 

Os homens são o que suas mães o fizeram. - Ralph 
Waldo Emerson. 
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Do Bispado 
Presidente 

Certa vez, alguém descobriu uma planta de centeio 
cujas raízes e radículas formavam um conjunto me

dindo 619 km de comprimento. t interessante que uma plan
ta relativamente tão simples possua um enraizamento tão 
extenso. 

Esta planta simples, mas tão firmemente unida à sua 
fonte supridora de ·energias, faz surgir a pergunta: ·a que 
ponto chega o enraizamento de nossos filhos nos valôres 
espirituais da vida? Teremos nós lhes proporcionado um 
"sistema radicular" espiritual que os capacitará a resisti
rem às tormentas mundanas de nossos dias? Se .os pais 
não contribuírem para que seus filhos consigam adquirir 
esta base espiritual, então é quase certo que nunca o con
seguirão. · 

Na vida de um jovem não existe outra influência tão 
vital e decisiva como a exercida pelos pais - seja ela 
construtiva ou maléfica. Na realidade, a criança é um re
flexo de seu lar e de seus pais. Mahatma Gandhi disse 
certa vez, "Minha vida é a minha mensagem". Isto se 
aplica também aos pais. · A felicidade, os problemas, os 
objetivos, as crenças e a filosofia dos pais, tudo isso in
fluencia seu filho. D. L. Law o exprimiu da seguinte forma: 

"se viver entre críticas, 
a çriança aprenderá a condenar. 

"Se conviver com a hostilidade, 
aprenderá a lutar. 

"Se viver .com mêdo, 
se tornará apreensiva. 

"Se fôr mimada, 
aprenderá a auto-comiseração. 

"Se fôr ridicularizada, 
se tornará tímida. 

"Se viver entre. ciumeiras, 
aprenderá a sentir-se culpada. 

14 

o Bispado 

"Se conviver com a tolerância, 
aprenderá a ser paciente. 

"Se conhecer o encorajamento, 
desenvolverá sua auto-confiança. 

"Se costumar ser louvadci, 
aprenderá a ser reconhecida. 

"Se conhecer o aprêço, 
aprenderá a aceitar-se a si mesma. 

"Se conhecer a aprovação, 
aprenderá a ter um objetivo. 

"Se conviver com a honestidade, 
aprenderá o valor da verdade. 

"Se costumar sentir segurança, 
aprenderá a ter fé em si e nos outros. 

"Se ~onhecer benevolência, 
aprenderá que o mundo é um lugar agradável para se 
viver. 

"Se fôr bem aceita, 
aprenderá o amar." 

Até certo ponto, os pais moldam o que os seus filhos 
se~ão no futuro. tles verão que·, quando os filhos atingirem 
a independência parcial que acompanha a adolescência, 
refletirão mais e mais o que aprenderam nó lar, quer o 
tenham aprendido explícita ou inadvertidamente dos pais. 
E é sôbre êstes jovens, os rapazes · do Sacerdócio Aarônico 
e as môças da Af.ltM, que eu gostaria de chamar a atenção. 
Eles estão vivendo uma época vital de suas vidas, anos 
que determinarão suas existências futuras, anos de inú
meras tentações. 

t durante êsses anos que os pais devem dar uma 
atenção tôda especial às necessidades de seus filhos e 
filhas. E a despeito de que os jovens nessa idade, come
çam a reivindicar sua independência, êles ainda sentem 
necessidade da disciplina construtiva, dos regulamentos e 
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Presidente Fala aos Pais 
Bispo John H.- Vandenberg 

instruções definidos. Esse. regulamento ·não deve cercear a 
iniciativa e o desenvolvimento pessoal, mas ainda assi,rn 
precisa ser aplicado com energia. Isto ficou patenteado 
por uma carta publicada numa coluna divulgada por ex
tensa rêde de jornais: "Eu sou uma môça de 17 anos e 
bem que poderia considerar-me como órfã. Minha família 
não se preocupa comigo . .Posso ir a qualquer lugar, seja 
com quem fôr e a qualquer hora. Ninguém me pergunta 
!lOdo ... Todos os adolescentes precisam dum regulamen
tq. Isto lhes dá a certeza de que alguém realmente preo
cupa-se com êles." 

Os jovens precisam e esperam que os pais estabele
çam um roteiro pelo qual possam orientar-se. E o Senhor 
espera o mesmo dos pais. Seu pensar sôbre esta questão 
está ilustrado · pelo que disse sôbre Eli, um sacerdote da 
Israel de ·antanho. Elí deixara de corrigir seus filhos obsti
nados e por isso foi duramente repree.ndido pelo Senhor: 

"Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa 
em · Israel, a qua·l todo o que ouvir lhe tinirão ambos os 
ouvidos. 

"Naquele dia suscitarei contra Eli tudo ·quanto tenho 
falado com respeito à sua casa: começarei e o cumprirei. 

"Porque já lhe disse que julgarei a sua cosa para sem
pre, pela iniqüidade que êle bem conhec;o, porque seus 
filhos se fizeram execráveis, e êle não os repreendeu. 

"Portanto, jurei à casa de Eli que nu.nca jamais lhe 
será expiada a iniqüidade nem com sacrifício nem com 
oferta de manjares." (I Samuel 3:11-14) · 

Os Estados Unidos, bem como outros países, estão so
frendo as conseqüências da falta de liderança e de disci
plina no lar. A Comissão Nacional do Crime nos Estados 
Unidos, em recente relatório apresentado ao presidente do 
nação, concluiu que grande porte da culpa ocêrca do pro
blema criminal (pelo qual "os jovens são aparentemente 

Outubro de 1968 

responsáveis em parte ~ubstanciol e desproporcional") cabe 
aos pais. Nesse relatório o comissão declaro: 

"Os programas e atividades de quase todos os t~pos 
de instituições sociais com as quais o criança entro em 
contato - escolas, igrejas, •postos de assistência social, Ór
gonizações para o juventude - fundam-se no pressuposi
ção de que os crianças adquirem ·no lar suas atitudes bá
sicas com que enfrentam o vida e os seus padrões morais ... 

O que parece estar acontecendo é que, em todo o 
país, nas cidades como nos subúrbios, entre os pobres co
mo dentre os abastados, o outpridode dos pois, e espe
cialmente o paterno, está se enfraquecendo cada vez 
mais." 

A maneiro eficiente de diminuir o número de crimes 
cometidos por jovens, o maneiro de formar uma geração 
de jovens moralmente forte e que possua ideais elevados, 
não será através de programas potrocinàdos pelo Govêr
no, mos sim· através dos pois, quando êstes reconhecerem 
que o papel de ·pai é o mais importante dos seus encargos. 
Alguns dêsses pais precisam dor ao lar o papel importante 
que ·o Senhor lhe destinou; A afirmação do profeta: "Ne
nhum outro sucesso poderá compensar o fracasso no lar", 
nãq deve ser apenas dtodo - preciso ser aceito e apli
cado. A reunião familiar proporciono aos pais um dos 
grandes instrumentos poro criar uma família exemplar. Ne
gligenciar êsse ·programo poderá ter como conseqüência 
uma família que está abaixo do ql:Je devel'ia ser . . 

A responsabi'lidade dos pais, de ensinarem seus fi
lhos, existe desde a épe:ca de Adão. Os profetas aconse
lhavam à antiga Israel: "Ensinai-as o vossos filhos, falando 
delas assentados em vosso casa, e andando pelo caminho, 
e deitando-vos e levantando-vos." (Deut. 11: 19). Este con
selho pode não ser nôvo, mas suo aplicação nunca antes 
foi tão necessória quanto hoje. 
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Um Despertar 
Linda Ladd 

Quando, há menos de um ano, comecei a freqüentar as reuniões da Sociedade 
de' Socorro, foi devido à insistência de umÇl amiga e vizinha que é um membro 

ativo da Igreja. Eu então não me considerava o 0 ti.po" de pessoa que pudesse se 
adaptar a êsses grupo,s femininos de Igreja, e imaginava a Sociedade de Socorro 
como uma porção de senhoras idosas, sentadas em círculo, arrumando frutas em 
cestinhas para os doentes e necessitados. Pelo dito, quase tôdas vocês já poderiam 
deduzir que eu não era um membro da Igreja. Eu ainda não fui batizada, mas 
espero que esta situação logo se modifique. 

Minha primeira experiência com a S'ociedade de Socorro foi como um despertar. 
Eu encontrei ·entre as irmãs a amizade e a fraternidade, e o mais importante, descobri 
que meu Pai Celestial na verdade dera às irmãs desta Igreja algo de maravilhoso. 

Com o passar do tempo, tornei-me uma visitante assídua, na realidade uma fre
qüentadora regular, dessas reuniões. E coisas estranhas começaram a acontecer n.a 
minha vida - principiei a notar fatos sôbre os quais nunca pensara muito. Eu não 
me preocupava em ser uma boa dona de casa - detestava cozinhar e costurar e 
principalmente odiava limpar a casa. Eu não ligava que meu marido pudesse preferir 
uma boa cozinheira e uma casa bem arrumada - não era do meu feitio e êle que 
se conformasse com isso. 

Graças à Sociedade de Socorro, às lições que ouvi e aos exemplos que lá 
pude observar, operou-se em mim uma mudança drástica. 

Certo dia, uma das irmãs nos mostrou um casaco que confeccionara de uma 
peça usada comprada por uns poucos cruzeiros. Fiquei abismada que tais coisas 
pudessem ocorrer em nossos dias e épocá. Naquele dia vo,ltet para casa refletindo 
sôbre o que vira e ouvira na reunião e decidi que tentaria costurar. Comprei o 
material e fiz um vestido, um casaco e um chapeuzinho para o meu bebê. · 

Que experiência emocio.nante saber que conseguira criar com mi·nhas próprias 
mãos algo de valor! Nunca me sentira tão orgulhosa e quando mostrei a roupinha 
ao meu marido, a admiração que pude ver em seus olhos é algo de que nunca 
me es:::juecerei. 

Noutra ocasião, minha vida transformou~se em outro sentido. Falava-se da reser
va doméstica de alimentos e discutiu-se o modo de preparar conservas. Ali estavam 
mulheres - senhoras modernas, bem vestidas, cultas .:.._ discutindo a velha arte de 
fazer conservas. Pensei, isto não é para mim, mas no decorrer do debate, comecei 
a ·Compreender que se quisesse levar avante o programa de estocagem de alimentos, 
1eria que fazer conservas. Não cheguei a fazer nenhuma conserva êste ano, mas 
preparei 40 potes de geléia, e podem crer, para mim foi ·Um empreendimento e 
tanto! No ano que vem acrescentarei algumas conservas à minha, crescente lista de 
talentos domésticos. 

Ainda não consigo gostar da limpeza de casa, mas posso afirmar honestamente 
que estou tentando com mais afinco e fazendo um trabalho melhor, e sentindo-me 
mais orgulhosa da minha casa a cada dia que passa. Descobri que, ao ter mais 
orgulho da minha casa e das coisas a ela relacionadas, meu marido está bem mais 
~. atisfeito comigo. Eu devo esta nova satisfação e enriquecimento da minha vida à 
Sociedade de Socorro. Quando vou lá semanalmente e vejo as ITIUiheres aprenderem 
a ser mais femininas, as mães aprendendo a serem mães, e espôsas aprendendo a 
5er espôsas, e aplicando na vida diária o qu~ aprenderam, eu agradeço ao Pai 
Celestial ter sido tão afortunada de poder participar dêsse plano maravilhoso. 

Pela primeira vez na mLnha vida ~u tenho um propósito e sinto que através das 
minhas atividades na Sociedade de Socorro estou fazendo a minha parte, ainda 
que pequena, para que se realizem os planos de Deus da maneira pela qual 'O 

deseja. As coisas que aprendi sôbre o Evangelho e sôbre os ensinamentos específicos 
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O Ml RIO 
DO LADRÃO 

·DE 
BORBOLETAS 

CAPITULO I 

MÃOS A OBRA 

D.anilo julgava-se o menino mais 

feliz e afortunado de tôd.a a 
Bragança. Tinha dois motivos ·para sen

tir-se assim. 

tanto, estava em férias. E em segundo, 
consegt\.Jira um emprêgo. Não apenas 
um emprêgo qualquer, mas o tipo de 
trabalho que sempre · a~mejara, ou 
quase isso. 

Danilo deCidira estudar História Na
tural e tornar-se cientista quando cres
cesse, e queria obter alguns conheci
mentos práticos, com o que os pais es
tavam de acôrdo. 

Seu trabalho seria desempacotar e 
preparar para a exposição algumas 
coleções de borboletas que haviam si-· 
do doadas ao museu. 

Outubro de 1968 

Murray T. Pringle 

Ao ser contratado pelo sr. Carvalho, 
êste lhe disse: "Bem, esta tarefa exigi
rá muito tempo e um grande quinhão 
de paciência. Depois de uns poucos 
dias você poderá achá-la maçante e 
desejar estar se divertindo com seus 
amigos. Isto o levaria a tentar termi
nar o trabalho às pressas, o que não 
é possível num museu. A pressa é ini 
miga da perfeição. Sendo assim, você 
ainda continua querendo o emprêgo?" 

"Quero sim," Danilo replicou com 
ênfase. "t lógico que sim! E, palavra 
de honra, prometo ser muito cuidado
so! Eu sempre desejei trabalhar num 
museu ou no zoológico. Além do que, 
já trabalhei um pouco na preparação 
de borboletas lá na escola." 

"Eu sei disso," respondeu sorrindo 
o sr. Carvalho .. Tomei informações na 
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Um Despertar 

linda Ladd 

Q uar.do, há menos de um ano, comecei a freqüentar as reuniões da Sociedade 
de. Socorro, foi devido à insistência .de umç:~ amiga e vizinha que é um membro 
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sua escola depois de receber sua car
ta. Seus professôres o recomendaram 
e é por isso que o estou contratando. 

· Geralmente não admitimos ninguém 
com menos de dezesseis anos. Tenho 
certeza de que você será cuidadoso 
e fará um belo trabalho. Mas lem
bre-se, quando se sentir caceteado, 
por favor, largue o trabalho e vá pa
ra casa ou procure seu·s amigos, até 
que sinta nova disposição para o tra
balho. Afinal, você dispõe do verão 
inteiro e será seu próprio chefe. Esta
mos entendidos?" 

"Certo, sr. Carvalho," disse o ra
paz. "Quando posso começar?" 

"Hum? Bem, digamos lá pelas duas 
horas da tarde de amanhã." 

Essas vinte e quatro horas custaram 
a passar, mas finalmente chegou a 
hora de Danilo assumir seu nôvo em
prêgo. Olhou as horas no relógio ex
posto numa· vitrina, enquanto se apres
sava pela rua principal. Era 13,30. 
Com medo de chegar atrasado, estu-
gou o passo ao entrar na Avenida 
Central, que o levaria ao parque Água 
Verde, onde se localizava o museu. 

"Eh, Danilo!" Alguém chamou; "Es
per.e! Eh, Danilo!" 

Voltou-se e viu uma menina e um 
rapaz de bicicletas. Era seu colega de 
classe Plínio ·Pádua e sua irmã Paula. 

"Não posso," retrucotJ por sôbre o 
ombro, "senão chegarei · atrasado no 
serviço." 

Os dois estavam empurrando suas 
bicicletas mas agora montaram e, pe
dalando, tentaram alcançar Danilo 
que ia quase correndo. 

"Serviço?" exclamou Plín io ao al
cançá-lo. "Quer dizer que vqcê já con
seguiu um emprêgo? Onde?" 

"No museu." E contou-lhes sôbre 
seu nôvo emprêgo. 

"Ah, mas isto é formidável!" gritou 
Plínio . "Podemos ir com você e ficar 
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olhando enquanto você as empalho?" 
"As borboletas não são empalha

das,") Danilo resmungou contrariado, 
"a gente monta as borboletas." 

"Está bem, está bem,'' replicou Plí· 
nio sorrindo, pois estivera sàmente ca
çoando. "Podemos ir com você? Pode
ríamos ajudar." 

Danilo sacudiu a cabeça. "Não 
creio que seria aconselhável levar al
guém logo no primeiro dia. O sr. 
Carvalho pode não gostar. Mais tarde, 
tàlvez, podere( pedir permissão." 

Paula ainda não dissera uma pala
vra siquer. Ela quase não fala, o que 
é bastante raro em se tratando de 
uma menino, pensou Danilo. Mas 
quando tem algo a dizer, em geral 
faz sentido, mesmo que tenha só onze 
anos. Isto também não é comum. Da
nilo apreciava Paula . 

"Está certo," grunhiu Pl,ínio, fingin
do-se zangado. "Vá andando e em
palhe essas velharias de borboletas sà
zinho!" Começou a rir e abanou a 
mão enquanto se punha a pedalar. 

"Até logo, Danilo!" gritou Paula, a
brindo a bôca pela primeira vez . "Até 
mais tarde!" 

Danilo se pôs a correr e pouco de
pois estava subindo a ampla escada
ria de pedra que levava à entrada 
principal do museu. 

O sr. Carvalho dava instruções a 
alguns operários quando Danilo en
trou. "Bem, eis o nosso nôvo emprega
do," foi a saudação do curador," e 
por sinal, é também pontual. Isto é 
um bom · comêço, Dahilo. Eu o aten
derei num instante." 

Depois de dar ordens aos trabalha
dores, o diretor do museu dirigiu-se 
com Danilo a uma porta marcada com 
"Sàmente para funCionários" e que 
dava para um corredor comprido. Lá 
no fim havia uma porta comum; o 
sr. Carvalho abriu-a e i-ntroduziu Da-
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nilo dizendo: "Esta será a sua sala." tas borboletas? Danilo tornou a per-
"A sua sala." Como estas palavras 

fizeram Danilo sentir-se importante -
ter uma sala só para si! Examinou o 
cômodo. Era um tanto pequeno e sua 
única mobília consistia de comprida 
bancada encostada a uma das pare
des, além de uma cadeira de escritó
rio, dessas estofadas em couro e que 
giram em todos os sentidos. A janela 
ampla abria para o parque e Danilo 
pôde ver o pequeno lago com alguns 
patos chapinhando na água. Contra 
as outras paredes da sala empilhavam
se grandes caixas de papelão rotula
das com avisos "Cuidado! Frágil!" 

"t ali que estão as . borboletas?" 
indagou Danilo apontando para as 
caixas. 

O sr . Carvalho confirmou, "Sim, ali 
estão as coleções doadas ao museu . 
Penso que será melhor você obedecer 
à ordem alfabética; começaremos, 
pois com a coleção Albanês. O · sr . 
Marcelo Albanês 'colecionou maripôsas 
e borboletas durante muitos anos. 
Acredito que começou a colecioná-las 
ainda · menino, quando era mais jo
vem do que você, Danilo. 

"Quando faleceu seis meses atrás, 
legou a metade da sua coleção ao 
nosso niuseu e a outro ao museu de . 
Castelões. O curador levou uma 
caixas para a bancada e abriu-a. Den
tro dela havia centenas de envelops, 
cada um dêles contendo uma borbo
leta. 

"Puxa!" exclamou Danilo, fixando o 
olhar nas caixas. "Devem conter pelo 
menos um milhão de~as!" 

O sr. Carvalho repnm1u o riso. 
"Bem, nem tanto. Calculo que sejam 
umas dez a quinze mil. Mas mesmo 
assim será o suficiente para mantê-lo 
ocupado durante algum tempo. 

"O que o senhor vai fazer com tan-
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guntar. 
"Oh, uma parte será exposta aqui 

no museu, e algumas serão empresta
das às escolas para os cursos de His
tória Natural/' explicou o diretor. "O 
restante será utilizado para permutar 
com outros museus em troca de exem-

. piares que ainda não possuímos." 
"Bem", disse Danilo, tirando a ja

queta e dependurando-o nas costas 
da cadeira. "t melhor pôr mãos à 
obra." 

"Ótimo", observou o sr. Carvalho. 
"Agora vou mostrar-lhe o que você 
deve fazer e como fazê-lo." 

Depois de ficar só, Danilo atacou a 
pilha de envelopes. Continham exem
plares de todos os tipos, formas, ta
manhos e côres. Reconheceu algumas 
das variedades mais comuns encontra 
das nos arredores de Bragança, mas 
a maioria era-lhe completamente es
tranha . 

Devagar e com muito cuidado, re
tirou uma borboleta de seu envelope 
e começou a umedecê-la delicadamen
te com um pincel macio que molhara 
num copo dágua, como o sr. Carvalho 
lhe ensinara . Alguns dos exemplares 
já estavam guardados há muito tem-. 
po e se haviam tornado quebradiços. 
Depois de umedecer uma borboleta, 
Danilo procurava abrir suas asas, fi
cando assim pronta para a montagem. 
Colocava-a . então a secar nl!m tabu
leiro especial e repetia a operação 
com a seguinte . Era um trabalho mui
to delicado e que não podia ser feito 
às pressas. 

Danilo estivera tão absorvido em 
seu trabalho que não se dera conta 
do passar das horas. Surpreendeu-se 
quando, ao olhar o relógio da pare
de, viu que já ·eram cinco e quinze. 
Contou as borboletas prontas coloca-

(Segue na _pagina 8) 
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Um Despertar 
Linda Ladd 

Q ua.ndo, há menos de um ano, comecei a freqüentar as reuniões da Sociedade 
de S.ocorro, foi devido à insistência .de umç:~ amiga e vizinha que é um membro 
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ARRANJE CARTOLI~A E FAÇA UM . 

ZOOLÓGICO 
Angele Schulien 

Tome uma fôlha de cartolina e corte-a em tiras de 2,5 em x 30 em, ou 
1,25 em x 22,50 em. Use uma tira inteira para o corpo e meia tira para a 
cabeça e pernas. Cole as pontas sobrepostas com , leve camada de cola ou 
grude, formando argolas. Mantenha-as nesta posição até que . a cola tenha 
secado. Em seguida cole as argolas menores que formarão as pernas, cabeça 
e rabo, e estará pronto o bichinho. 

O processo para . fazer o gato é idêntico ao do esquilo, apenas modificando 
o formato do rabo e das orelhas. · 
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D 

APENAS MENINO 
Grace F. Woolhether 

. . 

Edu, acabando de falhar seu li
vro sôbre animais, ficou imagi

nando como não seria divertido ser 
um dêsses bichos estranhos. 

Guardou o livro na estante. e foi 
para a cozinha. Sua mãe acabara de 
encher o pote com biscoitos fresqui
nhos. "Pode tirar um punhado," dis
se-lhe," são tão pequeninos." 

Mas a mãozinha de Edu rião con
seguiu segurar muitos. "Se eu fôsse 
um polvo," observou, "agora teria oito 
mãos cheias de biscoitos!" Com um 
'muito obrigado' dirigido à mãe cor
reu para brincar lá fora. 

"Papai Paparoxo" cantava na ma
cieira perto de um ninho. Edu conse
guiu ver a cabecinha da "Mamãe 
Paparoxo". Será que já estava a cho
car aquêles ovinhos azulados tão bo
nitos? Quantos seriam? "Se eu fôsse 
uma girafa com aquêle .pescoção com
prido, conseguiria olhar dentro do ni
nho," dizia Edu. Nisto ouviu a mãe 
chamá-lo. "Vem cá, Edu, quero ir com 
você à loja e comprqr-lhe um nôvo 
par de sapatos." 

Na loja, Edu provou diversos pares. 
Gostava de todos, mas a mãe disse: 
"Você pode escolher um · dêles." 

Outubro de 1968 ' 

"Se eu fôsse uma centopéia, "pen
sou, "ganharia cinquenta pares de sa
patos!" 

Afinal acabou escolhendo um e vol
tou para ca~a em companhia da mãe. 

Logo que entrou em casa, desem
brulhou os sapatos novos. o couro era 
macio e brilhante, mas Edu decidiu 
lustrá-los ainda mais com a graxa de 
sapatos do pai. Esfregou, esfregou, a
té que os sapatos pareciam um espe-
lho e 'êle sentia cansado. · 

"Como estou contente por não ser 
uma centopéia," refletiu. "Teria que 
lustrar cinquenta pares de sapatos!" 

"Você tem certez.a de que lavou 
suas mãos?" perguntou a mãe. 

Edu correu para o banheim e olhan
do-se no espêlho notou uma nódoa 
de . graxa no lado do pescoço . . Teve 
que esfregar bastante até conseguir 
removê-la. 

"Ainda bem que não sou girafa, 
pQis teria que lavar aquêle pescoço 
tão comprido ... " 

Edu esfregou as mãos. "Como estou 
feliz por não ser o polvo - já imagi
nou ter que lavar oito mãos? Penso 
que é bem mais divertido ser apenas 
um menino." 
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3 Avós para 
Pedro 

Katherine W. Moseley 

P edro tinha sua mãezinha, o papai 
e um cachorrinho chamado Tupi . 

Possuia ainda um triciclo, um cami
nhão basculante e o· peixinho dourado 
a quem daria o nome de giló. Mas não 
tinha vovós - nem uma siquer. A 
maior parte de seus amiguinhos. tinha 
duas vovós e Pedro achava que as 
vovós eram simplesmente maravilho
sas . . Elas contavam histórias, faziam 
biscoitos e sempre davam presentes. 
1Pedro pensava que, se ter duas vovós 
1á era tão bom, ter três seria ainda 
bem melhor - uma, para fazer bis
rcoitos, ·outra, para lhe dar presentes 
1e a terceira lhe contaria histórias. 

Como a mãe e o pai de Pedro sem-
' pre pareciam ficar tristes· quando lhes 
perguntava pelas vovós, êle decidiu 
arranjá-las por si mesmo. Lá no fim 
da rua, numa linda casa, morava a 
sra. Mendes - ela poderia ser a vovó 
dos presentes. E havia a sra. Godoi 
que morava numa casinha tôda cober
ta de trepadeiras naquela rua som
breada . Ela fazia biscoitos. Mas Pe
dro não conhecia ninguém que costu-
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masse ler ou contar histórias, e ouvir 
histórias era algo que apreciava mais 
ainda do que presentes e biscoitos. 

Assim, um dia cbro e ensolarado, 
Pedro partiu em seu triciclo, decidido 
a encontrar suas três vovós. Foi pri 
meiro à casa bonita do fim da rua,· 
onde a sra . Mendes veio ao portão 
e sorriu poro Pedro. Era uma senhora 
gorda e alegre, . justamente como de
veria ser uma vovó. "Sra. Mendes, eu 
não tenho uma única vovó. A senhora 
não quer ser a minha?" perguntou 
Pedro. "Por que não, Pedro? Teria 
muito gôsto e fico-lhe muito agradeci
da. Por favor, entre." Pedro lá ficou 
por uma hora e divertiu-se tanto, rin
do e brincando com a sra. Mendes, 
que nem chegou a se lembrar do pre
sente. 

Em seguida, Pedro foi à casinha es
condida entre as trepadeiras . Quando 
bateu à porta, a sra. Godoi teve que 
abri-la com uma só mão, pois a outra 
estava suja de massa de biscoitos. A 
casa tôda estava tomada por um chei
ro doce e fragrante . Pedro fungou de
liciado. "Sra. Godoi, eu tenho somen
te uma vovózinha . A senhora não quer 
ser a segunda vovó?" indagou Pedro. 

"Oh, Pedro, eu adoraria ser sua 
vovó. Meus netinhos moram tão longe 
daqui! Vem comigo lá para a cozi
nha." 

Na cozinha havia uma porção de 
coisas para se comer. E sob o rôlo 
de massa esperava a massa crua, es
cura e cheirosa para biscoitos de gen
gibre. 

"Você gostaria de estender a mas
sa?" indagou a sra. Godoi . 

Pedro estendia a massa enquanto a 
sra. Godoi recortava os biscoitos em 
forma de bonecos e os colocava en
fileirados, qual soldados marchando, 
sôbre os tabuleiros de assar. 

Pedro se demorou por mais uma 
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hora. Divertiu-se tanto que nenhuma 
vez siquer chegou a lembrar-se que 
não comera um único biscoito. 

Quando. pedalava para casa, na ho
ra do almôço, parou para conversar 
um pouco com o sr. Gregório, que 
tomava sol no alpendre embalando-se 
na sua cadeira de balanço. O sr. Gre
gório já era bem velhinho. Tinha os 
cabelos brancos e um rosto todo en
rugado, mas em seus olhos azuis havia 
um brilho alegre e feliz. 

"Bom dia, Pedro. O que você anda 
fazendo hoje?" perguntou o sr . Gre
gório. 

"Eu andei procurando vovós" res
pondeu-lhe Pedro . Consegui encontrar 
duas muito boazinhas, mas preciso de 
mais uma." 

"Puxa, mas isto é uma porção de 
vovós," observou o sr. Gregório rindo 
disfarçadamente. "Que espécie de vo
vós você procura?" 

"Uma para dar presentes, outra pa
ra fazer biscoitos e uma para contar 
histórias," Pedro retrucou sem hesitar. 

"Bem, Pedro, falando de homem pa~ 
ra homem, a tarefa principal das vo
vós é dar amor, ~as você terá que 
dar-lhes ainda mais amor. E você não 
deveria querer que ape_nas façam coi
sas par'a você. Pense sôbre o que lhe 
disse e volte aqui hoje à tarde." 

Pedro concordou. tle já sabia dis
so! Pois amava tanto a sra. Mendes 
que pensara em levar-lhe um presen
te nesta mesma tarde. E também sen
tia muito am.or pela sra. Godoi; que
ria voltar à casa dela para ajudá-la 
a estender massa de biscoito - assim 
ela conseguiria vender mais. 

Depois do almôço, Pedro desenhou 
um quadro para a sra. Mendes com 
seus lápis de côr, caprichando o má
ximo que conseguia. Pediu à sua mãe 
que escrevesse o título, "O cavalo sel
vagem", pois Pedro adorava cavalos. 
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Um Despertar 
linda ladd 

Q ua.ndo, há menos de um ano, comecei a freqüentar as reuniões da Sociedade 
de Socorro, foi devido à insistência de umÇl amiga e vizinha que é um membro 

ntivo da lareia . Eu entiio niio me considernvn o uti.no" de nes.c;on mJe .ntJne.c;.c;P. .c;e 

Depois saiu correndo para a casa da 
sra. Mendes levando a pintura. O sor
riso iluminou o rosto grande e doce d(J 
senhora quando lho entregou. 

"Eu trouxe êste quadro porque gos
to muito da senhora" disse Pedro. 

"E eu fiz uns biscoitos para você 
porque também gosto muito de você. 
Prove um, "respondeu a sra . Mendes. 

Depois que Pedro comeu tantos bis
coitos quanto pôde e a senhora Men
des lhe disse que não tinha em casa 
nenhum quadro mais bonito que "O 
cavalo selvagem", pois ela também 
adorava os cavalos, Pedro seguiu pa
ra a casinha coberta de trepadeiras. 

A sra. Godoi estendeu-lhe os braços 
dizendo: "Como estou contente que 
você voltou!" 

"Quero ajudar mais um pouco por
que gosto muito da senhora" disse 
Pedro. 

"Que bom, eu sempre preciso de 
ajuda quando estou fazendo doces. 
Mas primeiro quero dar-lhe um pre
sentinho," respondeu a sra. Godoi. 

Levando Pedro ao seu quarto, apon
t<;>u para um baú. "Aí ainda tem al
guns brinquedos que foram do meu 
filho quando tinha a sua idade. Você 
pode pegar aquêle que gostar." 

O baú parecia estar repleto de brin-

(Continuação da pagina3) 
das sôbre os tabuleiros - vinte e sete. 
Não parecia muito mas a tarefa não 
fôra fácil e êle ·trabalhara com muito 
cuidado e esmêro. 

Procurou uma vassoura e a pá de 
lixo, e pôs~se a limpar o chão. O Sr. 
Carvalho dissera que a faxineira Cl'i
daria dessa parte, contudo, aprendera 
que devia limpar o que sujara em vez 
de esperar que alguém mais o fizes
se. Calculou que levaria u_ns quinze 
minutos para deixar tudo limpo e ar-
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quedes. Pedro gostou mais de · um ve
lho carro de bombeiro vermelho ao 
qual faltava uma das esca-das amare
las. Depois, êle e a sra. Godoi es
tenderam massa e recortaram mais bis
coitos. 

O sr. Gregório ainda estava se ba
lançando no alpendre quando Pedro 
voltava para casa. Pedro parou e 
mostrou-lhe o carro de bombeiro com 
uma só escada amarela, e contou-lhe 
~ôbre os biscoitos que comera. 

"Você deve ter duas vovózinhas for
midáveis," comentou o sr .. Gregório. 

"Se tenho, e como o senhor me dis
se eu amo muito as duas. Mas está 
tudo atrapalhado. Eu não me impor
to se me dão presentes ou fazem bis
coitos para mim . Mas, a vovó que eu 
pensava me fôsse dar presente, fêz 
biscoitos, e a vovó dos biscoitos me 
deu o presente," riu Pedro. 

O sr. Gregório riu tanto que chegou 
a ficar sem fôlego e então disse: "t 
sempre assim que as coisas acontecem . 
Agora, se você quiser mais uma vovó 
atrapalhada, eu serei a sua vovó das 
histórias. Eu conheço muitas que pre
cisam ser contadas a uma garotinho 
como você. Sente-se aqui pertinho de 
mim. 'Era uma vez, há muito, muito 
tempo ... " 

rumado. Poderia, assim, chegar em ca 
sa bem na hora do jantar. 

No caminho de casa suspirou exaus
to - estava realmente cansado, porém 
feliz. Como era divertido trabalhar no 

'museu! E poderia lá ficar durante todo 
o verão. 

O ·que Danilo não podia imaginar 
é que logo estaria metido numa aven
tura que envolveria "suas" borboletas, 
uma coisa misteriosa chamada "Mor
pho" e um ladrão que roubou a mais 
estranha das mercadorias! 

(continua) 
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A Magia do Esquecer 
Sylvia Probst Young 

Quando cheguei à casa da minha vizinha, uma senhora de 48 anos, já gri-
5alha, pequena- ·nias rija, ela estava fazendo biscoitos de canela. O odor doce 

e fragrante que enchia a cozinha, e a expressão alegre da mi·nha amiga, ao_ enrolar 
e cortar a massa flexível, fêz-me sentir o prazer de viver e de aquecer-me na sim
patia de uma pessoa que a idade tornara mais bela. 

Mais tarde, sentadas no alpendre e saboreando os deliciosos biscoitos ainda 
quentinhos, a observar o sol poente tingir o céu de ouro e rosa, perguntei-lhe qual 
a mágka que lhe proporcionara tanto prazer de viver. 

Quedou-se meditando por um pouco e depois respondeu: "Creio que uma das 
fórmulas mais importantes para se obter a felicidade é a magia. do esquecer. Pois, 
crmazenar as pequeninas mágoas é o que corrói o coração, e "por isso, através dos 
anos tentei sempre esquecer mais do que recordar." 

Desde então tenho refletido muito sôbre suas palavras, e cheguei a compreender 
quão sábia é a sua filosofia. Como é fácil lembrarmo-nos das palavras ásperas, da 
ingratidão e desconsideração das pessoas que amamos. Como é fácil remoer a ácusa
ção injusta, úma observação cruel, uma desfeita aparente, até que, o que poderia 
ter sido uma ninharia, cresce mais e mais. 

Cultivando um ressentimento, duas mulheres que haviam sido boas amigas, pas
saram longos anos sem falar uma com a outra. E sõmente quando uma delas veio 
a falecer é que a outra compreendeu com pesar que o que poderia ter sido belo e 
bom tor-nara-se feio e sórdido, porque nenhuma delas soubera aplicar a arte do 
esquecimento. 

Posso perdoar, mas não consigo esquecer, - ouvimos com tanta freqü.ência! 
Mas, a não ser que esqueçamos a ofensa, não a teremos perdoado, pois o verda
deiro peJ"dã-o é dado através do esquecimento. 

Errar é humano. Tendo isto em mente, será · que não poderemos ser mais tole
rantes com as faltas alheias, sabendo que também nós somos humanos? E ningué!'D 
esteja cultivando amarguras conseguirá colhêr felicidade, pois as duas não podem 
medrar juntas. 

Na verdade, quão sábia é a minha vizinha - voltando as costas ao feio, en
controu o belo. Dela posso aprender uma grande lição e, tentando aplicá-la em 
minha própria vida, eu me tornarei uma serva mais digna · do Senhor. 

da Igreja, têm-me ajudado incomensJJi"àvelmente na vida diária, e 9 pac1encia e a 
compreensão que são parte da vida das irmãs da Sociedade de Socorro, ·estão se 
tornando parte da vida em nosso lar. Tenho ainda um longo caminho a percorrer 
e muito o que aprender mas, por intermédio desta grande Igreja e desta maravilhosa 
organização, eu fiz um comêço. 
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ESCOLA DOMINICAL 

ENSINAR 
É MAIS DO QUE 

FALAR 
L yman C. Berrett 

T empos ~trás, dois meninos atravessavam a rua, quan
do o menor conseguiu soltar-se da mão do irmão 

mais velho, correu e foi apanhado por um carro, tendo 
morte instantânea. Ao responsabilizarem-no pela morte do 
irmãozinho, os pais impensadamente agravaram o estado 
emocional já tão sobrecarregado do menino mais · velho. 

O trauma provocado pela morte súbita do irmão e 
as acusações paternas, fizeram o rapaz retrair-se para 
uma concha de isolaménto e logo se viu em dificuldades 
no lar e na escola. O menino exemplar transformara-se 
num tirano. 

As autoridades escolares ameaçaram expulsá-lo de
vido à sua conduta intolerável e parecia que ninguém 
conseguiria controlar o menino. Entretanto, uma das p_rofes
sôras da Igreja, demonstrando-lhe um amor sincero , e in
terêsse genuíno, finalmente logrou penetrar a carapaça 
de isolamento em que se abrigara e gradualmente chegou 
a descobrir a causa de seus problemas. Com muito cuidado 
conseguiu captar sua confiança . Antes da reunião final 
com as autoridades escolares em que se confirmaria a de
cisão de expulsá-lo, o conselheiro perguntou ao rapaz se 
havia alguém em quem confiava e que poderia ajudá-lo. 
Este, então, indicou a professôra e pediu permissão para 
que ela pudesse comparecer à reunião a fim de ajudá-lo 
a explicar suas dificuldades. Logo foi possível chegar-se 
a um entendimento e com a devida assistência profissional 
o menino voltou a comportar-se . razoàvelmente. 

O ponto a salientar nesse incidente, é que uma pro
fessôra mostrou-se interessada - preocupou-se em saber 
mais sôbre o aluno do que somente o seu nqme; preo
cupou-se a ·ponto de procurar conhecê-lo pessoalmente; 
interessou-se o bastante para envolver-se em sua vida par
ticular. A professôra demonstrou seu amor fazendo algo 
pelo aluno. Ela teve por êle amor e int~rêsse suficientes 
para dar-lhe mais do que uma simples aula. 

A maioria dos mestres refletem a · filosofia que ado
tam em suas classes. Os dois polos opostos da tese filo
sófica sôbre o valor dos jovens poderiam ser expressos 
pelas afirmações a seguir: (1) "Para o existencialismo, o 
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homem provém do nada, é atualmente quase -na.da e se 
destina a~ nada." (Truman G. Madsen, Eternal Man, pág. 
28). (2) Os habita-ntes da terra são filhos e filhas gera
dos por Deus, e como tais possuem a capacidade de se 
tornarem deuses. (vide D&C 76:24) 

Provàvelmente seria muito difícil encontrar na Igre
ja um professor que creia de fato na primeira afirmação,_ 
mas a observação nos mostrou que alguns dêles também 
não crêem na segunda. Parecem adotar a atitude de 
quem diz, "não importa o que se ensine a êsses garotos; 
de qualquer forma logo acabarão metidos em alguma 
dificuldade." 

Os psicólogos comprovaram a importância dos en
·sinamentos do Salvador com referência ao amor. O úni
co mandamento dado pelo Senhor enquanto aqui na 
terra e que me ocorre de· imediato, refere-se ao amor. 
(vide João 13:34-35 e Mateus 22:34-40). Louis P. Thorpe, 
um psicólogo declarou: "As necessidades fundamentais 
do homem ... motiva~ o indivíduo a conduzir-se de modo 
destinado a obter a satisfaÇão de suas exigências. A na
tureza humana poderá ser entendida mais prontamente 
do ponto de vista dessas necessidades e respectiva sa
tisfação. No entanto, o formulação que se segue, nos 
parece útil como base para o estudo das tendências de 
conduta: 1. A necessidade de manter o bem-estar físico; 
2. A necessidade de obter reconhecimento pessoal como 
pessoa de valor e importância; 3. A necessidade de sentir 
segurança, amor, afeição e confôrto .. " (Louis P. Thorpe, 
The Psychology of Mental Health, págs. 39-40). 

Vocês já refletiram sôbre os motivos que levam os 
alunos a gostarem mais de certas pessoas do que de 
outras, por que cooperam melhor, confiam mais e che
gam a ligar-se ma-is Intimamente com elas? As pessoas 
que conseguem esta afinidade com os jovens são aquelas 
que lhes demonstram o seu amor. No caso do professor, 
não é tão importante que êle lhes fale do seu amor, mas 
sim que demonstre seu interêsse; encorajando, louvando 
e aprovando é que o mestre consegue influenciar os · seus 
alunos. 
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Os mestres que amam seus alunos acabam envol
vendo-se em suas vidas e ati\:,dades. Sabem quando um 
de seus pupilos recebeu um prêmio e o cumprimentam 
com sinceridade. Conhecem a data do seu aniversário, 
e não esquecem de mandar um cartão ou cumprimen
tá-lo por telefone ou pessoalmente. Os professôres que 
realmente amam seus alunos, não conseguem manter-se 
apartados da vida dêles. Um simples mas sincero "muito 
bem" dito ao aluno que se destacou no jôgo, côro, fan
farra ou teatro, fará com que sinta que seu professor 
interessa-se e preocupa-se com sua pessoa. 

Existem muitas maneiros de um professor demonstrar 
amor por seus alunos - encorajá-los a viver os padrões 
da Igreja, defender e permanecer firmes ao lado da de
çência e do certo, a obedecer a leis e dar bom exemplo, 
e a dar sempre o melhor de seus esforços. Existem exem
plos ainda desconhecidos de verdadeiro heroismo que os 
professôres poderão utilizar para reforçar seus ensina
mentos acêrca dêstes aspectos. Os alunos precisam saber 
de que não estão sós, que não serão considerados qua
drados, idiotas ou simplórios .pelo fato de manterem os 
padrões da Igreja. Os mestres encorajarão seus alunos 
demonstrando interêsse pelos seus esforços, ou então de
sencorajá-los, se fracassarem em dar-lhes o devido reco
nhecimento. Um comentário favorável sôbre os .que dão 
bom exemplo quanto ao modo de vestir, procedimento, 
padrões ou freqüência, poderá fortalecer a juventude a 
ponto de transformar uma atitude assumida simplesmen
te para agradar o professor em algo que perdure por 
tôda a vida. 

Muitas vêzes se ouve o comentário: "Que importa? 
A última vez que fiz isto ou aquilo não recebi nem si
quer um muito obrigado." O agradecimento é uma sim
ples cortesia que nenhum professor que aprecia seus alu
nos irá"' esquecer. Um simples "muito obrigado" será apre
Ciado tanto pelos jovens como pelos mais velhos. t mais 
do que uma expressão de aprêço - demonstra que al 
guém interessa-se e preocupa-se conosco e deseja nos 
agradar e encorajar. 

Os professôres que amam seus alunos se lembrarão 
que ensinar é mais do que expôr o assunto. Os alunos 
aprendem praticando. Parece-nos que a chave .para alu
nos dedicados é fazer - não apenas o que podem e de
~em fazer por si mesmos, mas também o que deve ser 
feito por êles. Isto poderia incluir coisas como encora
já-los a viver os padrões da Igreja; a dar-lhes a oportu
nidade de prestar serviços; saber o que estão fazendo; 
mostrar-lhes que são aceitos como pessoas de valor; que 
são filhos de Deus, possuindo potencialidades divinas e 
demonstrar-lhes que o seu professor preocupa-se com êles. 

O Salvador · perguntou a Pedro, "Tu me amas?" Pedro 
respondeu: "Tu sabes que eu te amo." Então o Salvador 
lhe disse, "Apascenta minhas ovelhas". Por três vêzes o 
Mestre indagou de Pedro se o amava, e três vêzes Pedro 
assegurou-lhe que de fato assim era. E tôdas as três vêzes 
o Mestre pediu q Pedro que fizesse algo - apascentar 
suas ovelhas. (vide João 21: 15-17) 

Professôres da Igreja, façam algo por seus alunos: 
amem-nos - e para amá-los vocês têm que fazer alguma 
coisa por êles. 

Acompanhamento ao Orgão para as J6ias Sacramentais 
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. J6ias Sacramentais para Outubro 

Escola Dominical Sênior 

Amaràs o Senhor teu Deus de todo o teu cora

ção, de tôda a tua alma e. de todo o teu entendimento. 

Mt. 22:37 
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Escola Dominica I Júnior 

Tudo o que é bom vem de Deus 

Alma 5:48 
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J uventtide· 
da Promessa 

Poderia Acontecer a Qualquer ·um 
Mary Kenworthy 

J aime estacionou o carro na garagem e quedou-se 
~entado . Não poderia entrar agora e encarar seus 

pais, pelo mencs não imediatamente. Tudo acontecera tão 
rep~ntinamente que precisava uns momentos para refletir 
sôbre o que fizera. 

O verão que passara fora de casa o havia modifi
cado. Comparando-se com o velho Jaime parecia-lhe que 
um estranho estava ali no carro . Como poderia fazer 
com que seus pais o entendessem? Antes a vida parece
ra-lhe tão simples mas agora ... 

Béti era uma môça maravilhosa e talvez estivesse 
mesmo enamorado. Mas não fôra o amor que provccara 
o que acontecera no último sábado à noite. Fôra wma 
fôrça maior, uma fôrça compelidora como nunca antes 
conhecera . Não, não podia crer que acontecera por causo 
de Béíi . Provàvelmente teria acontecido com qualquer 
outra môça em circunstâncias ~emelhantes. Afinal, nunca 
chegara a conviver com gente assim, scb a influência 
dêsse tipo de pessoas. Haviam-lhe mostrado muito mais 
sôbre a vida do que julgara pudesse existir . E sentira-se 
convencido de que desejava partilhar sua maneira de vi
ver. Mas agora, ao ter que encarar seus pais e o que 
aprendera na sua igreja, as dúvidas começaram a insi
nuar-se em sua mente. 

Os momentos que antecederam ao que acontecera 
voltaram à sua mente com nitidez ... 
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Conhecera Béti numa reunião social e achara-a uma 
jovem muito atraente. Antes que se desse conta, estava 
saindo em sua companhia e acompanhando-a às suas 
festas. Estas reuniões o haviam fascinado. 'O pessoal todo 
mostrara-se amistoso e disposto a aceitá-lo. E fôra essa 
amizade que o levara a participar das outras atividades 
dêles. Vagarosa, porém inevitàvelmente, começara a ado
tar a maneira de pensar dêles e então no sábado à noite 
- bem, fôra na verdade uma coi.sa inevitável. Naquela 
ocasião sentira-se tã.o feliz! Mas agora, o que estaria 
errado? 

Jaime decidiu orar antes de entrar. A palavra "ora
ção" soa-lhe tão estranho, tão esquisitamente fora de 
propósito ... 

"Querido Pai Celestial, ajude minha família a fim 
de que consiga a~eitar-me." 

E aos ·poucos começou sentir-se mais encorajado. O 
que fizera estava feito, não poderia voltar atrás. Nem 
mais necessitava que . fôsse de outra forma. 

Pulou do carro ràpidamente e correu a encontrar sua 
família. Depois dos abraços e beijos, tomou fôlego, en
direitou os ombros, e com os olhos marejados de lágrimas 
falou: 

"Mamãe, papai, eu· não estou certo se con,seguirão 
compreender-me qucin~o eu lhes contar o que fiz. t con
trário a tudo o que . jamais aprendi. Mas refleti madura
mente e me decidi. Eu me batizei na Igreja Mórmon!" 
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O Fôgo do Ourives Marion 
Bench 

Para virar as pqginas dos livros que lê, Sudekum Vale-se de uma vareta 
com ponta_de borracha pres_g à bôca. 
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A vido de DeWayne Sudekum, de 39 anos de idade, 
ilustra maravilhosamente muitos dos princípios do 

Evangelho. Sua vida é excepcional devido ao muito que 
alcançou a despeito das dificuldades que enfrenta e que 
em muitos de nós teriam provocado apenas apatia e 
auto-comiseração. 

Há quinze anos que DeWayne está completamente 
paralítico do pescoço para baixo. E desde que está nesse 
estado já ocupou quatro cargos diferentes na Igreja: pro
fessor do quorum de élderes, professor da classe de in
vestigadores, professor da classe de teologia (durante 
cinco anos) e, presentemente, ·assistente do superintendente 
da Escola Dominical da terceira ala de El Cajon, da estaca 
ocidental de San Diego. ~le nunca teve dúvidas quanto 
a aceitar êsses chamados. 

·Além disso, desde que ficou paralítico, tornou-se ad
vogado ativo. Freqüentou o curso noturno. de Direito da 
Universidade de San Diego. Depois de quatro anos, há 
dois anos agora, diplomou-se com distinção. Um dos seus 
ex-colegas recorda que seus companheiros de classe sen
tiam grande admiração por DeWayne. 

No ano passado êle foi aprovado no exame esta
dual e foi admitido como advogado habilitado. Ser apro
vado nesta prova não foi fácil, pois durante o exame 
não teve nenhum favor especial em virtude de sua defi
ciência física; e somente pouco mais da metade dos can
didatos logrou aprovação. ~le está formando sua banca 
de advocacia e foi bem sucedido nos casos que defendeu 
até agora. 

Catorze anos atrás, DeWayne, recém-casado, . era 
um ousado pilôto naval. Seu futuro delineava-se-lhe com 
tôda clareza: depois de completar seu serviço militar, 
terminaria os estudos e passaria a exercer sua profissão. 

Dois anos mais tarde estava lutando para sobreviver 
à poliomielite e contra a paralisia que o imobilizara. O 
temor da · morte foi substituído por um problema talvez 
bem maior: e agora? Ele e sua espôsa viram-se perante 
um desafio que conseguiram enfrentar com fé, coragem 
e uma profunda filosofia de vida. Emerald, sua espôsa, 
recorda homens menos atingidos morrendo no hospital, 
e acha que isto acontecia porque não tinham objetivos. 
DeWayne diz que foi "a velha e boa doutrina do pro
gresso eterno dos mórmons" que o manteve vivo. 

CONDUTA E ATITUDES 

Nós aprendemos a conhecer uma pessoa observando 
o que ela faz, porque as pessoas se revelam por sua 
conduta. A conduta é determinada pelas atitudes e De 
Wayne crê que, "todos nós temos o dever, para conosco 
e para com os outros, de aprender e fazer o móximo que 
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nos fôr possível." No seu caso, isto significou levar avan
te seu plano ambicioso de praticar a advocacia e tor
nar-se um obreiro efetivo nc:i Igreja. 

Ele possuía boa inteligência e muita determinação, 
mas teve que vencer mais obstáculos em virtude da sua in
capacidade física. A Administração dos Veteranos achava 
que estava por demais incapacitado para poder continuar 
seus estudos superiores e negou-lhe o financiamento. Então 
propôs-lhe um trato - se conseguisse acompanhar um cer
to número de aulas, êles reconsiderariam sua decisão e 
lhe permitiriam cursar a Faculdade de Direito. Começou a 
estudar, e seus métodos de estudo eram simples: esfôrço 
contínuo. 

Sua rotina diária habitual enquanto cursava a fa
culdade era: acordar cedo e estudar até que sua espôsa 
tive~se mandado a filha para a escola. Então era lavado, 
barbeado e alimentado. Voltava aos estudos até a hora 
do almôço, descansava um pouco após a refeição, e 
retornava ao trabalho. Nos dias ensolarados por vêzes 
conseguiam atraí-lo ao páteo onde descansava um pouco. 

Enquanto ainda estudava, os Sudekums planejaram 
e construíram seu lar em função das suas condições físi
cas, com corredores e entradas bem largas e rampas subs
tituindo as escadas. No ~eu dormitório há uma cama 
especial oscilante que parece uma pequena cadeira de 
barbearia. · DeWayne não consegue respirar normalmente 
devido ao diafragma paralizado. Tem que forçar o ar 
para dentro dos pulmões bombeando-o com a muscula
tura da garganta . Esta técnica respiratória é um tanto 
audível, mas não afet-a o falar. Sua cama oscila durante 
a noite permitindo-lhe respirar en=Juanto dorme. 

Enquanto trabalha, tem um tabuleiro para apoiar os 
livros, atravessado sôbre seu tronco .e braços. As páginas, 
êle as vira com auxílio de uma vareta munida com 
ponta de borracha que segura entre os dentes. 

Está sempre alerta, sorridente - e suas respostas 
nunca se fazem esperar. Emerald conta sorrindo como 
costuma ·· divertir-se .perseguindo-a pela casa tôda em 
sua cadeira de rodas motorizada e que maneja com o 
queixo. 

É UM óTIMO PROFESSOR 

Após lecionar com sucesso na Igreja durante quase 
quinze _anos, DeWayne nos conta algo sôbre seus mé
todos: 

1. Leciona com o auxílio de um esbôço escrito. Os 
pontos específicos a serem abordados devem ser expostos 
m;ma seqüência lógica que nos conduzirá ao ponto prin
cipal, e isto não será possível confiando apenas na me
mória. 

2. Emprega um mínimo de duas horas semanais na 
preparação. Ainda que o professor possa contar com 
grande soma de conhecimentos, não é aconselhável con
fiar exclusivamente no que já sabemos. 

3. Acredita que a apresentação lógica é essencial 
quando os ouvintes são pessoas adultas e sempre pro
cura cuidar dêsse aspecto em particular. 

4 . Ele escolhe um ponto chave em cada lição. De 
modo geral, os alunos não conseguem apreender mais 
de um conceito básico em cada aula. 
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5. Ele enfrenta cada uma de suas aulas com espí
rito de devoção. "Não existe na Igreja um só professor 
que consiga ensinar sem o auxílio da oração. Disto eu 
tenho plena certeza." 

6. Prefere dirigir as perguntas diretamente aos alu
nos, em vez de esperar a participação voluntária. Com 
isto consegue orientar os debates. 

7. Procura ser flexível; acha que em certas situações 
os assuntos devem ser abordados de maneira diversa. 

"Uma das coisas que me impressionou no ensino -
nossa inspiração não é invariável. E ninguém conseguirá 
pregar os princtptos do Evangelho sem o auxílio da ins
piração." E conclui que esta, nós obtemos através do 
oração. 

Quando precisa empregar auxílios visuais, pede a 
ajuda de terceiros. Um dos élderes, por exemplo, encar
regava-se de certos trabalhos de impressão enquanto le
cionou no quorum de élderes. 

O irmão Sudekum é colocado. e retirado do carro 
com o auxílio de um macaco hidráulico que o desloca 
por meio de uma linga prêsa a seu corpo. 

FÉ, CORAGEM E CONVICÇÃO 

Há anos já que os Sudekum devem ter eliminado a 
palavra "desânimo" de seu dicionário. DeWayne diz, 
"Eu simplesmente senti que deveria fazer algo de útif." 

E a espôsa acrescenta, "Na r-ealidade, existe sàmente 
uma maneira de se estar doente - isto é, mentalmente. 
DeWayne conseguiu preservar uma atitude mental nor
mal, inclusive sua personalidade e seu senso de humor." 

Ele diàriament-e exemplifico a coragem - disposição 
de dar o melhor de si a despeito das dificuldades; a fé -
aliada ao esfôrço, o faz realizar o quase impossível; e a 
aplicação pessoal do Evangelho - assumindo atitudes sa
lutares que determin_arão sua vida futura. 

J. Clifford Wallace, presidente da estaca ocidental 
de San Diego diz: "As grandes adversidades parecem 
trazer à tona o desânimo mais abjeto, ou então, qual 
chama purificadora, fazer ressaltar no homem algumas 
das suas melhores qualidades. A segunda hipótese r~
sultou da paralisia que atingiu DeWayne. Eu já o conhe
cera antes da sua enfermidade, ajudei a administrá-lo 
na noite em que adoeceu, tenho acompanhado sua luta 
heróica pela sobrevivência e reabilitação, e c:gora somos 
vizinhos e ami-§eS ín·timos. 

"Ele desenvolveu em si o verdadeiro sentido da vi
da, uma sabedoria e uma percepção das necessidads 
alhias, que pude aprender melhor ao visitar suas aulas 
de teologia. Os estudantes aprendem enquanto os desa
fiam a pensar sempre instilando nêles seu fjrme teste
munho quanto à bondade de Deus e à veracidade da 
restauração." 

Os problemas exigem que tenhamos um modo de pen
sar que consiga explicar o lugar do homem dentro da 
n·atureza. Sua espôsa salienta que, "esta vida é apenas 
uma pequena parte da nossa progressão total." Os Su
dekum aprendem que o Evangelho de Jesus Cristo é uma 
maneira de viver que nos proporciona a felicidade e que 
pode ajudar-nos a sobrepujar a adversidade. 

A LIAHONA 
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GENEALOGIA 

O Mundo Espiritual 

H á mais de um ano que viemos insistindo na necessi
dade de prosseguir com o trabalho genealógico e 

completar a reunião da família inteira. Temo-nos rego
zijado com a fidelidade dos membros da Igreja e com 
seu desejo de completar esta obra preciosa. 

Ao meditar sôbre qual o assunto que poderíamos 
abordar neste artigo, lembramo-nos das palavras do pre
sidente Joseph F. Smith, o sexto presidente da Igreja. Ci
taremos algumas passagens de um de seus sermões ins
pirados que dirigiu aos Santos. 

"No dia 3 de outubro de 1918, estava no meu quarto 
a meditar sôbre as Escrituras e refletia sôbre o grande 
sacrifício expiatório oferecido pelo Filho de Deus para 
a redenção do mundo, o enorme e maravilhoso amor ma
nifestado pelo Pai e pelo Filho, com a vinda do Redentor 
a êste mundo, e que através da suo expiação e pela 
obediência aos princípios do Evangelho, a humanidade 
poderia ·ser salva. 

"Enquanto assim meditava, meus pensamentos se vol
taram para as palavras do apóstolo Pedro, dirigidas aos 
primeiros santos. Abri a Bíblia e reli o terceiro e quarto 
capítulos da primeira epístola de Pedro, e ao fazê-lo, 
senti-me mais impressionado, com as seguint~s passagens, 
do que jamais me sentira: 

"Pois também Cristo morreu, uma un1ca vez, pelos 
pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a 
Deus; morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. 

.Outubro de 1968 

"No qual também foi e pregou aos espíritos em pri
são, 

"Os quais noutro tempo foram desobedientes quando 
a longanimidade de Deus aguardava nos dias de 
Nüé, enquanto se preparava a arca, na qual pou
cos, a sa·ber, oito pessoas,· foram salvo-s através da 
água." (I Pedro 3: 18-20) 

"Pois para êste fim foi o Evangelho pregado tam
bém aos mortos, 'para que, mesmo julgados na carne 
segundo os homeris, vivam no espírito segundo Deus." 
(I Pedro 4:6) 

"Ao meditar sôbre o que alí achara escrito, os olhos 
do meu entendimento foram abertos, o Espírito do Senhor 
pousou sôbre mim, e eu pude ver as legiões dos mortos, 
grandes e pequenos. Em certo lugar estava reunir:tdo um 
grupo incontável de espíritos dos justos, que haviam sido 
fiéis ao testemunho de Jesus enquanto viveram na morta
lidade, que haviam oferecido sacrifícios à semelhança do 
grande sacrifício do Filho de Deus e sofrido tribulações em 
nome de seu Redentor. Todos êsses espíritos haviam deixado 
esta vida mortal na firme esperança de uma ressurreição 
gloriosa através da graça de Deus, o Pai, .e de seu Filho 
Unigênito, Jesus Cristo. 

"Vi que estavam cheios de júbilo e felicidade, e jun
tos, regozijavam-se porque o dia da libertação estava 
próximo. Achavam-se reunidos à espera da vinda do Filho 
de Deus, a fim de qu os declarasse libertos dos laços da 
morte. O pó de seus restos mortais seria resta~:~rado em 
sua perfeita forma, cada osso em seu lugar, e sôbre êles, 
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os tendões e a carne, reunidos a espírita e o corpo, para 
nunca mais se apartarem, para que assim pudessem rece
ber a plenitude da felicidade. 

"Enquanto esta enorme multidão aguardava e conver
sava, regozijando-se com a obra da sua libertação dos 
laços da morte, o Filho de Deus apareceu, declarando a 
libertação dos cativos que haviam sido fiéis, e ali mesmo, 
pregou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurrei
ção, da redenção da humanidade do pecado original e 
dos pecados pessoais, através do arrependimento . Mas 
não visitou os iníqüos; os maus e impenitentes que se ha
viam corrompido enquanto na carne não ouviram sua 
voz ; os rebeldes que haviam rejeitado os testemunhos e 
as admoestações dos profetas antigos também não nota
ram sua presença, nem puderam ver a sua face, pois, · 
onde estavam reinava a escuridão; mas, entre os justos 
reinava a paz, os santos rejubilavam-se com sua redenção 
e dobraram os joelhos, rec.onhecendo o Filho de Deus 
como seu Redentor e Salvador da morte e das cadeias 
do inferno. Seus semblantes estavam radiantes e a luz da 
presença de Deus caiu sôbre êles e êles cantaram lou
vores ao seu santo nome. 

"Eu percebi que o S.enhor não foi pregar pessoal
mente aos iníqüos e desobedientes que haviam rejeitado 
a verdade; mas pude observar que escolheu seus comba
tentes entre os justos, e designou mensageiros, revestidos 
de poder e autoridade, comissionando-os para que fôs
sem levar a luz do Evangelho àqueles que se encontra
vam nas trevas, mesmo a todos os espíritos dos homens. 
E dessa forma o Evangelho foi pregado aos mortos. E os 
mensageiros escolhidos se puseram a anunciar o dia ben
vindo do Senhor ·e a proclamar a libertação dos cativos; 
mesmo a todos os que se arrependessem e aceitassem o 
Evangelho. Assim, o Evangelho foi pregado àqueles que 
haviam morrido com seus pecados sem conhecerem a ver
dade, ou na transgressão, por terem rejeitado os profe
tas. A êles foi ensinado a fé em Deus, o arrependimento 
dos pecados, o batismo vicário para a remissão dos peca
dos, o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos 
e todos os outros princípios do Evangelho que precisavam 
conhecer a fim de que pudessem habilitar-se ao julgamen
to segundo o homem na carne, mas viver no espírito 
segundo Deus. 

"Dêsse modo, foi dado a conhecer aos mortos, gran
des e pequenos, injustos e fiéis, que a redenção nos foi 
facultada através do sacrifício do Filho de Deus que se 
deixou pregar na cruz. Assim, foi-lhes dado a conhecer 
que nosso Redentor empregou sua estada no mundo es
piritual, para instruir e preparar os espíritos fiéis dos pro
fetas que sôbre êles testificaram enquanto na carne, para 
que pudessem levar a mensagem da redenção a todos 
os mortos, que devido à rebelião e transgressões, êle não 
poderia visitar pessoalmente, a fim de que também pu
desse ouvir suas palavras através do ministério de seus 
servos. 

"Entre os grandes e poderosos que se achavam reuni
dos nesta vasta congregação dos justos, encontravam-se: o 
Pai Adão, o Ancião de Dias, o pai de todos, e nossa gloriosa 
mãe Eva, em companhia de muitas das suas filhas fiéis que 
viveíOm através das eras e adoraram o verdadeiro Deus 
vivo. Abel, o primeiro mártir, e seu irmão Sete, um dos 
poderosos e a imagem viva de seu pai Adão. Noé, que 
predisse o dilúvio; Sem, o grande sumo-sacerdote; Ab'raão, 
o pai dos fiéis; !saque, Jacó e Moisés, o grande legisla-
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dor de Israel; Isaías, que nos anunciou a profecia de 
que o Redentor foi ungido para curar os quebrantados 
de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em 
liberdade os algemados. 

"Além dêstes, lá estavam: Ezequiel a quem, durante 
uma visão, foi mostrado um grande vale cheio de ossos 
secos que seriam revestidos novamente de carne para que 
surgissem na ressurreiçpo dos mortos; Daniel, que previu 
e profetizou o estabelecimento do reino de Deus nos úl
timos dias, e que nunca mais seria destruído nem dado 
aos outros povós; Elias, que estava junto de Moisés no 
Monte da Transfiguração; Malaquias, o profeta que tes
tificou quanto à vinda do profeta Elias - de quem tam
bém Moroni falou a Joseph Smith - declarando que êle 
viria antes da chegada do grande e terrível dia do Se
nhor. O profeta Elias deveria plantar no coração dos 
filhos as promessas feitas a seus . pais, .prenunciando a 
grande obra que seria feita para a redenção dos mortos 
e o selamento dos filhos a seus pais, nos templos do Se
nhor durante a Dispensação da Plenitude dos Tempos, a 
fim de que a terra não seja ferida e devastada pela mal
dição por ocasião da sua vinda. 

"Todos êsses, e muitos mais, e também os profetas que 
viveram entre os nefitas e tes~ificaram a vinda do Filho 
de Deus, participavam desta numerosa assembléia, aguar
dando a libertação, pois os mortos consideravam o longo 
apartamento entre espírito e corpo como um cativeiro. 
A êstes, o Senhor pregou e deu-lhes o poder de, após 
a sua ressurreição, também ressurgirem e entrarem no 
reino de seu Pai, para ali serem coroados com a imorta
lidade e a vida eterna, continuarem dali por diante a tra
balhar conforme lhes fôra prometido pelo Senhor, e par
tilharem de tôdas as bênçãos reservadas para os que 
o amam. 

"O profeta Joseph Smith, meu pai Hyrum Smith, 
Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e outros 
espíritos eleitos, que haviam sido reservados para virem 
na plenitude dos tempos a fim de participarem da funda~ 
ção da grande obra dos últimos dias, inclusive na cons
trução dos templos e na realização das ordenanças para 
a redenção dos mortos, também se achavam no mundo 
espiritual. Pude observar que se encontravam dentre os 
grandes e nobres espíritos escolhidos desde o princípio 
para serem os dirigentes da Igreja de Deus. Mesmo antes 
de terem nascido, êles e muitos outros, receberam suas 
primeiras lições no mundo espiritual, sendo preparados 
para, no devida tempo, trabalharem na seara do Senhor 
para a salvação das almas humanas. 

"Vi ainda que os élderes fiéis desta dispensação, 
quando deixam esta vida mortal, continuam pregando o 
Evangelho do arrependimento e da redenção, através do 
sacrifício do Filho Unigênito de Deus, entre os que se en
contram nas trevas e sob a escravidão do pecado no 
grande mundo dos espíritos dos mortos. Os mortos que 
se arrependerm serão redimidos através da obediência 
às ordenanças da casa do Senhor, e depois de terem 
cumprido as penalidades impostas em virtude de suas 
transgressões, e estarem limpos, receberão a recompensa 
de acôrdo com as sl'as obras, pois são herdeiros da sal
vação. 

"Esta foi a visão sôbre a redenção dos mortos que 
me foi revelada, e eu presto meu testemunho, sabendo que 
é verdadeiro, através da bênção do nosso Senhor e Sal
vador, Jesus Cristo. Amém (Gospel Doctrine, pp. 597-601) 
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O Velho Pescador 
Mary Bartels 

N osso casa ficava bem defronte da entrada para a 
clínica do Hospital John Hopkins, de Baltimore. Nós 

ocupávamos o pavimento térreo da casa e alugávamos os 
quartos do primeiro andar a paci~ntes externos da clí
nica. 

Numa noite de verão, enquanto prepara~a o jantar, 
bateram à porta. Atendi e deparei com um . homem já 
idoso, de aspecto realmente medonho. 

"Ora essa," pensei, "meu pequeno de qito anos tem 
quase a altura dêle," ao examinar aquela fig ura curvada 
e eng~lhada. 

Entretanto, o mais assustador er.a o seu rosto, desfi
gurado pelo edema, a pele vermelha, ulcerada. 

Sua voz, porém, soava doce ao cumprimentar-me: 
"Boa noite, queria perguntar se acaso a senhora tem um 

. quarto que poderia ceder-me por apenas uma noite. 
Vim da costa oriental hoje cedo para o tratamento e 
não há condução. senão amanhã." 

Contou-me que estivera à procura de pousada desde 
o meio dia, mas nada . conseguira. "Penso que seja por 
causa do meu - rosto. Eu sei que está horrível, mas o mé
dico disse que com mais algumas aplicações ... " 

Hesitei por uns instantes, mas o que disse em seguida 
logo me fêz mudar de idéia: "Eu posso dormir na ca- · 
deira de balanço aqui no alpendre, meu ônibus parte 
bem cedinho." · 

Disse-lhe que 1na arranjar uma càma e que, en
quanto isso;- poderia descansar na varanda. Entrei para 
terminar a nossa· refeiç-ão e então convidei o velhinho 
a jantar conosco. ·· 

"Oh não, · :mujtq :ob~igado. · Tenho aqui o suficiente 
para mim," apontando para um cartucho de papel. 

Quando acabei · de- lavar os pratos, fui à varanda e 
conversei um pouco com êle. Logó percebi que· o corpo 
mirradó daquele ancjão. enc~rrava um grande coração. 

Contou-me que yivja Ça , pesca e sustentava uma fi
lha, cinco netos e o genro·· que estava irremediàvelmente 
entrevÇJdo em virtude de um ferimento na colunà verte
bral. Mas não o fêz em. tom de queixa e no mais não 

. esquecia · de. agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. 
Sentia-se grato que _seu ·mal_, aparentemente uma forma 
de câncer da pele, não lhe causava dôres e agradecia 
a Deus por lhe conceder . fÔrças para continuar traba-
lhqndo. · 

Na . hora de recolher, a'rmei uma cama de campanha 
no quarto das crianças. Quando levantei na manhã se
guinte, encontrei à róupa de cama dobrada cuidadosa- · 
mente e o velhinho j6 esperava no alpendre. Recusou o · 
desjejum, mas pouco antes de partir indagou hesitante, 
·como que solicitando um grande obséquío: "Por fÕvor, 
posso voltar a pernoitar aqui na semana que ~m, quan
do vier para nôvo tratamento? Eu não quero causar-lhe 
transtôrnos - posso dormir .muito bem numa cadeira." 

Outubro de 1968 

Após um momento prosseguiu: "Suas crianças fizeram com 
que me sentisse à vontade. Os adultos se chocam com a ' 
minha aparência, mas as crianças parecem não ligar." 

Respondi-lhe que seria sempre .benvindo. Na viagem 
seguinte, êle chegou pouco dpois das sete horas da ma
nhã, e nos trouxe de presente um belo peixe e um pu
nhado de ostras, as maiores que já vira. Disse-me que 
as tirara das conchas bem cedinho antes de sair, a fim 
de que se conservassem frescas e gostosas. Sabendo que 
seu ônibus partia às quatro horas da madrugada, fiquei 
imaginando a que horas não teria acordado para fa
zê-lo. 

durante os anos em que veio periodicamente per
noitar lá em casa, nunca deixou de nos trazer peixes, 
ostras ou legumes da sua horta . 

Costumava também nos mandar peixes e ostras pelo 
correio, sempre com taxa expressa, e acondicionados nu
ma caixa entre fôlhas de agrião ou couve, lavadas es
crupul osamente. O fato de saber que precisava caminhar 
uns cinco quilômetros até a agência do correio, além · de 
ser tão pobre, duplica.va ·o valôr dêsses presentes. 

Ao receber essas pequenas lembranças, freqüente
mente me lembrava do comentário da minha vizinha, de
pois da sua partida naquela primeira manhã. "Você teve 
a coragem de recolher êsse homenzinho horroroso ontem 
à noite? Eu o mandei embora. ·Aceitando êsse tipo de 
gente você poderá per~er os outros hóspedes." 

E talvez tenhamo~ perdido um ou dois. Mas se êles 
o tivessem conhecido, talvez viessem a. suportar mais fà
cilmente os seus males. Eu sei que minha família sempre 
se sentirá grata por tê-lo conhecido, pois com êle apren- . 
demos o que é açeitar o mal sem lamentações e agrade
cer a Deus o bem q·ve· nos concede. 

Recentemente, visitei uma amiga qu~ possui uma es
tufa para plantas. ·Ao exibir-me suas plantas, chegamos, 
enfim, à mais bela de tôdas - um pé de crisânt~1110, 
cheio de flôres douradas. Para minha surprêsa, medràva 
num Yelhq balde, todo amassado e enferrujado~ Pensei 
lá comigo, se fôsse minha eu a poria no vqSQ ·mais bonito· 
que pudesse ter. Mas logo mudei de opinião. · . 

"Fiquei sem. vasos," explicou-me minha ·amiga," e 
sabendo quão bela iria ficar, achei que não faria mal 
plantá-la provisoriomeote· ·nesta lata velha. Será s6 por 
um pouco, ate que J)Ossã replantá:-la nó ·meu jardim." 

~or certo ficolf admirada quando ri com tanto gôsto, 
mas estava imaginando uma cena semelhante lá no céu. 
Posslvelménte · Deus, ao encontrar a alma do velho pes
cador teria dito: "Eis aqu.i uma alma particularmente be
la; ela por certo não fará caso em ficar provisoriamente 
nesse corpo pequeno." · 

Mas isto tudo se passou há muito, muito · tempo, e 
como não estará crescida aquela alma nos jardins de 
Deus! 
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Revolucione as suas aulas, valha-se de 

Recursos Áudio-Visuais 

T odos nos lembramos de nossos tempos de escola, da 
velha e conhecida lousa, dos grãos de milho e de 

feijão para as aulas de aritmética, dos cartazes de geo
grafia e história. 

Hoje, entretanto, o ensino está mudando. Veja. Inda
gue de seus filhos. Nós, membros da Igreja, que somos 
chamados constantemente para ensinar o Evangelho, pre
cisamos atualizar nossos métodos de ensino, com urgência. 

VOCE foi chamado para ministrar aulas compreensi
vas. Não se esqueça: "se o aluno não aprendeu, nada foi 
ensinado". 
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a) LOUSA E GIZ requerem certos cuidados para um 
resultado eficaz. 
Vejamos: 
l - use giz de várias côres 
2 - . verifique se o a pagador está preparado 
3 não apague com o mão ou com os dedos 
4 aproveite, com método, tôda a lousa: letras 

legíveis até para a última carteira; o quadro 
negro deve apresentar, ao fim da aula, um 
resumo EM ORDEM daquilo que foi ensinado. 
Isso facilitará as anotações dos alunos e per
mitirá a recapitulação dos assuntos tratados, 
antes de terminar a aula. Evite, portanto, ano
tações em desor:dem, bem como espaços per
didos que obrigam a apagar antes do fim 
da lição. 

5 Se você desenha bem, acrescente gráficos e 
esbôços. 

6 Para desenhos mais complicados, prepare a 
lousa com antecedência, riscando com lápis 
(só visível para você). Vá, então, cobrindo 
as linhas com giz. 

b) CARTAZES utilizados com propriedade, junto com 
a lousa, podem realizar o ideal, sem grandes gas
tos nem aparelhagem complicada. 
l - cada assunto ou item exige, geralmente, um 

cartaz de tamanho adequado (pelo menos 
50 x 70 em) para uma classe de 15 a 20 
alunos. 

2 use cartazes coloridos 
3 as palavras devem ser bem legíveis 
4 utilize colagens de recortes e revistas e mesmo 

de palavras impressas. O professor cuidadoso 
seleciona recortes de revistas para o preparo 
de aulas futuras. 

Victor Hugo da Costa Pires 
1. o Conselheiro da Presidência da Missão Brasileira 

5 - utilize guache ou pincel mag1co. Na falta, 
pode-se utilisar anil comvm, dissolvido em 
água até formar uma pasta. A essa pasta 
acrescenta-se goma arábica. 

c) FLANElóGRAFO ou quadro de flanela consta de 
cartolina grossa, montada em 3 pedaços iguais de 
35 x 70 e unidos, por trás, com tir.as de pano ou 
esparadrapo, o que permite dobrá-lo para o trans
porte. A parte da frente é revestida com flanela 
escura, onde se colocam as figuras. 
1 - figuras recortadas de revistas ou desenhadas, 

coloridas, são coladas sôbre lixa n. 0 zero 
ou sôbre papel feltro. Depois de secas, re
cortam-se os contornos. 

d) PROJETOR DE SLIDES - na maioria de nossas ca
pelas existem projetores fixos que, durante o dia · 
(na Escola Dominical, por exemplo) não podem 
ser usados por não haver possibilidade de se es
curecer o ambiente. Procure adquirir, então, uma 
tela transparente de acrílico, nas casas de cine
foto e projete slides à vontade, à luz do dia, do 
seguinte modo: a tela é pequena (50 x 70 em) e 
você projeta por trás, a curta distância. Por isso 

a imagem é clara e visível em plena luz do dia. 
Este método tem a vantagem de colocar o profes
sor - VOCE - de frente para a classe . 

e) RETROPROJETOR. · Este é uma ajuda inestimável. 
Não custa muito mais caro do que um bom pro
jetor de slides e permite que o professor projete, 
à luz ambiente, qualquer imagem transparente. As 
aulas são preparadas em folhas de celofane .ou 
acrílico ou, então, em rolos contendo todos os 
assvntos da aula. Pode ser usado para desenhos 
na hora, sôbre o celofane, com p.incel mágico ou 
tinta (ou caneta hidrográfica). 
O professor fica de frente para a classe. Tudo que 
é desenhado ou mostrado projeta-se na tela, às 
suas costas. 

RESUMINDO: utilize melhor os recursos que seu ramo 
ou ala possui. As escolas estão se organizando ràpida
mente com os meios de ensino modernos e práticos. 

VOCE, que ensina as lições do Evangelho, não pode 
usar métodos ineficientes e cansativos ou preparar suas 
aulas sem os cuidados mais especiais. 

Você ensina o Evangelho - o bem mais precioso, as 
Boas Novas para a humanidade. 

A LIAHONA 



Quatro mil e quinhe'ntos anos otrós, os egipcios obtinham o suco do 

.Vinho. Nóvo e Vinho Velho 
Aprovam as Escrituras o uso de bebidas alco61icas' 

H~lio .da Rocha Camargo 

Certamente um dos episódios mais conhecidos e citados 
da vida de Jesus Cristo, é o milagre da transformação 

da água em vinho na festa de casamento a que fôra 
convidado em Caná da Galiléia; ocasião em que, mediante 
intervenção prodigiosa deu início aos sinais com que assom
braria o mundo, e demonstraria sua natureza divina. 1 

Ora, se o próprio Salvador perpetrou aquêle mila
gre para dar início a . seu maravilhoso ministério, e se 
ainda no encerramento de sua ·Carreira terrena, ao despe
dir-se dos discípulos, instituiu o sacramento da Santa Ceia 
em memória de sev sacrifício, com o uso do vinho; com 
que autoridade os mórmons, que a si próprios se chamam 
Igreja de Jesus Cristo, condenam o uso do vinho e afir
mam que a sua "Palavra de Sabedoria" procede do mes
mo Jesus Cristo aconselha a abstinência de bebidas alcoó
licas? 

Muitas vêzes tenho ouvido ataques à posição da 
Igreja a êste respeito, sob a alegação de que os profetas 
modernos querem ser mais realistas do que o próprio ReL 
Não era o Senhor Jesus conhecido entre os seus contem
porâneos como um homem de vida saciar intensa, a ponto 
de dizerem dêle: "Eis aí um homem comilão e beberrão ... "?2 

Certamente, nem mesmo os mais liberais chegariam a en
dossar essas palavras, mas afirmar que o Senhor também 
era muito liberal com essas coisas, isso afirmam com con
vicção. 

Contradições nas Escrituras? 

E interessante notarmos que as Escrituras Sagradas 
parecem desconcértantemente incoerentes no que respeita 
ao uso de bebidas alcoólicas. O livro de Eclesiastes, . por 
exemplo, tradicionalmente atribuído a Salomão, recomen
da: "Voe, pois, come com alegria o teu pão e bebe com 
bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas 
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obras."3 Como se explicaria que o grande sábio esque
cesse tão depressa seu próprio conselho, a ponto de escre
ver no livro dos Provérbios: "O vinho é escarnecedor, e 
a bebida forte alvoroçadora . .. "?4 Que confusão é essa, 
ó orgulho de Israel, seria o caso de Deus já se agradar 
dos escarnecedores e louvar os que se alvoroçam? E que 
dizer então do conselho mais adiante registrado no mes
mo livro: "Não é próprio dos reis. . . beber vinho, nem 
dos príncipes desejar bebida forte"?5 

Dar-se-ia o caso de serem de autores diferentes as 
expressões acima citadas? t bem possível. Mas em que 
situação ficaríamos ante a afirmação de que as Escrituras 
foram produzidas por "homens santos de Deus, que fala
ram inspirados pelo Espírito Santo"?6 Seria possível que o 
mesmo Espírito inspirasse a um para dizer que o vinho é 
bom e a outro para contrariá-lo em seguida? 

Nem se poderia dizer que isto são problemas do 
Velho Testamento, e· que yivemos agora sob a autoridade 

.,do Nôvo; porque o argumento, além de fraquíssimo, fi
caria inteiramente prejudicado quando fizéssemos um li
geiro exame e verificássem6s que também alí se encontram 
dessas aparent~s contradições. Por exemplo : o apóstolo 
Paulo, escrevendo a Timóteo recomenda, a respeito das 
qualificações dos homens que fôssem chamados para po
sições de liderança na Igreja: "Convém pois que o bispo 
seja irrepreensível . . . não dado ao vinho ... " 7 e logo em 
seguida, ao mesmo Timóteo aconselha: "Não bebas mais 
água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do 
teu· estômago".8 Seria esta uma espécie de receita médica 
não autorizada, ou estaríamos diante de uma contradição 
do grande apóstolo? 

A tese da moderação parece firmar-se em outras pa 
lavras de Paulo ao mesmo Timóteo, indicando as qualifica
ções dos diáconos; ocasião em que recomenda não sejam 
"dados a muito vinho"9, conselho que repete às irmãs ido
sas da Igreja, na carta endereçada a Tito.lO 
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Acredito que muita gente gostaria de ter uma entre
vista pessoal com Paulo, para perguntar-lhe que negócio 
é êsse de bispos abstêmios e diáconos que podem beber 
com moderação. 

Se compararmos então o Velho com o Novo Testa
mento, que conclusões tiraremos? Lá estÓ registrado que 
é "bemaventuardo o homem que não se assenta na roda 
dos escarnecedores",11 e o Rei Salomão afirma que onde 
se formar um grupo de pessoas em torno de copos de 
vinho, aí teremos uma autêl")tica "roda de escarnecedores", 
já que "o vinho é escarnecedor". Depois vem Paulo e 
recomenda aos bispos que não se assentem em tais rodas, 
aconselhando-lhes que não sejam "dados ao vinho" e qua
se sem tomar fôlego acrescenta a Timóteo que não deixe 
de frequentar aquelas mesmas mesas, porque, com mo
deração, ser-lhe-ia útil ao estômago, e que podia fazer-se 
acompanhar de diáconos e senhoras idosas, desde que 
não passassem do limite. 

Positivamente alguém parece estar fazendo confusão, 
e a casa de Deus é uma casa de ordem. Não podendo 
admitir si-;uer a hipótese de que haja real contradição na 
Palavra de Deus, condenando aqui o que alí recomenda 
e viçe-versa, vamos tentar em outro rumo encontrar a so
lução. 

Problemas de tradução 

De onde teria se originado a confusão a respeito do 
assunto? Parece-nos que a falha fundamental é de tra
dução. 

No Antigo Testamento são usadas sete palavras di
ferentes12 que, em português são traduzidas por "vinho". 
Daí podemos concluir qoe haveria pelo menos sete "vi
nhos" diferentes em Israel. Cinco dessas palavras apa
recem raramente no texto sagrado, surgindo em um total 
de 18 referências apenas. As outras duas, entretanto, são 
bastante comuns. A primeira é "tiyrowsh", cujo significado 
é de suco ainda não fermentado de uvas, e aparece em 
40 passagens, sendo algumas vêzes traduzida como "vi
nho" e outras como "mosto". A segunda é "yayin" (bebida 
alcoólica de uvas), que se repete em 134 referências. 

O Novo Testamento chama de "oinon neon" à be
bida que em hebraico se denomina "tiyrowsh", e o signifi
cado é exatamente o mesmo,. ou seja, '.'vinho nôvo", suco 
não fermentado de uvas, "mosto". Ao vinho alcoólico o 
texto grego chama "oinon palaion", com significação 
idêntica ao do "yayin" dos israelitas. 

Doi·s tipos de vinho 

Com base nos costumes dos povos antigos, bem como 
na apreciação do texto sagrado, · julgamos encontrar sufi
ciente apoio para a afirmação da existência de duas qua
lidades diferentes de bebidas feitas à base de uvas, sendo 
uma o "vinho nôvo", "mosto", ou simplesmente "suco de 
uvas" como chamaríamos hoje; a outra seria a bebida 
fermentada e portanto alcoólica, a que as Escrituras cha
mam de "vinho velho". 

Infelizmente, nem sempre é possível notarmos, na tra
dução feita para a nossa língua,. a distinção entre uma e. 
outra, em virtude de haverem muitas vêzes os tradutores 
chamado simplesmente de "vinho" a qualquer tipo de be
bida feita de uvas. 

Conhecendo-se os problemas existentes em relação 
aos chamados "textos originais", tanto gregos quanto 
hebraicos, e a maneira como são falhos em virtude do 
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manuseio que vieram sofrendo através dos séculos, pode
mos inclusive suspeitar que, em muitas ocasiões, não re
presentam a verdadeira expressão usada pelo escritor sa
cro, e sim a interpretação dada por copistas, de maneira 
que, nem mesmo a· apreciação de um téxto considerado 
"originaJ" pode nos conferir a certeza de que, em todos 
os casos, foi usada a palavra adequada em relação ao 
tipo de "vinho" referido. 

E as bebidas fortes? 

Convém a esta altura fazermos menção da palavra 
hebraica "shekar", que costumeiramente é traduzida 'be
bida forte". Esta palavra não se aplica de maneira parti
cular às bebidas feitas de uva, màs refere-se a qualquer 
tipo de beberagem inebriante, e aparece nos livros sa
grados sempre associada à idéia de embriaguês. 

Resolvendo a aparente contradição 

A compreensão da existência de duas qualidades dife
rentes de "vinho", sendo um alcoólico e outro não, escla
rece o problema da discrepância verificada na Bíblia entre 
as recomendações e as proibições relativas ao uso do vl
nho, e encontra fundamento em fatos bíblicos bastante 
interessantes, e que de outra forma tornar-se-iam inteira
mente inexplicáveis. Vejamos: 

"Vinho nôvo" em odres velhos 

Quando os discípulos de João interpelaram a Jesus 
quanto à conduta de seus seguidores, disse-lhes êle: "Não 
se deita vinho nôvo em odres velhos; aliás rompem-se os 
odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se; mas 
deita-se vinho nôvo em odres novos, e assim ambos se con
servam.''13. 

Poderíamos entender que, por se tratar de odres ve
lhos, o problema estaria relacionado com a sua resistência, 
e sendo êles fracos pelo uso, deixariam escoar-se a bebida; 
mas não é isso que o Mestre dá a entender, porque, se
gundo a sua expressão, o prejuízo causado seria para 
ambos, o vinho que se derramaria e os odres que se es
tragariam. Ora, vale a pena pensarmos um pouco a res
peito disto, porque se o problema estivesse na resistência 
dos odres, então tanto faria serem êles usados para vinho 
novo, quanto velho ou até mesmo água, a rutura seria 
nôvo, porque dependeria do pêso do líquido e não de 
sua qualidade. Por q'ue ·teria ~ntão o Senhor usado tal 
comparação, afirmando que "vinho velho" em odres ve
lhos conservaria a ambos, mas que o "nôvo" provocaria 
o rompimento dos odres e o entornamento da bebida, 
além da perda do vasilhame? 

Se entendermos que o "vinho nôvo" a que se referia 
o Salvador era bebida não fermentada, compreenderemos 
o porquê de sua afirmativa de que êsse tipo de vinho, en
trando em contato com os· resquícios do vinho anterior
mente depositado nos velhos odres, prontamente come
çaria a fermentar-se, provocando a rutura dos odres, vindo 
a perder-se tanto a bebida quanto os recipientes. Nada 
aconteceria, entretanto, se fôsse colocado vinho velho e 
já levedado nos odres antigos, porquanto estando já com
pleto o processo de fermentação, nenhum dano seria cau
sado ao conteúdo nem ao continente. 

Conclui no próximo número 
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WilliamJ.Critchlow,Jr. 

O .credo da vida do élder William J. Critchlow Jr., pa
. rece ter sido: "A felicidade é um sub-produto do ser-

vir". 
Ele foi um homem feliz, e seu espírito de alegria de 

viver irradiou-se a todos os que o conheceram e sentiram 
sua influência. Possuía uma cintilação permanente, uma 
pronta .palavra de encorajamento para amigos e desco
nhecidos, um sorriso acolhedor para· todos. 

Para o irmão Critchlow, a felicidade provinha de ·uma 
vida de plena dedicação aos princípios do Evangelho. Fa
lando numa Conferência Geral, afirmou êle que os santos 
dos últimos dias "têm -certas características em comum. 
Cordialidade é uma delas, humildade é outra e a hospita
lidade de seus líderes é mais uma das que pude gozar 
liberalmente. Mas a característica mais importa-nte, a mim 
me parece, é a felicidade. A fisionomia dêles literalmente 
irradia felicidade. ·t como se tivessem deixado todos 0s 
seus temores e problemas em casa . Vieram à conferência, 
indubitàvelmente para banquetear-se, espiritualmente, é 
claro, e .parecem ·deitar-se em sua devoção: 

"tles devem ser felizes. Devem ser o povo mais feliz 
do mu-ndo, porque observam as leis da felicidade estabele
cidas por nosso Pai." 

A fonte da :felicidade serviço aos homens e a Deus -
estava profundamente arraigada no irmão Critchlow. Du
rante tôda sua vida êle serviu aos outros; não lhe satisfazia 
apenas pertencer a uma -organização: era um líder nato, 
e muitas .posições de grande responsabilidade foram-lhe 
confiada·s. Colocou o coração, a energia e o entusiasmo 
em tôdas ds posições que ocupou: presidente do corpo 
discente no Weber State College, presidente da associação 
dos alunos, gerente de emprêsa, provedor de hospital, chefe 
escoteiro, líder do comitê da Câmara de Comércio, presi
dente do Lions Club, e muitos outros. 

Seu pri~eiro amor, contudo, era a Igreja de Cristo, 
e também nela serviu bem e fielmente, dignificando tôdas 
as designações recebidas: como organista do Sacerdócio 
aos 12 a;nos, professor nos quoruns do Sacerdócio e nas 
Auxiliares, líder do AMM da ala e da estaca, superi-nten
dente da Escola Dominical da ala, sumo conselheiro da 
estaca, presidente d~ esta-ca e Autoridade Geral. Prestou 
sempre testemunho fervoroso, tanto a membros quanto a 
não membros, da divindade do Sa·lvador, da veracidade 
do Livro de Mórmon e da missão divina do Profeta José 
Smith. 

·Em tôdas as suas ações e em suas relações com os 
Santos, o élder Critchlow sempre foi extremamente meticulo
so quanto às coisas retas e próprias. Nunca exitava em 
chamar a atenção nas ocasiões em que achava que as 
Santos deviam ser corrigidos; fazia-o, entretanto, com 
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mansidão e amor dando exemplo vivo do espírito do Sa
cerdócio que tinha tanto orgulho de possuir. 

Orador inspirado e querido, o irmão Critchlow tinha 
um natural pendor para o dramático, e seus discursos eram 
ilustrados com histórias que, de maneira vigorosa e dramá
tica davarrr vida aos princípios do Evangelho. Os mais jo
vens particularmente adoravam ouví-lo e era freqüente nas 
conferências de estaca verem-se os irrequietos meninos e. 
desassccegados adolescentes sentarem-se atentos quando 
êle era chamado a falar. 

. Tanto qua-nto o Evangelho, a sua família ocupava o 
primeiro lugar em sua vida. 

Sempre admoestava os portadores do Sacerdócio cha
mados para posições de liderança: "Sua primeira obriga
ção é para com sua família, e então para com sua cha
mada." Ao designar missionários, recomendava-lhes: "Es
crevam freqüentemente a seus pais - pelo menos uma vez 
por semana ~ e digam .... lhes o quanto os amam e apre-
ciam". · 

. O irmão Critchlow e espôsa viviam: em cálida e amo
rosa relação que logo se tornava evidente aos Santos de 
todo o mundo, onde quer que ela o acompanhasse em 
suas inúmeras viagens, e ambos deleitavam-se com os su
cessos dos dois ·filhos e da filha, bem como dos quinz'e 
netos. 

Ama.va 'as crianças, tôdas as crianças, e tinha jeito es
pecial para tratar com elas. Um dos maiores tributos que 
poderiam ter sido prestados a êsse grande homem foi 
durante seu funeral, quando 21 O crianças da Primária da 
Estaca de Weber Heights, tôdas vestidas de branco, sen
taram-se quieta e reverentemente durante um serviço fú
nebre que durou 90 minutos e finalmente levantara~-se 
para ca-ntar um dos seus hinos prediletos:. "Sou um filho 
de Deus". À medida que suas vozes se espalhavam pelo ta
bernáculo suavemente, não se podia deixar de sentir que 
ali stava um testemunho das palavras proferidas em tri
but0 dêle pelo Presidente N. Eldon T anner: "Sua vida foi 
suo mensagem para o mundo". 

MARCOS NA VIDA DO I:LDER CRITCHLOW: 
21 agôsto 1892 - Nasceu em Brigham City, Utah, fi

lho de William J. Critchlow e Anna Gregerson Critchlow. 
20 agôsto 1924 - Casou-se com Anna Maria Taylor 

no templo de Salt Ldke. 
7 dezembro 1941 - Apoiado como primeiro presiden

te da Estaca de South Ogden. 
16 outubro 1958 - Designado Assistente do Conselho 

dos Doze. 
29 agôsto 1968 - Faleceu em Ogden, Utah, aos 76 

anos de idade. 



Com a aproximação da época em que se realizará a 
11 Conferência de Jovens da Missão Brasileira, estão sendo 
intensificados os preparativos para o concorrido certame. 
Embora o local não tenha ainda sido escolhido, efetivamente 
não será na Capital Paulista, mas em algum recanto pito
resco do interior, cogitando-se mesmo de realizá-la no 
Estado do Paraná. Aliás, foi enviada uma comis~ão à Ilha 
do Mel, na Baía de Paranaguá, justamente com o propósito 
de vistoriá-la -como possível sede da Conferência. 

Deslocando dessa forma o local da reali:cação, a 
Junta da AMM tem em vista o aprimor~mento da qualidade 
e dos resultados dêsse importante acontecimento. A expe
riência .colhida na Conferência anterior deverá comg1r 
várias falhas de organização e despreparo de pais ~ 
jovens para darem um apôio integral ao certame. 

Um grande número de jovens, entusiastas e empreen
dedores, há tempo puseram mãos à obra em várias atividades 
lucrativas a fim de poderem arcar sozinhos cem as despesas 
de participação. Por outro lado, muitos pais que anterior
mente não haviam avaliado bem a importância da partici
pação dos seus filhos em certames. dessa natureza, havendo 

por isso impedido o seu comparecimento, agora estão 
convencidos do valor de tal oportunidade, · estando mesmo 
a encorajá-los em participar. Êstes dois fatôres por si ~ó 
concorrerão para uma conferência muito mais concorrida 
do que a anterior. 

Esta maior participação trará maiores recursos e apôio, 
o que implicará na elevação do nível da próxima C~nfe
rência. Não faltarão os costumeiros jantares, bailes, espe
táculos, competições e excursões, mas desta vez o programa 
respirará movimentação, originalidade e imaginação, tor
nando-se muito mais eficaz não só em divertir mas também 
em e levar a juventude à um alto padrão de espiritualidade, 
sociabilidade, bom gôsto e refinamento. 

A 11 Conferência de Jovens, a realizar-se em março 
de 1969 está entrando em rítmo de sucesso, e como gostam 
os jovens de dizer, será uma "Conferência pró frente!" 
Certifique-se de não perdê-la . 

Nas fotos, aspectos da Conferência anterior, quando 
da visita ao Planetário de São Paulo · e ao Instituto Vital 
Brasil, no Butantã. 



-
Jovem mórmon destaca-se como o 

Atleta do Ano 
F. Máximo 

Para o período 1967-68 da Associação Escola Graduada de São Paulo, pelo seu 
destacado desempenho e participação nas atividades esportivas escolares, o 

irmão Estevão Talmage Penteado de Camargo recebeu o certificado de honra anual
mente conferido ao melhor atleta escolar. 

A alegria que o acontecimento trouxe a familiares, irmãos e amigos não foi, 
entretanto, uma surprêsa. Sua capacidade de trabalho dedicado e de liderança, na 
Igreja e na Escola, sem dúvida o tornaria merecedor de vir a ter o seu nome inscrito 
na placa de bronze que ornamenta o ginásio de esportes do estabelecimento onde 
estudou. Membro fiel e dedicado, há pouco recebeu no Sacerdócio Aarônico o grau 
de Sacerdote, tendo levado a cabo em retidão os seus chamados anteriores. Parti
cipando com entusiasmo dos programas juvenís da Igreja, vem desde algum tempo 
integrando um conjunto de música jovem que muito tem contribuído para abri
lhantar os bailes da Af-iM., e tem dedicado muito do seu tempo a ajudar na con-s
trução da quadra de esportes da sua ala . 

Tendo terminado o curso secundário, teve seu pedido de ingresso à Univer
sidade Brigham Young aceito, em conseqüência, seguiu viagem em setembro último 
com destino aos Estados Unidos, a fim de prosseguir seus estudos, vindo a inter
rompê-los apenas para poder dedicar dois anos da sua vida à pregação do Evan
gelho, missão para a qual vem fazendo sérios preparativos. 



* Richard L. Evans 

A Palavra Proferida 

Ocupando-se em Ouvir 

Além da necessidade de procurarmos conselhos, o que em si é uma coiia 
tão importante para todos nós, existe ainda um outro aspecto que deve

mos considerar: dar a devida atenção ao que nos dizem, a fim de que possamos 
dar conselhos baseados num conhecimento suficiente dos fatos. "Ultimamente 
tenho pensado bastante sôbre o 'escutar' . .. ," disse Hannie Struve. "Quantas 
vêzes ouvimos uma criança queixar-se. . . 'você não está escutando!' E como é 
freqüente a .mãe replicar, 'Mas o que é que você quer?' E comumente a criança 
na verdade não quer nada, apenas procura comunicar-se ... " Dar atenção ao 
que nos dizem - as crianças, os jovens, o nosso próximo! Às vêzes mostram-se 
relutantes em procurar conselhos porque costumam receber respostas impacientes. 
' 'Por que nós, os pais, respondemos tão freqüentemente, 'Agora estou ocupado'?", 
pergunta um observador. "Por que ... não nos damos conta de que uma criança é 
como o raio de sol - neste instante aqui estava e no seguinte já se foi." Falar 
- escutar - paciência, estar disposto a aprender antes de saltar parq conclusões 
apressadas. Às vêzes, somente pelo fato de poderem falar e nós escutarmos o 
que têm a nos dizer, já os fará encontrar as respostas, com simplicidade e segu
rança. Mas quando duas pes~oas falam ao mesmo tempo, interrompendo-se 
mutuamente, ou quando nem siquer chegam a conversar, então será difícil en
contrar uma resposta. Sim, escutar toma tempo, mas também leva tempo corrigir 
os erros cometidos. "Senhor, torna-me um pai melhor," suplicava Gary Cleveland 
Myers, "Ensina-me a · compreender meus filhos, a escutar pacientemente o que 
têm a me dizer e a responder bondosamente a tôdas as suas perguntas. Não 
permita que eu os interrompa, que responda àsperamente ou os contradiga. 
Faça-me tratá-los com a mesma cortesia com que desejaria que me tratassem." 
Com tanto julgamento injusto, tantos cometendo êrros e tão poucos reservando 
o tempo necessário para escutar, os conselhos não podem ser tão satisfatórios 
como deveriam ser. "A comunicação é a chave." disse alguém recentemente, 
"Você não vê que estou ocupado?' deveria ser banido (pelos pais). O conceito 
'escutar' deveria ser implantado no coração de todos os pais." Se ao menos 
pudéssemos sentir quando somos ouvidos! Se ao menos escutássemos quando de
veríamos escutar! 

* 
"A Palavra Proferida" do Praça do Templo 

apresentada pela KSL e pelo CBS em 28 de janeiro de 1 968 
Copyright 1968. 


