Relatório da 146t
Conferência Anual D' A
Igreja .de ·Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias
·sermões e procedimentos dos dias 3, 4 e 6 de abril de 1976, no Tabernáculo da Praça do
Templo, Cidade do Lago_Salg~do, Utah.

O Senhor diz que Escritura é "a vontade ... men-- -visões sublinham· a atual ênfase das Autoridades
te .. palavra" e "a voz do Senhor e o poder de . Gerais no sentido de os membros se dedicarem
mais energicamente em voltar "os corações dos fiDeus para a salvação". (D&C 68:4.)
lhos aos pais" (Joseph Smith 2:38.) (Vide o texto
completo das visões nas pp. 116, 117, 118.)
membros presentes à conferência geral de abrif
de 1976 tiveram a rara oportunidade de apoiar e
Na sessão vespertina de sábado, o Presidente N.
aprovar a ação da Primeira Presidência e do ConEldon Tanner, primeiro conselheiro na Primeira
selho dos Doze, que acrescentaram duas visões à
Presidência, apresentou a ação da Primeira PresiPérola de Grande Valor, aumentando, assim, o
dência e do Conselho dos Doze a respeito das
contexto oficial das obras-padrão da · Igreja.
duas visões a serem incluídas na Pérola da Grande
As duas referidas visões são a Visão do Reino Ce- ' Valor, solicitando aos líderes e membros presentes
que a apoiassem a aprovassem. O Presidente Tanlestial, dada ao Profeta Joseph Smith em 1836, e a
ner apresentou ainda o nome de quatro .novos .
Visão da Redenção dos Mortos, concedida ao
membros do Primeiro Quorum dos Setenta - ÉlPresidente Joseph F. Smith, em 1918. A visão
der · Carlos E. Asay, de Provo, Utah; Élder ·M.
dada ao Profeta Joseph Smith refere-se à salvação
Russel Ballard Jr., atualmente president~ da Misdos que morrem sem o conhecimento do Evangesão do-Canadá-Toronto; Élder John H. Groberg, de
.lho, e a do Profeta Joseph F. Smith diz respeito à
Idaho Falls, ldaho; e Elder Jacob deJager, de Nijvisita do Salvador ao mundo espiritual, no período
magen, Países Baixos. Isto eleva o número das
entre sua crucificação e ressurreição, estabelecendo a doutrina da redenção dos J?10~os. Arp.bas as · · Autoridades .G erais para cinqüenta e quatro ..

Os

ALiãhOnã
A PRIMEIRA PRESIDf:NCIA
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
CONSELHO DOS DOZE
Ezra Taft Benson
Mark E. Petersen
Delbert L. Stapley
LeGrand Richards
Howard W. Hunter
Gordon B. Hinckley
Thomas S. Monson
Boyd K. Packer
Marvin J. Ashton
Bruce R. McConkie
L. Tom Perry .
David B. Hight
COMITf: DE SUPERVISÃO
Robert D. Hales
O. Leslie Stone
David B. Haight
Howard W. Hunter

CONTRACAPA : Relatório da 146• Conferência Anual d' A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias.
SESSÃ9 MATUTINA DE SÁBADO
3
8
10
12

A Pedra Cortada Sem Mãos Presidente Spencer W. Kirnbafl
Madrugada de Desespero Manhã de Alegria É/der Thornas S. Monson
Os Lamanitas Hão de L~vantar-se em Majestade e Poder É /der J. Thornas Fyans
A Mensagem de Elias E/der Mark E. Petersen

15
16
18
20
22
24

Relatório Estatístico de 1975
Ele É o Filho de Deus É/der David B. Haiglzt
A Voz Mansa e Delicada É/der S. Dilworth Young
Vós Sois Vosso Maior Te_souro É/der John H. Vandenberg
A Palavra de Sabedoria E/der Theodore M. Burton
Crocodilos Espirituais É/der Boyd K. Packer

SESSÃO VESPERTINA DE SÁBADO

SESSÃO DO SACERDÚCIO
26 Autoridade e Poder do Sacerdócio Bispo H. Burke Peterson
29 ·"Buscai Não as Riquezas, mas a Sabedoria" É/der Franklin D. Richards
"31 Uma Oportunidade Missionária É/der Carlos E. Asay
32 Aprender a Obedecer e Servir É/der M. Russel Ballard Jr.
33 Ao Aceitar o Chamado É/der John H. Groberf(
34 Proclamai-o do Alto dos Telhados É/der Jacob de Jager
35 Considerais vosso Sacerdócio um Direito Adquirido? Presidente N. Eldon Tânner
39 Os Rapazes Precisam de Heróis Junto de Si Presidente Spencer W. Kirnball

EDITOR DAS REVISTAS DA IGREJA
Dean L. Larsen
EXECUTIVO DO INTERNATIONAL
MAGAZINE
Larry Hiller, Editor Gerente
Caro) Larsen, Editor Associado
Roger Gylling, Desenhista
EXECUTIVO DA "A LIAHONA"
José B. Puerta, Coordenador de Línguas
José G. F. da Silva Correspondente
Moacir S. Lopes, Supervisor de Layout

SESSÃO MATUTINA DE DOMINGO
42
46
49
51
54

Se Servirem ao Deus da Terra Pres. N. Eldon Tanner
Comunicação Familiar É/der Marvin H. Ashton
"Aí Estou Eu no Meio Deles" É/der Joseph B. Withlin
Estas Quatro Coisas É/der Robert L. Sirnpsorz
Um Homem Honesto- a Mais Nobre Obra de Deus É/der Gordon B. Hinckley
SESSÃO VESPERTINA DE DOMINGO

57 "O Que o Homem Semear ... " É/der L. Tom Perry
59 Um Profeta Vivo É/der Loren C. Dunn
61 Quem É Jesus? É/der Eldred G. Srnith

REGISTRO: Está assentado no cadastro da DIVISÃO DE CENSURA DE DIVERSOES PÚBLICAS, do D.P.F., sob o n9 1151-P
209/73 de acordo com as normas em vigor.
_
SUBSCRIÇOES: Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser endereçada ao Departamento de Assinaturas, Caixa Postal
19079, São Paulo, SP. Preço da assinatura anual para o Brasil: Cr$ 20,00; para o exterior, simples: US$ 5,00; aérea: US$ 10,00. Preço do exemplar avulso em nossa agência: Cr$ 2,00; exemplar atrasado: Cr$ 2,50. As mudanças de endereço devem ser comunicadas
indicando-se o antigo e o novo endereço.
A .L IAHONA- c 1976 pela Corporação da Presidência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todos os direitos
reservados. Edição brasileira do "International Magazine" dé A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 01t'imos Dias, acha-se registrada sob o número 93 do livro B, n9 1, de Matrículas e Oficinas Impressoras de Jornais e Periódicos, conforme o Decreto n9 4857
de 9-11-1930. "International Magazine" é pubficado, sob outros títulos, também em alemão, chinês, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, holandês, inglês, italiano, japonês, norueguês, samoano, sueco e tonganês.
Fotocomposição e Impressão peta Editora Gráfica Lopes, R. Peribebuí n<:> 331, telefone 276-8222, São Paulo, SP. Devido à orientação seguida por esta rev~sta, reservamo-nos o direito de publicar somente os artigos solicitados pela redação. Não obstante, serão
bem-vindas tod.as as colaborações para apreciação da redação e da equipe internacional do "International Magazine". Colaborações espontâneas e matérias dos correspondentes estarão sujeitas a a~aptações editoriais.

63
66
68
70

Parentescos É/der William Grant Bangerter
O Direito de Escolha É/der Henry D. Taylor
·
"As Folhas da Figueira Estão Começando a Brotar" Êlder Bernard P: Brockbank
Reflexões Pascais É/der Delbert L. Stapley

73
76
78
81
83

O
O
O
A
O

SESSÃO MATUTINA DE TERÇA-FEIRA
Caminho da Vida Pres. M arion G. Romney
Valor das Sagradas Escrituras É/der LeGrand Richards
Livro de Mórmon É/der ]ames A. Cu/limare
Questão do Testemunho Pessoal É/der Joseph Anderson
Valor de um Povo É/der Char/es A. Didier

SESSÃO VESPERTINA DE TERÇA-FEIRA
85
88
90
92
94
96

Joseph Smith - O Grande Profeta da Restauração É/der Bruce R . McConkie
Estamos Nós Seeuindo o Modelo de Cristo? É/der William R . Bradford
A bênção de Se Construir um Templo É/der Adney Y. Komatsu
És Tu um Membro Missionário? É/der Gene R. Cook
Para Que Sejamos Um É/der Howard W. Hunter
Em Busca de Riquezas Eternas Presidente Spencer W. Kimbal~
SESSÃO DO BEM-ESTAR

99
102
105
107
109
112
115
118
119
120
122
124

A Igreja e a Família nos Serviços do Bem-Estar Bispo Victor L. Brown
Sistema de Emprego da Igreja Bispo H. Burke Peterson
Armazenamento de Gêneros Alimentícios Bispo Vaughn J. Featherstone
Ensinar Auto-Suficiência às Mulheres SUD Irmã Barbara B. Smith
Princípios Básicos dos Serviços de Bem-Estar da Igreja Pres. Marion G. Romney
Preparação Familiar Presidente Spencer W. Kimball
Texto Escriturístico das Visões Acrescentadas à Pérola de Grande Valor
Pensamentos de Conferência
Eu Resolvi Presidente Spencer W. Kimball
Autoridades Gerais da Igreja de Jesus Cr.isto dos Santos dos Últimos Dias
Anúncio de Quatro Novas Autoridades
Só Para Divertir

125
126
127
128
129

Perfil de um Lider José B. Puerta
Sigam-me "Eu vos farei Pescador~s de Homens" José Glaiton F. da Silva
O Ramo de Jaçanã Inaugura Sua Nova Capela · José Glaiton F. da Silva
Notícia Sobre o Templo José G. F. Silva
Conferência Geral da Estaca Campinas, Brasil José Glaiton F. da Silva

ORADORES
Anderson, Joseph, p. 81
· Asay, Carlos E., p. 31
Ashton, Marvin J., p. 46
Ballard, M. Russel, Jr., p. 32
Bangerter, W. Grant, p. 63
Bradford, William R., p. 88
Brockbank, Bernard P., p. 68
Brown, Victor L., p. 99
Burton, Theodore M., p. 22
Cook, Gene R., p. 92
Cullimore, James A., p. 78
de Jager, Jacob, p. 34
Didier, Charles A., p. 83
Dunn, Loren C., p. 59

2

Featherstone, Vaughn J., p. 105
Fyans, J. Thomas, p. 10
Groberg, John H., p. 33
Haight, David B., p. 16
Hinckley, Gordon B., p. 54
Hunter, Howard W., p. 94
Kimball, Spencer W., pp. 3, 39, 96, 112
Komatsu, Adney Y., p. 90
McConkie, Bruce R., p. 85
Monson, Thomas S., p. 8
Packer, Boyd K., p. 24
Perry, L. Tom, p. 57
Petersen, Mark E., p. 12
Peterson, H. Burke, p. 102
Richards, Frariklin D. p. 29

Participação Adicional - As orações nas
sessões da conferência foram oferecidas
por: Sessão do bem-estar, sábado de
manhã- Irmão Agrico1 Lozano, representante regional do Conselho dos Doze, e Irmã Janath R. Cannon, primeira
conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro; sessão matutina de
sábado- Élder O. Leslie Stone e Élder
J ames E. Faust, assistentes do Conselho
dos Doze; sessão vespertina de sábado
- Élder William H. Bennett, assistente
do Conselho dos Doze, e Élder A. Theodore Tuttle, do Primeiro Conselho dos
Seten'ta; sessão do Sacerdócio, sábado à
noite - Élder Sterling W. Sill e Élder
Marion D. Hanks, assistentes do Conselho dos Doze; sessão matutina de domingo - Élder Paul H. Dunn, e Élder
Hartmann Rector Jr. ; do Primeiro Conselho dos Setenta ; sessão vespertina de
domingo - Élder Rex D . Pinegar, do
Primeiro Conselho dos Setenta, e Irmão
Antonio C. de Camargo, representante
r<?gional do Conselho dos Doze ; sessão
matutina de terça-feira - Bispo Victor
L. Brown, bispo presidente da Igreja, e
Élder Robert D. Hales, assistente do
Conselho dos Doze; sessão vespertina
de terça-feira - Bispo Vaughn J.
Featherstone, segundo conselheiro no
Bispado Presidente, e Irmão Paul C.
Andrus, representante regional do Conselho dos Doze.
Capa: Reprodução de uma pintura original de Grant Romney Clawson, exposta como mural no Centro de Visitantes da Praça do Templo.

O material fotográfico deste número foi
fornecido por membros do Departamento Fotográfico da Igreja: Eldon K.
Linschoten, Longin Lonczyna Jr., Marilyn Erd, Jed A. Clark, Craig L. Law.

Richards, LeGrand, p. 76
Romney, Marion G., pp. 73, 109
Simpson, Robert L., p. 51
Smith, Barbara B., p. 107
Smith, Eldred G.; p. 61
Stapley, Delbert L., p. 70
Tanner, N. Eldon, pp. 35, 42
Taylor, Henrx D., p. 66
Vandenberg, John H., p. 20
Wirthlin, Joseph B., p. 49
Young, S. Dilworth, p. 18

A LIAHONA

Sessão matutina de sábado, J de abril de 1976

crescido bastante, e -com os dezesseis templos em funcionamento, a
obra continua a plena força, tendo
sido anunciada a construção de
mais três: em São Paulo, Brasil; Tóquio, Japão; e Seattle, Washington.
Edificaremos mais outros templos,
para que prossiga o grande trabalho
· para os vivos e pelos mortos.
Somos muito gratos pela excelente reação por parte do povo da Igre- .
. ja à nossa instância de que cultivasPresidente Spencer W. Kimball
sem hortas e pomares, limpassem e
Em cumprimento da p~ofeda de Daniel, o Evangelho está-se propagan- · embelezassem suas propriedades.
Por toda parte, estamos vendo
do, para encher a terra inteira.
quintais com belas hortas, algumas
ferências para que os santos pudes- . fileiras de milho, um pouco de. cesem conhecer as Autoridades Genóuras, batatas, cebolas, abóbora.
rais, ter oportunidade de votar a
Em certos lugares, jardins cederam
respeito de seus líderes e ouvir serlugar a hortas ou dividem o espaço.
mões de altas autoridades da Igreja.
Outro aspecto louvável do cultiFomos muito bem recebidos e
vo de hortas é o intercâmbio de
tratados, voltando de lá muito afeiprodutos entre vizinhos, ·promovençoados àquela boa gente da região
do camaradagem e boa vizinhança.
·sul. .
Se toda família tivesse uma horta,
Há de interessar-vos saber que a · e as da zona rural além da horta um
Igreja está crescendo rapidamente . pequeno pomar, uma vaca e ·galiem numerosos países estrangeiros,
nhas, é assombroso quão autobem como em nossa própria terra.
suficientes seriam no aspecto aliAgora temos membros da Igreja
mentar.
em sessenta e seis países, na maioria
Cremos no benefício do trabalho
dos quais estamos pregando o
para nós próprios e nossos filhos.
Evangelho. Temos vinte e três mil e
Nos projetos do bem-estar, contritantos missionários, dos quais acibuímos com horas de trabalho, a
eus queridos irmãos, aqui esma de dois mil são rapazes e moças
fim de satisfazer nossas necessidatamos mais uma vez neste
locais, pregando o Evangelho em
des de produção. Deveríamos ensihistórico Tabernác-ulo da · sua própria terra.
nar nossos filhos a trabalhar, e eles
Praça do Templo, na Cidade do Lago
Quando, em 1938, fui feito presideveriam aprender a compartilhar
Salgado, a fim de considerarmos dente de estaca, esta era a 1241!- do
as responsabilidades domésticas.
assuntos importantes para o mundo, _mundo, enquanto agora temos seteDevem ser encarregados de conserpara os membros, para nós próprios.
var a casa limpa e em ordem, mescentas e cinqüenta; e contra as vinOs últimos meses foram bastante. te e poucas missões que tínhamos
mo que seja modesta. · As crianças
interessantes para nós.
podem ser encarregadas também de
quando fui missionário, agora teDurante o mês de fevereiro e pri- mos cento e trinta e quatro.
cuidar da horta, e isto será bem memeiros dias de março, visitamos os
Grande parte do imenso mundo
lhor para elas do que ficar horas
países e ilhas do Pacífico Sul. Uma que habitamos está coberto por diante _d a televisão.
grande comitiva de representantes congregações nossas na América do
Tempo livre em excesso deixa as·
da Igreja, integrada por alguns dos Sul, no Oriente, Mares do Sul, Áfricrianças entediadas, e é natural que
irmãos de maior autoridade, dirigi- ca do Sul, Europa e muitos outros
queiram mais e mais das coisas caram-se ao Hemisfério Meridional, a lugares. Anualmente, muitas dezeras para sua recreação. Temos que
fim de passar alguns dias com as nas de milhares de pessoas des- · emprestar dignidade ao trabalho,
progressivas e florescentes comuni- cobrem que o Evangelho. satisfaz
compartilhando as responsabilidasuas necessidades espirituais, e condes da casa e do quintal.
dades do Pacífico Sul.
De um guarda-florestal, recebeEm virtude de a maior parte dos seguimos converter grande número
mos esta carta:
cem mil membros dos Mares do Sul de pessoas.
Nossas autoridades gerais viajam
"Em um dia, quinhentos de seus
não ter condições de alguma vez vir
à Cidade do Lago Salgado, para · · constantemente pelo mundo e dedi- jovens adultos recolheram lixo, peuma conferência geral, resolvemos cam suas energias procurando levar dras, entulho, e pintaram mais de
às novas áreas e povos o treinamenquatrocentas mesas, pontes e sanilevar-lhes uma conferência dé área.
tários de acampamentos ·e locais de
Assim, na Nova Zelândia, em três ta e ensinamentos necessários aos
piquenique. Vinte e sete estacas
cidades da Austrália, em Samoa, · membros recentes da Igreja.
Nosso trabalho pelos mortos tem
participaram desse projeto. Foi um
. Tonga, Fiji e Taití, realizamos· con-

A Pedra
Cortada sem
Mãos
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sucesso monumental. O entusias- · anualmente trapos suficientes para
comprar os livros escolares para
mo, vitalidade e espírito de dedicaseus filhos e ainda mais.
ção demonstrados por esse laborioSe quiserdes ficar ricos, poupai o
so grupo d~ jovens, é um exemplo
que tendes. Um tolo pode ganhar
das melhores tradições- e ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dinheiro; mas é preciso um homem
sábio para saber poupar e aplicá-lo
dos Santos dos Últimos Dias."
em seu próprio benefício.
É assombroso o quanto nossa ju"Convém que cuidemos muito
ventude consegue fazer, quando
bem dirigida e orientada.
bem das bênçãos que Deus nos conDizia o Presidente Brigham cede; do contrário, estaremos' renunciando à herança de poder e
Young:
"Minha fé não me leva a pensar glória que Deus nos destinou. É
através de nosso próprio cuidado,
que o Senhor nos proverá de leitão
·assado, pão já amanteigado etc.; ele frugalidade e o bom senso que
nos dará a capacidade de cultivar o Deus nos deus que nos habilita a
preservar nosso grão, nossos rebacereal, de obter os frutos da terra,
de construir habitações, de conse- nhos e manadas, esposas e filhos,
guir algumas tábuas para fazer um casas e terras, aumentando-os, obcaixote; e quando chegar a colhei- tendo continuamente mais poder e
ta, dando-nos os grãos, devemos influência para nós, individualmenpreservá-los - poupemos o trigo até te, e para o Reino de Deus como
termos provisões para um, dois, cin- um todo." (Discourses of Brig~am
co ou sete anos, até o povo dispor Young,_Deseret Book; ed. 1966, pp.
de reservas de pão suficiente para 291-92).
sustento próprio e daqueles que
Com respeito a dívidas, disse
aqui virão em busca de seguran- B righam Y oung:
ça ...
''Pagai vossas dívidas, nós vos
"Que . não se desperdice nada", ajudaremos a fazê-lo, mas não conaconselhava ele. "Levai · as coisas traí mais nenhuma.
com calma, recolhei tudo, não des.:.
"Sede pontuais em todas as coiperdiçando nada ...
sas, particularmente em saldar vos·"Sede prudentes, poupai to.das as
sas dívidas." (Discourses, p. 303).
coisas, e o que tiverdes em excesso,
Nós costumávamos pregar muito
pedi a vossos vizinhos que vos aju- a respeito do pagamento de dívidas,
mas hoje chegamos a uma situação
dem a consumir.
"Nunca considereis ter p~o sufi- em que somos incentivados a gasciente para permitir que vossos fi- tar, a comprar a prazo, a comprar
lhos desperdicem uma crosta ou com antecipação - para pagar no
miolo dele. O homem dono de mi- ano que vem.
lhões de alqueires de trigo e milho
Em 1830, o Senhor deu uma revenão é bastante rico para permitir _ lação a Martin Harris: '"Paga o que
que sua empregada jogue um único deves ao tipógrafo. Desembaraça,grão no fogo; que seja aproveitado te de obrigações." (D&C 19:35)
,para alguma coisa e volte novamen"O homem que não quer pagar
te à terra, cumprindo o propósito honestamente suas dívidas não é
, para o qual nasceu. Lembrai-vos de um santo dos últimos dias, se tiver
não desperdiçar nada, mas cuidar os meios de fazê-lo.
de todas as coisas.
"É muito errado, errado mesmo,
"Não existe nesta cidade uma emprestar de um inimigo e não
,família de duas, três, quatro ou cin- reembolsá-lo; fazer isto é indigno
co pessoas, que não possa economi- do caráter de qualquer ser humano;
zar o bastante de sua mesa, do que é mas todos os que emprestam de um
desperdiçado pelos filhos e tem que amigo, e particularmente do pobre,
;ser jogado no fogo e varrido pela se não o reembolsarem, são indig,porta, para alimentar um porco que nos da associação dos santos." (Dislhes fornecerá carne suficiente para ~ourses, pp. 303-4).
o ano todo., ou pelo menos, a que
Numa carta referente a uma libedeveriam ingerir.
ração de divórcio, constava o se"Mesmo na casa da família mais guinte:
:pobre desta comunidade, aventuro.:
me a afirmar que _desperdiçam
"Aparentemente a causa deste
4

divórcio foi irresponsabilidade fi-nanceira por parte do marido, e má
administração pecmüária da parte
de ambos, marido e mulher. A requerente declara não ter conhecimento de nenhuma infidelidade por
parte do marido. Ele afirma enfaticamente que nunca foi infiel à espo.
sa durante seu casamento.''
No entanto, encontraram tamanha dificuldade em arranjar-se financeiramente, que decidiram terminar o casamento. Eis uma família
que poderia estar ainda intacta e feliz um com ou outro, não fora pela
falta de um orçamento cuidadosamente elaborado e cuidadosamente
obedecido.
Na última conferência, falamos a
respeito de um orçamento bem planejado para cada família, o qual vos
poupará muitas discussões familiares e muitos desentendimentos.
"E por que me chamais Senhor,
Senhor, e não fazeis o que eu digo?" (Lucas 6:46).
Esta, uma pergunta do próprio
Senhor, é extremamente forte e importante para nós.
Alguns talvez se admirem por
que as Autoridades Gerais falem
das mesmas coisas, conferência
após conferência. Ao estudar os
pronunciamentos dos profetas através dos séculos, suas normas tornam-se perfeitamente claras. Nós
procuramos, segundo as palavras de
Alma, ensinar ao povo "uma aversão eterna contra o pecado e a iniqüidade". Pregamos "o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo". (Alma 37:32,33.) Louvamos a
humildade. Procuramos ensinar o
povo a resistir "a todas as tentações
do demônio com sua fé no Senhor
Jesus Cristo". (Alma 37:33.) Ensinamos nosso povo a "nunca se cansarem de boas obras". (Alma 37:34.)
Profetas dizem as mesmas coisas,
porque enfrentamos basicamente
os mesmos problemas. Irmãos, a solução desses problemas não mudou.
Seria pouco proveitoso o farol que
emitissé um sinal diferente · para
guiar cadà navio a entrar no porto.
Seria um mau guia aquele que, conhecendo o caminho .seguro para
subir a montanha, conduzisse as
pessoas entregues aos seus cuidados
por sendas imprevisíveis e perigosas, das quais ninguém retornou.
Sinto-me hoje particularmente
A LIAHONA

impelido a convidar os povos de
toda parte a que investiguem o
Evangelho Restaurado de Jesus
Cristo com. suas doutrinas de salvação e exaltação.
A todos os que ouvem minha voz
hoje, eu proclamo com toda singeleza e veracidade que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias é literalmente o reino autorizado de Deus na terra atualmente.
O Mestre e Salvador, o próprio
Senhor . Jesus Cristo, está à testa
desta Igreja em toda sua majestade
e glória, dirigindo os negócios dela
través de seus profetas e apóstolos
divinamente indicados e apoiados.
Como um dos mais humildes deles, ergo minha voz dos topos destas
belas montanhas, para proclamar
que esta Igreja de Jesus Cristo, geralmente chamada de "mormonismo", é o poder de Deus para a salvação.
Prometo-vos em verdade que um
dos mais importantes dias de vossa
vida será aquele em que decidirdes
investigar o Evangelho Restaurado.
Essa decisão vos desvendará vastos panoramas de verdades reveladas do Evangelho e inúmeros caminhos pelos quais poderão chegar à
espiritualidade, amor e paz.
Entendereis melhor vosso relacionamento com a Deidade. Encontrareis a resposta para as importantes
perguntas de onde viestes, por que
estais aqui e para onde ireis.
O batismo -na autêntica igreja de
Cristo por pessoa devidamente autorizada abre as portas para a exaltação nos reinos eternos de glória; ·
exaltação esta a ser ganha pelo arrependimento, por uma vida justa,
guardando os mandamentos do Se- .
nhor, e pelo serviço aos seus seme- ·
lhante.s.
O Evangelho de Jesus Cristo é .
para todo o mundo e para todos os
povos. Nós proclamamos a paternidade de Deus e a fraternidade de
todo o gênero humano. Proclamamos a filiação divina de Jesus Cristo
a quem crucificaram, que seu sacrifício divino foi um resgate para a
humanidade inteira. Prestamos tes- ·
temunho de sua ressurreição e de .
que ele vive hoje, postado à mão direita dé Deus, a fim de dirigir os negócios de-seu reino terreno.
Ao -investigardes a Igreja de Jesus
Cristo, v.ereis não ser uma religião
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que se alega sucessora dos que
compartilharam o ministério terreno de Cristo; tampouco é uma religião protestante. Ela é a rrestauração divina do reino terreno de Cristo, organizada exatamente como a
sua igreja primitiva, com "apóstolos, profetas, pastores, mestres,
evangelistas, etc." (6~ Regra de Fé).
Em vosso estudo da Igreja restaurada, encontrareis nela os divinamente restaurados poderes e autoridades do Santo Sacerdócio. Por
esta divina autoridade, e não há outro meio, são realizadas as ordenanças salvadoras do Evangelho e tornam-se válidas para o tempo e toda
a eternidade. Isto testifico a todos
vós que ouvis a minha voz.
Descobrireis que o chamado
mormonismo é uma igreja florescente, vibrante, dinâmica e desafiadora, na verdade um modo de viver
que afeta todos os caminhos da vida, cada faceta da vida.
Somos uma igreja proselitista por
mandamento divino. Hoje em dia
temos espalhados pelo mundo mais
de vinte e três mil missionários que
contribuem abnegadamente de seu
tempo, meios e talentos para difundir a mensagem da Restauração.
Eles se encontram na maior parte
dos países do mundo livre. A mensagem deles destina-se à humanidade inteira em toda a parte - ao
mundo católico, aos protestantes, a
todo chamado mundo cristão; ao
mundo dos hindus, budistas, muçulmanos, judeus, xintoístas, aos seguidores de Confúcio - a todos os povos de todas as raças e credos.
. Solicitamos a todos que dêem ouvidos à mensagem dos missionários
SUD. Nenhuma mensagem ·que podereis ouvir exercerá maior impacto para beneficiar vossas vidas, tanto aq~i como no além.
As recompensas para os honestos
de coração que buscam a verdade
são inestimáveis.
Disse o Senhor: "Atentai, ó po. vo ... a quem o reino foi 'dado;
'atentai e dai ouvidos àquele que es.tabeleceu o fundamento da terra,
que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas
é;lS coisas que vivem, se movem e
têm ser.
"E novamente digo, atentai para
a · minha voz, se não a morte vos
apanhará; numa hora em que não
. sabeis, o. verão terá passado, a co-

' lheita termmado e vossas ahnas não
estarão salvas.
"Ouvi àquele que é o advogado
junto ao Pai, e que está pleiteando a
vossa causa perante ele --' ...
"E assim' ·também mandei_ ao
mundo o meu eterno convênio,
para ser uma luz para o mundo,
para ser um padrão. para o meu P<?vo, para que os gentios o procurassem e para que seja um mensageiro
diante de minha face e prepare o ·
caminho diante de mim.
·
Portanto, entrai nele, e com
quem vier, eu raciocinarei como
com os homens em dias passados, e
vos mostrarei o meu forte raciocínio." (D&C 45: 1-3,9-10.)
Esta é a Igreja Restaurada. Este é
o reino de Deus na terra, pois foi
Cristo quem o organizou.
Por certo vos lembrais do incidente dos primórdios da história,
quando ela estava-se iniciando.
Essa importante época da história
passou-se somente uns seiscentos
· ou setecentos anos antes de Cristo,
e o Senhor achou por bem revelar,
·de maneira um tanto incomum, o
que estava por acontecer.
Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiara e vencera Jerusalém, levando cativo seu povo. Entre os prisioneiros estavam Daniel e seus ir. mãos. Eles foram fiéis aos seus padrões e recusaram-se a beber com o
rei e seus súditos.
"E em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei
lhes fez perguntas, 6s achou dez ve. zes mais doutos do que todos os ma. gos ou astrólogos que havia em
todo o seu reino." (Dan. 1:20.)
Nabucodonosor teve um sonho
que quis fosse reproduzido e depois
interpretado pelos seus magos, astrólogos e ' encantadores. A penalidade para os que não conseguiss~m
contar e interpretar o sonhó era a
sentença de morte. Eles procuraram ganhar tempo, a fim de convencer o rei de que não havia homem-vivente capaz de saber o sonho e sua interpretação .
Furioso, N abucodonosor .ordenou a morte dos sábios da Babilônia.
Daniel, o inspirado, pediu ao rei
que lhe concedesse algum tempo e,
ele, Daniel, interpretaria o sonho. E
depois diz:
· ·'E então foi revelado o segredo-a
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Daniel numa visão de noite: então
Daniel louvou o Deus do céu."
(Dan. 2:19.)
E Daniel, o inspirado, louvou ao
Senhor, dizendo:
"Seja bendito o nome de Deus
para todo o sempre, porque dele é a
sabedoria e a força;
"Ele muda os tempos e as horas;
ele remove os reis e estabelece os
reis; ele dá sabedoria aos sábios e
ciência aos entendidos.
"Ele revela o profundo e o escondido: conhece o que está em
trevas e com ele mora a luz.
"Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força; e agora me fizeste saber o que te pedimos ... " (Dan
2:20-23.)
E aí, conhecendo o futuro por revelação, Daniel intercedeu pela
vida dos magos e Astrólogos. Levado à presença do rei, este perguntou:
"Podes tu fazer-me saber o sonho
que vi e a sua interpretação?" ·(Daniel 2:26.)
Daniel respondeu que o segredo
do rei não poderia ser interpretado
pelos sábios, ast~o;logos, magos e
adivinhos do rei:
"Mas há l!m Deus nos céus, o
qual revela os segredos; ele ... fez
saber ao rei Nabucodonosor o· que
há de ·ser no fim dos dias .. .." (Oan
6

2:28.)
Explicou que o sonho do rei fora
um retrato da história do mundo.
Seguiu-se a visão da grande estátua
com cabeça de ouro fino, peito e
braços de prata, ventre e coxas de
cobre, pernas de ferro, e pés, parte
de ferro e parte de barro. Depois a
revelação prossegue:
"Estavas vendo isto quando uma
pedra foi cortada, sem mão, a qual
feriu a estátua nos pés de ferro e de
barro, e os esmiuçou." (Dan 2:34.)
E os vários materiais que compunham a estátua se fragmentaram e
"se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou". O
vento levou a matéria destruída,
"mas a pedra que feriu a estátua, se
fez um grande monte e encheu toda
a terra." (Dan 2:35.)
Daí. seguiu-se a interpretação.
Nabucodonosor encarnava o rei
dos reis, o poder mundial, representado pela cabeça de ouro.
Outro reino surgiria e tomaria o
domínio do mundo
A interpretação incluiu o domínio de outros reinos. Ciro, o Grande, com seus medos e persas, seria
suplantado pelo reino macedônio
ou grego sob Filipe e Alexandre
Magno; e estes seriam dominados
pelo Império Romano; e Roma teria seu lugar tomado por um punhado de nações Européias representa. das pelos dedos dos pés.

Com a história do mundo resumidamente delineada, agora seguia-se
a verdadeira revelação. Disse Daniel:
"Mas, nos dias destes reis, (isto é,
o grupo de nações européias) o
Deus do céu levantará um reino
que não será jamais destruído ; e
este reino não passará a outro povo;
esmiuçará e consumirá todos estes
reinos, e será estabelecido para
sempre.
"Da maneira como viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
mãos, e ela esmiuçou o ferro , o
cobre, o barro, a prata e o ouro, o
Deus grande fez saber ao rei o que
há de ser depois disto; e certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação."
(Dan. 2:44-45.)
Esta é a revelação concernente à
história do mundo, quando um poder mundial iria suplantando outro,
até existirem numerosos reinos menores compartilhando o domínio da
terra.
E era nos dias desses reis que o
poder não mais seria dado aos homens, mas o Deus dos céus estabeleceria um reino - o reino de Deus
na terra, o qual jamais seria destruído nem entregue a outro povo.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada
em 1830, após numerosas revelações de fonte divina ; e este é o reino indestrutível e insuplantável estabelecido pelo Deus dos céus, e a
pedra cortada da montanha, sem
mãos, que se tornaria um grande
monte e encheria a terra inteira.
A história viu os poderes mundiais surgindo e desparecendo depois de governan!'m o mundo por
pouco tempo, mas no princípio do
século dezenove era chegado o dia.
Um novo mundo, a América, havia
sido descoberto, colonizado e estava sendo povoado. Conseguira a independência e uma constituição
que garantia a liberdade aos homens; o povo estava agora esclarecido, permitindo, assim, que fosse
estabelecida e reinasse a verdade.
Nenhum rei ou grupo de governantes poderia prever o desenrolar
da história; porém o jovem, puro e
digno Profeta Daniel pôde receber
uma revelação de Deus.
Tal desvendamento da história do
mundo tinha um propósito - que os
honestos de coração pudessem
aguardar ansiosamente seu estabe
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lecimento, e numerosos homens e ·
mulheres de bem, conhecendo as
revelações de Deus e as perspectivas futuras, têm aguardado ansiosamente esse dia.
Ele raiou · de maneira regular,
normal. Um inspirado garoto de catorze anos encontrou dificuldade
em antever o futüro somente pelas
Escrituras. Então, num denso bosque, buscou o Senhor e orou por sabedoria.
O tempo era ·chegado e, embora
o adversário, Satanás, sabendo de
todos os poderes da eternidade que
seriam revelados com o Evangelho,
fizesse tudo ao seu alcance para
destruir o rapaz e a perspectiva da
Restauração - a despeito dele, veio
a visão esplêndida e magnífica àquele puro e inquisidor garoto. Empenhando toda sua força e com o
poder do Senhor, as trevas foram
desfeitas. Satanás rendeu-se e a visão aconteceu, com uma coluna de
luz surgindo exatamente acima da
cabeça do rapaz - uma luz mais intensa que o brilho do sol, que desceu gradualmente até atingi-lo: O
jovem Joseph continua:
"Logo após esse aparecimento,
senti-me livre do inimigo que me
havia sujeitado. Quando a luz repousou sobre mim, vi dois Personagens, cujo resplendor e glória desafiam qualquer descrição, em pé,
acima de mim, no ar. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e
disse, apontando para o outro: "Este é o meu Filho Amado. Ouve-o!"
(Joseph Smith 2:17.)
Esta apresentação formal pelo
Pai ao Filho era muito importante, ·
pois este seria o mundo de Jesus
Cristo e a Igreja de Jesus Cristo e o
reino de Jesus Cristo.
Perguntas foram feitas e respondidas, e dadas verdades eternas. Foi
esclarecido ao jovem e indene J oseph que, se conservasse sua dignidade e se mantivesse limpo perante
o Senhor, ele seria responsável pela
restauração da Igreja e do Evangelho e do poder e autoridade de
Deus.
À medida que adquiria maturidade, o jovem imaculado recebia também uma torrente, uma avalancha
de ministrações dos céus. Foram
dadas comissões; conferida autoridade; informações concedidas; e as
revelações do alto cofitinuaram
praticamente ininterruptas, pois era·
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chegado o tempo. As condições
eram propícias; muita gente estava
pronta para receber a verdade em
sua plenitude.
Em rápida sucessão, apareceram
outros visitantes. Pedro, Tiago e
João - os últimos homens possuírem as chaves do reino, o poder do
Sacerdócio e as bênçãos da eternidade - apareceram ao moço e restauraram o poder e autoridade de
que estiveram investidos na terra.
João Batista, de_capitado por Herodes, agora, porém, como ser ressurreto, retornou à terra, e pela imposição das mãos, conferiu ao Profeta Joseph o Sacerdócio Aarônico.
O grande Moisés de outrora veio
novamente à terra cmrio um ser celestial, restaurando as chaves da coligação de Israel.
.
.
Elias, .o profeta da eterna obra
pelos mortos, voltou para abrir o
caminho e fazer preparativos para o
grande trabalho do templo e para a
restauração do Evangelho àqueles
que haviam morrido sem oportuni- .
dade de ouvi-lo.
O Senhor falou aos organizadores ·
da Igreja:
"Ninguém será designado para
receber mandamentos e revelações
nesta igreja, a não ser o meu servo
Joseph Smith, pois ele as recebe
como Moisés." (D&C 28:2.)
E o Profeta Morôni apareceu a
Joseph, explicando-lhe durante 'longas horas o povoamento do continente americano pelos lehitas e
também a respeito do Livro . de
Mórmon, o qual viria à luz e seria .
traduzido. Este livro seria outra testemunhá do apareci~ento de Cristo
na América e testificaria que Jesus
é o Cristo, 6 Deus Eterno, tanto aos
judeus como gentios. Esse. registro,
o Livro de Mórmon, ajudaria a confirmar a divindade do Senhor Jesus
· Cristo.·
.
Assim foi o início; e o Evangelho
foi sendo· revelado linha sobre linha, preceito sobre preceito; verdades foram restauradas; poder foi
conferido e autoridade revelada; e,
gradualmente, foi havendo luz suficiente e gente bastante para organizar o reino de Deus visto por D~niel
há dois mil e quinhentos anos atrás.
A Igreja foi organizada~ com apenas seis membros, minúscula, se
comparada à pedra cortada da
montanha, sem mãos, a qual havia
de destruir outras nações e rolar
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adiante até encher toda a terra.
O pequeno reino ia enfrentar dias
difíceis. Profetas fol'am assassinados. Perseguições e pressões afligiram a pequena igreja que crescia
rapidamente. Por revelação, foi ordenado o grande êxodo para o Oeste, o qual foi colonizado à custa de
muitas tribulações. Houve derramamento de sangue. A fome reclamou vidas, mas hoje a pedra· rola
avante para encher a terra.
Vinte e três mil jovens missionários proclamam estas verdades a
milhares de pessoas em sua própria
terra. O Evangelho se difunde pela
nações do mundo em sua investida
para cumprir a promessa feita por
Deus, através· de Daniel, de que encheria toda a terra. Muitas pessoas
de todas as nacionalidades e línguas
estão aceitando o Evangelho em vários países, e a Igreja e o reino crescem e progridem, e afirmamo-vos e
testificamo-vos que ·ele, conforme
as palavras de Daniel; "não será jamais destruído; e este reino não
passará a outro povo ... e será estabelecido para semp.r e." (Dan. 2:44.)
Numerosas revelações mostraram aos membros que a vida eterna,
a qual é a meta deles, podé ser alcançada fazendo as ordenanças e
depois guardando os mandamentos
de Deus.
Nós vos damos estas verdades,
não com arrogância ou orgulho
mundano, mas com profunda sii~ce
ridade e oferenda ·caridosa. - o
Evangelho inestimável, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da salvação e exaltação.
Eu sei que el~ é verdadeiro. ,Sei .
que é divino . .Sei que é a pequena
pedra que foi cortada da montanha,
sem mãos. Sei que ele encherá a
terra conforme foi profetizado e ordenado pelo Salvador 1esus Cristo,
quando, em seus últimos momentos
na terra, disse ao onze apóstolos:
"Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda a criatura" - a
toda nação, tribo, língu·a e povo.
{Vide Marcos 16:15.) Sei que isto é
verdade -desde o nascimento de
Adão aos dias de Dimiel, aos dias
de Joseph Smith e até hoje. Sei que
é verídico e divino. Nós vo-lo oferecemos graciosamente. Prometemo-vos a vida eterna, caso seguirdes estritamente seus preceitos. E
presto-vos este tetemunho em
nome de Jesus Cristo. Amém.
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·Madrugada
de DesesperoManhã de Alegria
Élder Thomas S. Monson,
.do Conselho dos Doze.

O Senhor deu a verdade para consolar-nos nos momentos de dor e levar-nos das trevas para a luz.

into-me profundamente honrado por ocupar este púlpito
após o presidente da Igreja,
mesmo o profeta de Deus, Spencer
W. Kimball. Meus pensamentos hoje
voltam-se para a Grã-Bretanha, a terra de seus antepassados.
Londres, Inglaterra, está impregnada de história. Quem já não ouviu
falar de Trafalgar Square, do Palácio de Buckingham, do Big ~~n, da
Abadia de Westminster ou do Rio
Tâmisa? Menos conhecidas, porém
de valor inestimável, são as magníficas galerias de arte situadas nessa
cidade de cultura.
Em certa tarde cinzenta de inverno, visitei a famosa Galeria Tate,
maravilhando-me diante das paisagens de Thomas Gainsborough, os
retratos de Rembrandt e as ~uvens
tempestuosas de John Constable.
Escondida num canto do terceiro
andar, encontrei uma obra-prima
que não só de.s pertou minha aten-
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ção como capturou-me a ·alma. O
artista Frank Bramley: pintara uma
humilde choupana de frente para o
mar revolto. Ajoelhada ao lado de
uma anciã, via-se a jovem e aflita
.esposa que chorava a perda de seu
marido navegante. O toco de vela
no parapeito da janela revelava sua
longa, inútil vigília. Pesadas nuvens
escuras eram tudo o que restava da
noite de tormentas.
·Pude sentir sua solidão, seu desespero. O título vividamente obsessivo dado pelo pintor à sua obra
revelava a trágica história. Dizia:
Madruga_da de Desespero.
O quanto a jovem viúva ansiava
pelo consolo, pela veracidade do
·· "Requiem" de Robert Louis Stevenson:
O navegante voltou do mar, para
casa .
E o caçador retornou das · montanhas.
Para ela e muitos outros que perderam entes queridos, cada madrugada é de desespero. É a experiência dos que encaram a morte como
o fim de tudo, e a imortalidade
como mero sonho.
A renomada cientista Madame
·Marie Curie, voltando para casa na
noite do . funeral de seu .. marido,
Pierre Curie, morto num acidente
nas ruas de Paris, anotou em seu
. diário:
"Eles encheram a sepultura e
cobriram-na de flores. Tudo aca. bou. · Pierre dorme seu derradeiro
sono debaixo da terra; é o fim de tu. do, tudo, tudo." (Vicent Sheehan,
trad., Madame Curie: A Biogr~phy
by Eve Curie, Garden City, Nova
· Y ork: Garden City Publishing Co.,

1943, p. 249.)
O ateu -Bertrand Russel acrescen~a em seu testamento: "Nem fogo,
nem heroísmo, nem integridade de
pensamento e sentimentos pode~_
preservar uma vida individual além
do túmulo." E Arthur Schopenhauer, filósofo e pessimista germânico, era ainda mais amargo: "Desejar imortalidade é desejar a perpetuação eterna de um grande en-.
gano".
De fato, toda pessoa consciente _
tem feito a si mesma a pergunta universal, tão bem expressa pelo venerável, perfeito e justo homem chamado J ó, que, há centenas de anos,
indagava: "Morrendo o homem,
porventura tornara a viver?" (Jó
14: 14~ ) Por inspiração do alto, ele
próprio respondeu à sua pergunta:
• "Quem me dera agora que as
minhas palavras se escrevessem!
Quem me dera que se gravassem
num livro!
"E que com pena de ferro, e com
chumbo, para sempre fossem esculpidas nJi rocha!
"Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará
sobre a terra.
" . . . em minha carne verei a
Deus." (Jó 19:23-26.)
Poucos pronunciamentos escriturísticos revelam tão claramente
uma verdade divina como faz a
epístola de Paulo aos coríntios:..
"Porque, assim como todos rr,orrem em Adão, assim também todos
serão vivificados em Cristo." (I
Cor. 15:22.)
A morte, freqüentemente, chega
como um intruso. É um inimigo que
surge repentinamente em pleno festim da vida, apagando suas luzes e
alegrias.· Visita os idosos qLe caminham com passos trôpegos. Seu
chamado é ouvido pelos que mal
. atingiram -m etade do caminho da vida, e muitas vezes ela cala o riso das
criancinhas. A morte pousa sua
mão pesada sobre aqueles que nos
são caros, deixando-nos, às vezes,
em frustração e intrigados. Em certos casos, quando ~há muito sofrimento e dor, a morte vem como um
anjo misericurdioso. Porém, quase
sempre consideramo-la um inimigo
da felicidade humana.
A desgraça da viúva, por exemplo, é um tema comum nas Sagradas Escrituras. Nossos corações se
condoem com a situação da viúva
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de Sarepta. Seu marido se fora.
Acabara-se sua escassa reserva de
alimentos. Fome e morte a aguardavam. Então chegou Elias, o profeta de Deus, que lhe trouxe, atra·
vés de sua fé, a paz celeste.
Lembramo-nos também da viúva
de Naim, qu~ chorava a perda do filho. Sua fé inabalável e prece fervorosa proporcionaram-lhe uma dádiva divina. O Senhor Jesus Cristo devolveu-lhe preciosa a vida de seu filho.
·
Mas, e hoje? Existe consolo para
o coração aflito? Deus continua
lembrando-se da viúva em sua labuta?
Não muito distante deste Tabernáculo viviam duas irmãs. Ambas
tinham dois bonitos filhos. Ambas
tinham maridos carinhosos. Ambas
viviam com conforto, prosperidad~
e boa saúde. Então o ceifeiro implacável visitou seus lares. Primeiro,
· ambas perderam um filho; depois o
marido e pai. Amigos as visitaram;
palavras deram-lhes certo consolo;
porém a dor continuava dominando.
Passaram-se os anos. Os corações
continuavam angustiados. As duas
irmãs procuraram e conseguiram
afastar-se do mundo que as rodeava. Ficaram sozinhas com sua

amargura. Então vew a um profeta
moderno de Deus, que conhecia
bem essas duas irmãs, a inspiração
do Senhor para cuidar da angústia
delas. O Élder Harold B. Lee deixou seu movimentado gabinete
para visitar o apartamento de cobertura das duas viúvas solitárias.
Ouviu suas alegações, sentiu a aflição em suas almas, e depois as chamou para servir ao Senhor e à humanidade. As duas voltaram suas
vistas para fora e para cima para a
vida alheia e a face de Deus. A Paz
tomou o lugar da perturbação. Confiança dissipou o desespero. Mais
uma vez Deus se lembrou da viúva
e, por intermédio de um profeta, levou-lhe consolo divino.
A treva da morte sempre pode ser
dissipada pela luz da verdade revelada.
"Eu sou a ressurreição e a vida,"
disse o Mestre; "quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá;
"E todG aquele que vive, e crê,e·m
mim, nunca morrerá." (João 11:2526.)
Esta confiança, sim, mesmo a
8anta confirmação da vida além túmulo, bem poderia ser a paz prometida pelo Salvador, quando asseverou aos Jiscípulos:
"Deixo-vos a minha paz, a minha
paz vos dou: não vo-la dou como o

Novos membros do Pnmerro Quorum dos Setenta . É/der Carlos E Asay e É/der M Russel Ballard Jr

AGOSTO DE 1976

mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize." (João
14:27 .)
"Na casa de meu Pai há muitas
moradas; se não fosse assim, eu volo. teria dito; vou preparar-vos lugàr ... para que onde eu estiver estejais vós também." (João 14:2-3.)
Da escuridão e terror do Calvário,
surgiu a voz do Cordeiro, dizendo:
"Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito." (Lucas 23:46.) E a escuridão já não era mais escura, pois estava com seu Pai. Viera de Deus e
retornara para junto de Deus. Assim
também aqueles que andam com
Deus nesta peregrinação terrena,
sabem por bendita experiência que
ele não abandonará os filhos que
nele confiam. Na noite da morte, a
sua presença será "melhor que uma
luz e mais segura que a senda conhecida". (De "God Knows", Minnie Louise Haskins.)
A realidade da ressurreição foi
proclamada pe-lo mártir Estêvão,
quando, olhando para o alto, bradou: "Eis que vejo os céus abertos,
e o Filho do Homem que está em pé
à mão direita de Deus." (Atos 7:56.)
Na estrada para Damasco, Saulo
teve uma visão do Cristo ressurreto
e exaltado. Mais tarde, como .Paulo,
defensor da verdade e destemido
missionário a serviço do Mestre, ele
prestou testemunho do Senhor ressurreto, quando declarou aos santos
de Corinto:
"Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras.
"E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras,
"E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze.
"Depois foi visto, uma vez, por
mais de quinhentos irmãos . . .
"Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos.
"E por derr(l.deiro de todos me
apareceu também a mim." (I Cor.
15:3-8.)
Na nossa dispensação, este mesmo testemunho foi expresso intrepidamente pelo Profeta J oseph
Smith, quando ele e Sidney Rigdon
testificaram:
"E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele,
este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele: Que ele
vive!
"Pois vimo-lo, mesmo à direita
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de Deus; e ouvimos a voz testificando que ele é o Unigênit() do Pai "Que por ele, por meio dele, e
dele, são e foram os mundos criados, e os seus habitantes são filhos e
filhas gerados para Deus." (D&C
76:22-24.)
Este é o conhecimento que sustém. Esta é a verdade que conforta.
Esta é a confiança que guia os es. magados pela dor, das sombràs. da
escuridão para a luz.
Tal auxílio não é restrito aos idosos, aos instruídos ou a uma minoria
seleta. Está à disposição de todos.
Anos atrás, os jornais da Cidade
do Lago Salgado publicavam a nota
de falecimento de uma boa amiga de u'a mãe e esposa levada pela
morte no vigor dos anos. Fui ao velório e lá encontrei uma multidão
reunida para externar suas condolências ao marido desnorteado e
aos filhos otfãos de mãe. Subitamente a menor das crianças, Kelly,
reconhecendo-me, agarrou-me a
mão.
- Venha comigo, - disse, dirigindo-se para o esquife no qual jazia o
corpo da mãe amada. - Eu não estou chorando, e ·você também não
deve chorar. Muitas vezes mamãe
me falou da morte e da vida com o
Pai Celestial. Eu pertenço à mamãe
e ao papai. Todos nós voltaremos a
estar juntos.
.
Então vieram-me à mente as palavras do salmista: "Da boca das
crianças . . . tu suscitaste força".
(Salmo 8:2.)
Com olhos embaçados pelas lágrimas, vi o sorriso lindo e. cheio de
fé de minha amiguinha. Para ela,
cuja pequenina mão continuava
agarrada à minha, jamais haveria
uma madrugada de desespero. Amparada por s~u testemunho inabalável, sabendo que a vida continua
após a morte, ela, seu pai, seus irmãos e irmãs e na v~rdade todos -os
· que compartilham o conhecimento
dessa verdade divina, podem declarar ao mundo: "O choro pode durar
uma noite, mas a alegria vem pela
manhã." (Salmo 30:5.)
Com toda a força d'alma, testifico que Deus vive, que seu Filho
Amado é as primícias da ressurreição, que o Evangelho de Jesus Cristo é a luz penetrante que torna cada
madrugada de desespero em manhã
de alegria.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
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Os Lamanitas Hão de
Levantar-se em
Majestade e Poder
Élder J. Thomas Fyans
Assistente do Conselho dos Doze
O crescimento fenomenal da lgr~ja no México e América Central é o
cumprimento de uma profecia.
Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, New York, "Prophet" Office, 6 de abril de 1845, p. 3).
Disse o Presidente Brigham
Young, falando da conversão dos lamanitas: "Olhai e vede-os como
uma labareda de fogo , uma forte
torrente impetuosa qual a grandiosa
marcha de anjos. " (Young Woman's
Journal, maio de 1890, p. 263.)
John Taylor expressou-se assim:
" Entre os da casa de Léhi, deve ser
introduzida e mantida a mesma organização do Sacerdócio, como entre os da casa de Israel, reunidos
dentre as nações gentias. " (Carta
dirigida a A. Carrington, Liverpool,
18 de outubro de 1882.)
Penetrando no futuro , revelou o
o escutarmos o profeta na
Presidente Wilford Woodruff:
abertura desta conferencia,
lembrei-me de que a inspira- "Sião se levantará e florescerá. Os
ção e diretriz dos profetas pelos anos, lamanitas florescerão como a rosa
nas montanhas . . . Cada palavra
deram-nos conhecimento antecipado
que o Senhor falou a seu respeito se
do que estava por acontecer no fucumprirá, e eles, pouco a pouco, returo.
Nesta dispensação, .o nosso tem~ ceberão o Evangelho. Será o dia do
po, foi-nos dado aqui na terra um li- poder de Deus entre eles, e então
uma nação nascerá num único dia."
vro de pronunciamentos proféticos.
·Diz o Profeta Joseph Smith: "Um (Journal of Discourses, 15:282.)
Agora, consideremos as revelados pontos mais importantes da fé
na Igreja dos Santos dos Últimos ções de hoje, conforme as comparDias, através da plenitude do Evan- tilhou conosco o profeta atual, Pregelho eterno, é a coligação de Israel sidente Spencer W. Kimball: "Os
(da qual fazem parte os lamanitas)" .. lamanitas hão de levantar-se em
(History of The Church of .Jesus majestade e poder." (Conference
Report, outubro de 1947, p. 22.)
Christ of Latter-day Saints 2:357.)
Estas palavras proféticas foram
Numa proclamação dos Doze
Apóstolos da Igreja Restaurada em ditas no dia 3 de outubro de 1947,
1845, é-nos dito coín respeito aos quando na América Central tInhalamanitas da América do .Norte e mos menos -de cem membros, e no
do Sul: "Eles também virão a ter grande país do México menos de
conhecimento de seus antepassados cinco mil, metade ·dos quais localie da plenitude do Evangelho; e eles zados nas colônias mórmons. "Os
o aceitarão e tornar-se-ão um ramo lamanitas hão de levantar-se · em
justo da Casa de Israel." (Proclama- majestade," repito. Aqueles menos
tion of the Twelve Apostles of the de cem na América Central de
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quando foram ditas essas palavr~s
proféticas, floresceram, transformando-se em mais de quarenta mil
hoje em dia. Dos escassos cinco _mil
no México da época, uma rica seara
de mais de cento e cinqüenta mil se
ergue firme no campo branco para
a ceifa. O número total de membros
de 1947, hoje em dia, representa a
colheita de dois meses apenas.
Prosseguindo, declarava o Presidente Kimball: "Chegará o dia ...
no qual terão segurança econômica, cultura, refinamento e instrução; quando estarão operando fazendas, emp.resas e indústrias, trabalhando como profissionais e pro·
fessores." (Ibid)
Quando estas palavras atingiram
nossos ouvidos em 1947, bastariam
Uma família presente à conferencia.
os dedos de u'a mão para contar os lado de ruínas ·de antigas civilizamembros profissionalizados da ções que atingiram um grau de paz
Igreja no México e América: Cen- que tanto almejamos.
tral - ou o número de carros ou caE o Presidente Kimball agora
sas com instalações modernas por continua: " ... quando serão orgaeles possuídos.
nizados em alas e estacas de Sião" ..
"Estarão operando fazendas", (Ibid) Quinze estacas organizadas
disse o Presidente Kimball. Um pre- . num único dia. Muitas mais em vias
sidente de estaca administra um de polimento e aprovação final.
conjunto de sete granjas com mais
Hermanos de Mexico y America
de quatrocentas mil galinhas.
Central, favor de ponerse de pie.
O Presidente Kimball continua:
Estes irmãos representam a lide" ... empresas e indústrias, traba- rança de trinta e uma estacas, e
lhando como profissionais e profes- ·cento e setenta e uma alas e ramos.
sores." Ouvi esta lista de profissões Somando as nove missões, trinta e
das presidências! de estaca, sumos
oito distritos e duzentos e quinze ra,conselheiros e bispos da área da Ci- , mos, teríamos um total de quatrodade do México: arquitetos; advo- centos e cinqüenta e seis unidades
gados; engenheiros (agrônomos, da Igreja nessá parte (México e
bioquímicas, mecânicos, aeronáuti- América Central) da seara do Secos, petroquímicos, topógrafos ci- nhor; que produz frutos abundanvis, eletricistas); médicos, inclusive tes. Sim, aproximando-se de duzen- ·
cirurgiões e pediatras; dentistas; tos mil espíritos eternos revestidos
enfermeiras;· administradores de de corpos mortais. Aí está de pé a
empresa; alfaiates; carpinteiros;
evidência viva do cumprimento de
.empreiteiros de obras; professores;
uma profecia.
diretores de escola; mecânicos de
M uchas gracias, hermanos, pueautomóveis; mecânicos de máquiden sentarse.
nas de escritório; ferreiros; corretoRecentemente, numa das praias
res de seguros; agricultores - al- do Oceano Pacífico, fiquei obserguns bastante humildes ... e a lista vando por alguns momentos as oncontinua sem fim.
das e a maré avançando sobre a
Comparável a esta lista é o pro- areia, com seus dedos estendendogresso do país.
se até marcas não alcançadas de~de
· À vista de um antigo estatuário
a maré do dia anterior. Com a potolteca, nasce uma das maiores refi- derosa vaga das profundezas que
narias da América Latina, esperan.;. elevava mais e mais as marcas sobre
do processar rios de petróleo trazi- a areia, veio também como que a
dos por tubulações de centenas de lembrança de promessas feitas a
quilômetros por montanhas e vales. crianças, cuja memória está embaUma usina geradora de eletricidade çada pela distância e tempo, que
suficiente para suprir muitas cida- igualmente procuram, anseiam e
des está-se elevando aos céus, ao merecem alturas não atingidas há
r
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· muitos, muitos dias, mas que agora,
respondendo com promessas impelidas por uma força interior tão incessante quanto as ondas e a maré,
serão elevadas merecidamente às
antigas marcas as metas .não atingidas desde tempos imemoriais, através do serviço meritório .
Presidente Kimball, o Senhor
abençoou suas palavras proféticas,
cumprindo-as.
Como ele soube? Quem lhe deu o
poder de desvendar o futuro? O que
rompeu as peias do medo de sua
língua?
Os profetas não são discernidos
por processos intelectuais. Estas
provas de hoje não foram apresentadas para comprovar que o Presidente Kimball é um profeta. Elas
não passam de evidências visíveis
de um poder interior - não, não
uma prova, mas um testemunho dos
poderes divinos emanados da Fonte
de toda verdade eterna.
Assim como o Senhor instruiu
Abrãao, !saque e Jacó- e a inspiração deles foi guardada para nossos
dias - assim como Jeremias, Isaías,
·Malaquias e outros registraram escritos sagrados, da mesma forma
fala o profeta de hoje.
Eu testifico que existe na terra
um profeta do Senhor semelhante
aos dos tempos antigos - não trajando sandálias e as longas vestes de
outros tempos, mas investido de poder, visão e presciência para o hoje
e o amanhã.
O Senhor é a nossa luz, e essa luz
é recebida através de profetas. Isto
eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
. 11

•
lhe fossem obedientes. Por isso, sabendo de antemão que haveria um
afastamento, a apostasia, providenciou a restauração da verdade original nos últimos dias. Isto foi anunciado através do Apóstolo Pedro,
quando um dia falava da segunda
vinda do Senhor. Explicou que essa
segunda vinda seria precedida, nos
últimos dias, de uma restauração
tão
ampla do Evangelho, que traria
Élder Mark E. Petersen,
de volta tudo o que Deus havia falado Conselho dos Doze
do pela boca de seus santos profetas~
desde o princípio. (Vide Atos 3:21.)
Mas, como isto se faria? As Escrituras no-lo explicam? Sim, de fato,
pois dizem que o Evangelho seria
trazido de volta à terra por um anjo
voando pelo meio ·d o céu, na hora
do juízo de Deus, para que essa verDeus nos tem como responsáveis pela salvação de nossos próprios pa- dade fosse pregada a "toda a nação,
e tribo, e língua e povo". (Apoc.
rentes - especificamente os nossos próprios.
14:6.)
Mas as Escrituras dizem também
contrem". (Mat. 7: 14.)
No decorrer dos séculos, deu-se que viria um segundo anjo como
um grande afastamento dos ensina: _ parte dessa grande e nova revelação
mentos cristãos originais, resultan- de Deus. Chegam a identificá-lo
do na multiplicidade de credos e pelo nome, dizendo que esse segunrlo personagem celeste seria o antidenominações.
Mas Cristo em si não está dividi- go Elias, o qual foi elevado aos céus
do - não o Cristo genuíno. Isto fi- sem provar a morte. Extraordinácou bem explícito, quando o Após- ~io, não é?
Nós testificamos que o primeiro
tolo Paulo, escrevendo aos coríntios, reprovou-os pelas divergências anjo já veio, e;há um século e meio
!c onfiou o Evangelho ao Profeta Jo· existentes
·entre eles .
.- . I
ls eph Smith. Nós, santos dos últimos
Está Cristo dividido?"- Per- dias, somos depositários desse
guntou-lhes; "Foi Paulo crucifica- :Evangelho, e atualmente estamos
do por vós? ou fostes vós batizados levando-o a todo o mundo livre.
çm nome de Paulo?" (I Cor. 1:13.)
Mas, e quanto âo segundo anjo?
Ele os desafiou, dizendo: "Cada Se o primeiro trouxe o Evangelho,
um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu qual seria o propósito de vinda de
ós, santos dos últimos dias,
de Apoios, e eu de Cefas·, e eu de um segundo? Por que haveria Elias
temos uma mensagem divina
Cristo," (I Cor.l: 12), mostrando, de ser mandado novamente à terra
para o mundo- que Deus
assim, as divergências surgidas en- iJlestes últimos dias?
voltou a falar dos céus nestes últimos
O Profeta Malaquias explica, ditre o povo, que ele, Paulo, havia
dias e mais uma vez nos deu o Evanconvertido pouco tempo antes. Es- zendo que Elias viria à terra "angelho. de Jesus Cristo numa grande e
te, porém, foi um dos sintomas da- tes ... (do) dia grande e terrível do
nova revelação de sua vontade.
queles tempos - evidência de que Senhor;
"E converterá o coração dos pais
Estais surpresos de que Deus fa- já nos dias de Paulo o cristianismo
aos filhos, e o coração dos filhos a
lou nestes tempos? Será que , nós, começava a se desintegrar·.
É evidente pelas · Escrituras que, seus pais; para que eu não venha, e
que vivemos hoje, somos menos importantes para ele do que os que vi- pela presciência de Deus, foi mos- fira a terra com maldição." (Mal.
veram há dois mil anos? Será que trado aos apóstolos antigos, de an- 4:5-6.)
temão, que o cristianismo se fragEsta oassagem das Escrituras tem
ele faz acepção de pessoas?
Para nos salvarmos, não preci~a mentaria, que destruída seria a uni- ~ntrigacio profundamente os estumos do mesmo Evangelho requeri- dade pela qual Cristo havia orado, diosos da Bíblia. Eles não sabem dido nos dias de Pedro e Paulo? Exis- trazendo consigo um afastamento !ler o seu sentido. Muitos imagínate somente um Evangelho. Há so- geral da verdade primitiva.
tram e especularam, mas ninguém
mente um Salvador, e ele nos deu
Mas o Senhor não se conformou ~oube realmente.
um só caminho estreito e apertado em abandonar um cristianismo~
O que esta Escritura quer dizer?
para a salvação, embora, infeliz- fragmentado. Continuava decidido Por que Elia~ teria que voltar à termente, "poucos há que ... (o) en- a salvar a humanidade, desde que ra? Obviamente deveria ter algo a

A Mensagem
de Elias
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ver com · a família, desde que iria
converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais. Mas, por quê?
O sentido desta Escritura só foi
dado a conhecer depois de o pri'm eiro anjo haver restaurado o
Evangelho. Na verdade foi o Evangelho Restaurado que abriu nosso
entendimento para o propósito da
'vinda de Elias.
Seu grande significado é que a
salvação pode ser obtida por todos
os que viveram na terra, até mesmo
pelos que morreram em tempos tão
remotos como os dias de Adão, bastando que creiam no Senhor Jesus
Cristo. Tanto os vivos como os mortos podem ser salvos.
Mas de que maneira?
Jesus explicou ser o De.us tanto

dos vivos como dos mortós, e que,
na verdade, para ele mesmo os mortos estão vivos. (Vide Lucas 20:38.)
Todavia, ele só tem um Evangelho; e ·visto não fazer distinção entre vivos e mortos, ambos têm que
ser salvos pelos mesmos princípios
do Evangelho. O Senhor não faz
acepção de pessoas.
A salvação vem somente_pela fé
no Senhor Jesus Cristo, pelo arrependimento do pecado e batismo
por imersão na água para remissão
dos pecados, realizado por pessoa
devidamente autorizada.
E, os mortos poderão preencher
tais requisitos? Sim, se quiserem.
Mas como?
Pedro ensinou que, enquanto o
·c orpo de Cristo jazia no sepulcro,
depois .da crucificação, seu e.spírito

O É/der Joseph B. Wirthlin, à esquerda, conversando com o É/der David B. Haight.

eterno foi para a esfera dos mortos,
que estavam vivos e alerta numa
existência espiritual: Cada pessoa
continuava a ser ela mesma. Cada
um podia escutar e aprender - e assim fizeram, pois Jesus pregou-lhes
seu Evangelho exatamente como fizera aqui na terra. (Vide I Pedro 3.)
Pedro disse mais: "Porque por
isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os
homens na carne, mas vivessem se. gundo Deus em espírito.'.' (I Pedro
4:6.)
Jesus lhes teria pregado, se não
pudessem ouvir e entender? Teria
pregado fé e arrependimento, se
não fossem capazes de crer e arre·pender-se? O Salvador porventura
·não é prático e realista?
Mas, e quanto ao batismo e outras ordenanças salvadoras?
Agora, quem nos ajuda é Paulo.
Ele faz saber que, na igreja primitiva, existia um convênio pelo qual os
·vivos podiam batizar-se pelos mortos, possibilitando, assim, o batismo
àqueles que já haviam partido desta
vid~.
Mas quem pode fazê-lo e com
que autoridade? De que maneira
poderemos identificar os mortos, a
fim de saber por quem está sendo
feito o trabalho?
É por isto que Elias veio cumprindo a profecia de Malaquias. E
testificamo-vos que ele de fato veio,
que apareceu no Templo de Kirtland a 3 de abril de 1836 - há exatamente cento e quarenta anos
atrás.
Ele veio ensinar a nós, os vivos,
que os mortos podem ser salvos, e
que somos os instrumentos nas
;mãos de Deus para tornar isto
possível. É assim que a sua vinda
·converte o nosso coração aos nos;sos parentes mortos.
Os mortos ouvem o Evangelho na
·esfera em que vivem agora e, sabedores de que suas ordenanças salva·doras têm que ser realizadas vicariamente por nós, necessariamente
voltam seu coração a nós, na esperança de que façamos o trabalho
por eles. E assim está sendo cumprida .a missão de Elias.
Nós, santos dos últimos dias, temos feito nossa parte desta grande
obra. Construímos templos sagrados nos quais se realizam essas or~enanças vicárias. Criamos a me13

lhor biblioteca genealógica do mundo, na qual pesquisamos os dados
identificadores de nossos parentes
mortos.
Mas ainda assim, há muitos que
continuam não compreendendo
esta doutrina, nem entendem a res. ponsabilidade que nela lhes cabe.
Sabeis que toda pessoa viva tem a
responsabilidade de colaborar na
salvação de seus próprios parentes
falecidos? Nossa própria salvação
depende grandemente disto. Não
podemos ser aperfeiçoados sem
nossos antepassados, nem eles serão aperfeiçados sem nós. (Vide
Heb. 11 :40.) E por quê?
O Senhor exige que todo casal
seja casado para toda a eternidade,
e cada filho seja selado a seus pais
pelo poder do santo Sacerdócio.
Esse processo deve ir remontando
ao passado, até onde possamos conseguir dados genealógicos para justificá-lo. Isto, além dos batismos
que fazemos pelos nossos mortos.
Se,deixarmos de realizar este trabalho, estaremos arriscando nossa
própria salvação.
Então, qual é a nossa obrigação?
Se pretendermos obedecer ao
Evangelho, cada um de nós deverá
fazer pesquisa genealógica e realizar estas ordenanças salvadoras pelos parentes identificados.
Muitos supõem que cumprem
suas responsabilidades indo simplesmente ao templo. Mas isto não
é totalmente correto. Nós devemos
ir ao templo, é óbvio, e freqüentemente. Se ainda não dispusermos
dos registros de nossos próprios parentes falecidos, então, enquanto
estamos fazendo pesquisas, ajudemos outros com os deles, por todos
os meios.
Deve ficar entendido, porém,
que, ·se formos ao templo sem que
seja pelos nossos próprios mortos,
estaremos fazendo apenas parte de
nosso dever, porque é-nos r~queri
do que vamos lá para salvar especificamente os nossos parentes mortos e selemos as várias gerações
pelo poder do santo Sacerdócio.
Temos de eliminar de nossa mente a idéia de que~ indo simplesmente ao templo, estamos cumprindo
plenamente nossa responsabilidade,
pois não é bem assim. Isto só não
basta.
D.evemos ir lá especificamente
para fazer o trabalho por nossos
14

próprios antepassados.
Deus nos tem como responsáveis
pela salvação de nossos próprios
parentes - especificamente de nossos próprios.
Discursando sobre este assunto,
o Presidente J oseph Fielding Smith
disse certa vez:
"Não importa que outras coisas
fomos chamados a fazer, ou qual a
posição que ocupamos, ou quão dedicadamente temos trabalhado na
Igreja em outros sentidos, ningll;ém
está isento dessa grande obrigação
(de realizar o trabalho do templo
pelos mortos).
"É exigido do apóstolo, bem
como do . mais humilde élder. Lugar, ou eminência, ou prolongado
serviço na Igreja, no campo missionário, nas estacas de Sião ou onde
quer que seja, não dão a ninguém o
direito de negligenciar a salvação
de seus mortos.
"Alguns podem achar que se pagam o ·dízimo, , freqüentam regularmente as reuniões, cumprem seus
deveres, contribuem do que é seu
para o sustento dos pobres, e tenham dedicado talvez dois ou m~lis
anos pregando nõ mundo, estão desobrigados de mais deveres.
"O maior e supremo dever de to.. dos, porém, é o trabalho pelos mortos. Podemos e devemos fazer todas
essas outras coisas pelas quais sere. mos recompensados; mas, se negligenciarmos o mais importante privilégio e mandamento, estaremos
sob severa condenação, a despeito
de todas as outras boas obras."
(Seeking ~fter Our Dead, Genealogical Society of Utah, 1928, pp. 3536). '
.
Quando dizemos que devemos fazer o trabalho especificamente pela
nossa própria linhagem, o que isto
·
significa?
Significa que primeiro fazemos
pesquisa genealógica, a fim de identificar nossos próprios antepassados
e seus familiares. Depois, vamos ao
templo realizar o trabalho de orde. nanças por estes nossos parentes
mortos que identificamos pela pesquisa genealógica. Devemos ser selados· numa específica linha do Sacerdócio a nossos próprios antepassados específicos, e estes precisam
ser selados especificamente a nós.
Contudo, é preciso lembrar que
não podemos ligar assim nossas
. ' próprias linhagens, sem antes ter-

mos identificado especificamente
nossa gente. Daí a premente necessidade de um bem dirigido programa genealógico em toda família.
Espero que me perdoeis por estar
sendo tão exigente nisto, mas desconheço outra maneira de explicar
com detalhes os pontos específicos
que tenho em mente.
Disse o Profeta J oseph Smith ser
necessário que aqueles que nos precederam e os que nos seguirão sejam salvos juntamente conosco.
Disse que , sem essas ordenanças,
providas nos templos, . nem nós,
nem nossos mortos podemos receber nosso engrandecimento eterno.
(Vide Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 348).
Todo aquele que deseja receber a
salvação suprema, diz o Profeta Joseph, "deve receber todas as ordenanças para cada um deles (nossos
parentes) separadamente, como se
fosse para si mesmo, desde o batismo até a ordenação ... e . .. receber todas as chaves e poderes do
Sacerdócio como para si mesmo."
(Ensinamentos, p. 354.)
Disse mais: "Se quereis r~cebê
lo, ao espírito do Profeta Elias, devemos resgatar nossos rriortos, unirmo-nos a nossos pais ... e selarmos
nossos mortos para que se levantem
na primeira ressurreição." (Ensinamentos, p. 329; grifo nosso.)
E novamente acrescenta: "Mas
como (os santos) se tornarão salvadores no Monte ·sião?" Ele responde à própria pe~gunta, ao dizer: "Edificando seus templos, erigindo
suas pias batismais e indo receber
todas as ordenanças ... em benefício de todos os seus progenitores
mortos." (Ensinamentos, p. 322.)
Se cremos de fato na restauração
do Evangelho, temos que acreditar
também na missão de Elias. Proclamamos que ele veio à terra e entregou as chaves do ministério ao Profeta Joseph Smith. Em conseqüência de suas obras, o coração dos
pais como o dos filhos esfão-se convertendo um ao outro, e está sendo
feito esse trabalho vital.
Porém, cada um de nós tem que
fazer a sua parte pelos próprios parentes falecidos. Isto ·é tão essencial, que deve receber alta prioridade em nossa vida diária. E que possamos d~r-lhe esta grande prioridade, é minha humilde prece no sa.grado nome de Jesus Cristo. Amém.
A LIAHONA

Sessão vespertina de sábado,
3 de abril de 1976.

Relatório
Estatístico
de 1975

Para informação dos membros da
Igreja.
A Primeira Presidencia publicou o
seguinte relatório estatístico referente
à congregação geral da Igreja em fins
de 1975:
Unidades
Número de estacas de Sião
em fins de 1975 .. .. .. .. .. .. ..
Número de alas .................
Número de ramos independentes em estacas .. .. .. .. .. ..
Total de alas e ramos independentes em estacas no
final do ano .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Número de ramos de missão
no final do ano .. .. .. .. .. .. .. .
Número de missões de tempo
Integral no final do ano . . . . . .

737
5 095
1 295

Membros portadores do Sacerdócio áe
Me/quisedeque em 31 de dezembro de 1975:
Élderes ........................ 308 863
Setentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 734
Sumos sacerdotes .. .. .. .. .. .. . 113 189
Total de portadores do .
Sacerdócio de
Melquisedeque .......... 447 786
Total geral de portadores do
Sacerdócio Aaronico e de
Melquisedeque ............ 873 793
(Acusando 1,1m aumento de 32 051
durante o ano de 1975)

Orga_nizações da lgr~ja
(Alistamento)
Sociedade de Socoro ...... . 954 957
Escola Dominical .......... . 3 243 31
Rapazes em idade do Sacerdócio Aaronico .......... . 257 082
Moças ...................... . 223 440
Associação da Primária .... . 484 261
Plano de Bem-Estar
Número de pessoas assistidas
durante o ano .............. 112 715
Número de pesso~s colocadas

em empregos remunerados . 20.078
Dias/homem de trabalho
doados ao plano de
Bem-estar (estimativa) ...... 330 000
Dias/unidade de uso de
equipamentos doados . . . . . . lO 045
Sociedade Genealógiça
Nomes liberados em 1975 para
ordenanças do templo .... 3 394 762
"{egistros genealógicos microfilmados
em 37 países durante o ano, produziram 876 532 rolos de microfilme de
30,5m para uso da Igreja, equivalendo
a mais de 4 219 504 volumes impressos de 300 páginas cada
Templos
Número de endowments realizados em
1975 nos 16 templos em operação:
Para pessoas vivas . . . . . . . . . .
47 142
Pelos mortos ................ 3 027 956
T()tal de endowments ....... 3 075 098
. Sistema Educacional da lgr~ja
Total de matriculados em
escolas da Igreja, incluindo
seminários e i'nstitutos . . . . 324 670

o É/der Alvin R. Dyer, assistente do Conselho dos Doze, conversand_o com amigos.

6 390
1 761
134

Número de Membros da Igr~ja
em 31 de dezembro de 1975
Nas estacas ............. ...... 3 126 469
Nas missões .. .. .. .. .. .. .. .. . 445 733
Total ........................ 3 572 202
Crescimento da lgr~ja no
Ano de 1975
Crianças abençoadas nas
estacas e missões ·. . . . . . . . . . . .
Filhos registrados batizados
nas estacas e missões ........
Conversos batizaçlos nas
estacas e missões ............

79 723
·
50 263
95 412

Estatísticas Sociais (Baseadas
em dados recebidos das estacas
e missões referente a 1975)
Taxa de nascimentos por mil ... 27,79
·Número de pessoas casadas
por mil ........................ 13,75
Mortes por mil .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,36
Sacerdócio
Membros portadores do Sacerdócio Aaronico em 31 de dezembro de 1975:
Diáconos ...................... 140 832 ·
Mestres \ ....................... 106 934
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 241
· To tal de portadores do
Sacerdócio Aaronico ....... 426 007
AGOSTO DE 1976
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Ele é o Filho
de Deus.
Élder David B. Haight
do Conselho dos Doze
Como membros da lgr~ja, nosso chamado é ajudar os outros a aprenderem
esta gr~nde verdade.
precisava da ajuda do Senhor. Minha
alma transbordava de emoção, quando
tentei cantar com eles: 'De ti, Senhor
careço. Só de ti careço! Oh, dá-me a tua
bênção, Jesus, Senhor!" (Hinos, n9 61.) ·
O peso deste novo chamado e responsabilidade para o qual acabastes de me
apoíar, esmagar-me-ia, não fora o conhecimento que tenho do Salvador.
Tenho orado diariamente por um melhor entendimento do Mestre ao preparar-me para a sagrada responsabilidade
de ser uma testemunha especial dele em
todo o mundo. Suas palavras agora me
parecem mais claras. Disse ele: "Aprende de mim e ouve as minhas palavras;
anda na mansidão do meu Espírito e terás paz em mim: ..
"Declararás arrependimento e fé no
Salvador, e. remissão de pecados por ba- ·
tismo, e pelo fogo, sim, pelo Espírito
spero que sentistes 9 doce espíSanto." (D&C 19:23,31.)
rito do coro da Primária que
O Salvador disse: "Erguei-vos e cingi
vem abençoando esta reunião.
os vossos lombos, tornai vossa cruz e seOuvistes a mensagem deles? Escutastes
gui-me, e apascentai as minhas oveo que disseram?
lhas," (D&C 112: i4.)
Será que quando ele voltar,
A declaração do Salvador: "E a vida
Lá estarei, preparada,
eterna é esta: que te conheçam a ti só,
Para olhar sua .facé querida
por único Deus verdadeiro, · e a Jesus
. E junto com ele orar?
Cristo, a quem enviaste." (João 17:3), .
(Tradução livre e aproximada de "I
agora tem um sentido muito mais pro.Wonder, When H e Comes Again", por
fundo para .mim. Não é somente meu
Mirla Greenwood Thayne. N. do T.)
desejo .como minha sagrada obrigação
ajudar os outros a saberem e entendeDiz o Profeta Alma que muitas vezes
rem isto. Embora os tempos tenham
. se comunicam palavras· às crianças, que
mudado desde que foi restaurada na ·
chegam a confundir o sábio e o instruíterra a única verdadeira Igreja de· Crisdo. (Vide Alma 32:23.) Estou certo de
to, as necessidades são as mesmas, e as
que vimos um exemplo disto aqui hoje.
promessas confotadoras. Ouvi isto:
Poucas horas depois de ter sido orde"Achegai-vos a mim e eu me acheganado e designado pelo Presidente Kimrei a vós; procurai-me diligentemente e
ball, viajei a fim de participar de reume achareis; pedi, e recebereis; batei, e
niões em Norfolk, Virgínia. Minha alma
continuava ainda tomada de assombro. · abrir-se-vos-á." (D&C 88:63.)
Nossos desafios são idênticos: "Tu
Mas, ao entrar na sala de reunião de .
pregarás a plenitude de meu Evangelho,
uma conferência regional de Jovens
o qual enviei nestes últimos dias, o conAdultos, eles estavam cantando: "Carevênio ... para recuperar o meu povo." (
ço de Jesus". Eles tinham escutado meu
apelo. Aqueles jovens conheciam mi-_ D&C 39: 11.)
nha necessidade - sabíam do quanto eu
"Outra vez vos digo, atendei, ouvi e ·

E
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obedecei à lei que vos darei." (D&C
42:2.)
As instruções que o Mestre deu então,
são iguais hoje:
<x>E agora, eis que vos dou um mandamento: Quando estiverdes congregados,
vos vos devereis instruir e edificar uns
aos outros, para que saibais como agir,
como dirigir a minha igreja ...
"E do alto sereis ensinados". E prosseguiu, dizendo: "Santificai-vos e sereis
investidos de poder," (D&C 43:8,16.) ·
Suas promessas são claras para nós:
"Se pedires, receberás revelação sobre
. revelação, conhecimento sobre conhecimento." (D&C 42:61.)
E depois, essa grandiosa promessa:
"E se os vossos olhos estiverem fitos só
na minha glória, os vossos corpos se encherão com luz, e em vós não haverá
trevas; e o corpo que é cheio de luz
compreende todas as coisas." (D&C
88:67.)
No transcorrer dos anos, outros têm
sido aconselhados exatamente como eu
fui instruído e aconselhado pelo Presidente Kimball. Cento e quarenta e seis
anos atrás, quando a Igreja foi restaurada, a Primeira Presidência instruiu Parley P. Pratt, membro recém-chamado
dos Doze: Ú, Senhor, favorecê dos céus
este teu servo; perdoa-lhe seus pecados,
santifica seu coração e prepara-o para
receber a bênção ... Aguça sua inteligência, comunica-lhe toda a sabedoria,
a prudência e o discernimento de que
necessita como um ministro da retidão,
e para magnificar o apostolado ao qual
é chamado."
E, prosseguindo, disseram: Tu te en-·
gajaste numa causa que requer toda tua
atenção ... Torna-te um dardo polido ... Para seres perfeitamente polido,
terás que suportar muita labuta, muito
trabalho e muitas privações ... Teu trabalho terá de ser incessante, e grande
tua labuta; terás que prosseguir e labu. tar até que esteja feito o grande trabalho ... Teu Pai Celestial o requer; o
campo é dele; o trabalho é dele: e ele te
confortará e dará ânimo ...
"Acautela-te contra o orgulho", continuaram. Acautela-te contra o mal;
evita a própria aparência do mal ...
Conhecerás milhares que, quando te virem pela primeira vez, nada saberão a
· respeito da salvação por Jesus Cristo,
mas apenas o que virem elli ti .. .
"Cultiva grande humildade ... Acautela-te contra . . . os bajuladores do
mundo. . .. ·coloc·a teu ministério em
primeiro luga~ ... Lembra-te, as almas
dos·homens são confiadas ao teu cuidado ... "
Eles prosseguiram dizendo a Parley
P. Pratt: "É preciso que recebas um ,testemunho do Céu ... para que poss~s
prestar testemunho da veracidade do
Livro de Mórmon ... ·
A LIAHONA ,

"Fortalece tua fé ...
tério. Foi quando fez aos Doze duas
perguntas momentosas.· Primeiro, inda"És chamado para pregar o Evangelho do Filho de Deus às nações da terra;
gou: "Quem dizem os homens ser o Fié a vont_ade do Pai Celestial que proclalho do homem?" (Mat. 16: 13.) Os apósmes o seu Evangelho aos confins da tertolos responderam com palavras sóbrias
ra, e nas ilhas do mar ...
e honestas, admitindo, porém, que o
"Está constantemente preparado · Messias não fora reconhecido pelo
para dares _<?.~ sacrifício a tua (vida), se
mundo que viera salvar. Repetiram as
for da vontade de Deus ... Sê sempre
suposições do povo. Uns diziam ser
. piedoso; sê sempre vigilante ...
João Batista; outros, um novo Elias; ou"Este Evangelho tem que rolar e rola- · tros viam nele a ternura de Jeremias,
rá adiante até que encha (toda) a terpensando que fosse ele. E muitos consira ...
deravam-no um profeta. A luz resplan"Tu precisarás de uma fonte de sabedecera nas trevas, mas as trevas não a
doria, conhecimento e inteligência, tal
compreenderam. (Vide João 1:5.) Apenas podemos imaginar o desapontamencomo jamais tiveste ... (Deus) pode dotá-lo de pompa mundana ou grande . to, quando o Salvador dirigiu a. segunda
aparato . . .
pergunta aos apóstolos: "E v6s, quem
"Tens que proclamar o Evangelho . dizeis que eu sou?" (Mat. 16: 15.)
em sua simplicidade e pureza." (AutoEra preciso que o Salvador os con:biography of Parley Pratt, Deseret
vertesse, e eles convertessem o mundo.
Book Co., 1961, pp. 119-26.)
Veio a resposta. Coube a Pedro a honra
Agora eu sei pelo poder do Espírito
imortal de responder por todos eles:
que essa orientação e conselho dados
"Tu és o Cristo, o Filho de Deus visob a inspiração do Profeta Joseph
vo." (Mat. 16: 16.)
Smith, destinados aos irmãos daqueles
Esta resposta veio do apóstolo sênior.
tempos, são destinados igualmente a
Eles reconheciam agora em Jesus de
nós. Estes onze servos eleitos com quem
Nazaré o Messias prometido a seu povo
agora tenho a honra· de estar associado,
e um Filho de Davi; ele, porém, era
não só dedicaram tudo o que possuem a
mais que isso - mesmo "o Filho de
edificação do reino, como levam uma
Deus vivo". _
vida de justiça e total dedicação. Espero
"E Jesus, respondendo, - disse-lhe:
segui-los e imitar seu exemplo. -Amo : a
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
cada um deles. Amo a Primeira Presiporque· to não revelou a carne e o sandência e todas as Autoridades Gerais.
gue, mas meu Pai que 'está nos céus.
Sinto um caÍor n'alma, quando estou na
"Pois também eu te digo que tu és Pe. sua companhia.
dro, e sobre esta pedra edificarei a miA respeito dos Doze, diz o Presidente
nha igreja, e as portas do inferno não
Joseph F. Smith: ·:Estes doze discípulos
prevalecerão contra ela;
de Cristo devem ser testemunhãs ocula"E eu te darei as chaves do reino dos
céus; e tudo o que ligares na terra será
res e auriculares da missão divina de J eligado nos céus, e tudo o que desligares
sus Cristo. Não lhes é permitido dizer
na terra será desligado nos céus." (Mat.
simplesmente: 'Eu acredito; aceitei -o
16:17-19.)
Evangelho, porque acredito . . .' . .. o
Senhor nos informa que eles têm de saEsta confirmação de Pedro foi igualber, têm de adquirir o conhecimento
mente o testemunho de Jesus a respeito
por si mesmos. O conhecimento deve
de si próprio e uma promessa que nós,
estar com eles, como se o tivessem visto
capazes de assim reconhecer, somos
e ouvido coni seus próprios sentidos, sehem-aventurados. quando guiados pelo
ndo ~ realmente conhec,e dores da verdaIntérprete prepara-se para jazer a tradução simu/tanea
de . Esta é a missão que.lhes foi designa. da: testificar de Jesus Cristo, que foi
crucificado, ressurgiu dos mortos e ·que
está agora investido de todo o poder, à
mão direita de Deus, e que é o Salvador
do mundo ... essa é a doutrina e a verdade que lhes compete pregar ao mun. do, providenciando que seja transmitida
a todos os homens . .. que J oseph Smith
é um profeta de Deus, e que foi autorizado e preparado para assentar o alicerce do reino de Deus." (Doutrina do
EvangeJho pp. 159-160.)
Sei que o espírito de revelação é tão
essencial para nós hoje como o foi para
os Doze, durante o ministério terreno
dO Salvador. Naquela ocasião, houve
um incidente que alguris autores COJlsideram o ponto culminante desse minisAGOSTO DE 1976 ~

·Espírito de DeUs. Eis aqui a sua prornes- ·
sa de que. a igreja dele, fundamentada
sobre a rocha da revelação inspirada,
resistiria a todos os poderes do inferno.
Aqui ele cOnferiu à sua igreja o poder·
de abrir e fechar, de ligar e desligar, e a
promessa de que as chaves do 'Sacerdócio, exercidas com justiça na terra, seriam ratificadas nos céus.
Deus nos abençoe com fé em Cristo
- a fé que Cristo acentuou, quando apareceu aos onze. Tomé, conforme recordais, quis uma prova - quis ver corri .
seus próprios olhos o que. lhe haviam _
contado. O Salvador disse: "Porque me
viste, Tomé, creste; bem-aventurados
os que não viram, e creram." (João
20:29.)
Eu não vi, mas sei. Eu sempre soube,
mas agora obtive maior certeza, e oro
que eu sempre saiba que este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi
restaurado em nossos dias, que Deus é
uma realidade. Sei que ele vive, que o
homem foi criado à.~. sua imagem e semelhança. Sei que Jesus de N azaré, nascido de M.aria, é o Cristo, o Filho de ·
Deus, e que debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual o homem poderá
ser salvo. Sei que éle vive agora- hoje
- e que só existe salvação por meio dele; que ele nos levará de volta, se formos dignos, à presença de Deus, nosso
Pai Eterno.
Oro que a centelha divina existente
em nós se desenvolva num firme conhecimento e convicção, e que, através 'da
revelação pessoal, viremos a saber que
Jesus é o Filho do Deus vivo, que o Presidente Kimball é o único homem na
terra que possui e exerce em retidão as
chaves do reino, e é o porta-voz ·de
Deus na terra.
Abençoa-nos com inspiração celestial, para sabermos e estarmos preparados para a sua vinda - pois ele há de vir
como Rei dos reis, para reinar para
todo o sempre. Isto eu testifico, ao orar
em seu santo nome. Amém.
de um discurso de conferencia
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· recedores.
Segundo, ela virá à mente do recebedor. O Profeta Enos orava ao
Senhor e descreve, por exemplo,
sua experiência assim:
.
"E enquanto estava assim lutando em espírito, eis que a voz do Senhor veio de novo à minha mente,
dizendo ... " (Enos 10.)
O que ele falou a Enos, não me
interessa neste momento, mas o
meio usado para falar-lhe está aqui ·
ilustrado. A palavra do Senhor vem
à mente.
Élder S. Dilworth Young
Terceiro, ouçamos agora a insdo Primeiro Conselho dos Setenta
trução dada pelo Senhor a Oliver
Cowdery, que desejava traduzir e
recebeu permissão para tal.
Para ouvir a voz suave e mansa, temos que ser justos e merecedores.
"Sim, eis que eu falarei à · tua ·
mente e ao teu coração, pelo EspíriElias?" (I Reis ·19:11-13.)
to Santo, que virá sobre ti e habitaQuando soube que estava em co- rá em teu coração."
municação com o Senhor, Elias faE então prossegue, declarando
lou-lhe de seu grave problema e por sua genuína força, se assim aconteque se escondia na caverna. Então cer:
"Agora, eis que este é o espírito
recebeu instrução sobre o que devia
de revelação; eis que este é o espíri·razer.
to pelo qual Moisés conduziu os fiDois mil e setecentos anos de- · lhos de Israel através do Mar Verpois, foram-nos restaurados os
melho em terra seca." (D&C 8:2-3.)
. meios pelos quais podemos ouvir a
Aqui; pois, se completa o que disvoz do Senhor. Conforme desse Enos: mente e coração - não o
cobriu Elias, não será no vento forcoração que palpita, mas o que
te·, ou no trovão, relâmpago ou ou" sente".
tra manifestação espetacular qualOliver Cowdery tentoU e fracas- ·
quer. Virá, como para Elias, numí . sou, sendo-lhe dito:
"Voz mansa e delicada".
"Mas; eis que te digo, deves ponNão pretendo enumerar todos os
derar em tua mente; depois me demeios pelos quais o Senhor poderia ves perguntar se é correto e, se for, ·
querer falar ao seu profeta eleito. eu farei arder dentro de ti o teu peiamos . as boas-vindas aos
Poderíamos citar aparições pesquatro novos merribros do
to; hás de sentir assim, que é certo.
soais, vozes viondas do meio de
Primeiro Quorum dos SeMas, se não for correto não sentiuma nuvem e obviamente o que
tenta, assegurando-lhes nossa afeirás isso, mas ·terás um estupor de
acabamos de mencionar.
. pensamento que te fará esquecer o
ção, nosso total apoio e aceitação
Porém, para o membro da Igreja que for errado ; portanto, não podes
de suas designações e faremos todo
decidido a guardar os mandameno possível para cooperar com eles . to,s que precisa de orientação pes- escrever aquilo que é . sagrado, a
não ser que eu teJ permita." (D&C
em seu trabalho.
soal em seus negócios cotidianos, 9:8-9.)
Irei ler-vos uma experiência de
que implora pela vida de sua espoE eu diria que também não poElias que se encontra no capítulo
sa ou um filho gravemente enfermo, . deríeis pensar, da mesma maneira.
dezenove, de I Reis:
o SEnhor indicou seguidamente
Fazer arder o peito é outra forma
"E ele lhe disse: Sai para fora, e
que a resposta será dada pela "Voz de dizer que "sentir" é uma parte
põe-te neste monte perante a face
mansa e delicada". Como, então,
importante do processo de revelado Senhor. E eis que passava o Sesaber de que forma recebê-la e o
ção.
nhor, como também um grande e
que devo esperar? ·
Quarto, na terrível reprimenda
forte vento que fendia os montes e
Primeiro, o Senhor falará pelo
de N é fi a seus irmãos, devido às
·quebrava as penhas diante da face
seu Espírito, que é o Espírito Santo.
suas intenções assassinas, diz ele:
do Senhor; porém o Senhor não esFalando aos Doze em 1829, disse o
"Sois rápidos em cometer iniqüitava no vento: e depois do vento, ·Senhor, referindo-se às palavras
·dades, porém vagarosos em
um terremoto: também o Senhor
que dera:
lembrar-vos do Senhor vosso Deus.
não estava no terremoto:
"Pois é a minha ~oz que vo-las
Haveis visto um anjo que vos faE depois do terremoto, um fogo;
diz; pois são dadas pelo meu Espíri- ·lour; ssim, haveis ouvido sua voz de
porém também o Senhor não estava to." (D&C 18:35.)
no fogo: e depois do fogo, uma voz · · Mais tarde, em 1832, instruía os él- quando em quando; e ele vos falou
numa voz mansa e delicada porém
mansa e delicada.
deres: "Eu que falo pela voz do meu . havéis perdido a sensibilidade, de
"E sucedeu que, ouvindo-a Elias,
envolveu seu rosto na sua capa, e · Espírito, (D&C 75: 1.) É im,portante modo que não pudestes perceber
que aprendamos a perceber quando o suas palavras; port~nto falou-vos
·saiu para fora, e pô-se' à entrada d-a
Senhor nos fala pelo seu Espírito, pois · ele com voz de trovão, o que fez
caverna: e eis que veio a ele uma
voz, que dizia:_ Que fazes aqui, . ele certamente o fará aos justos e me- t~emer a terra_ como se estivesse

A Voz

Mansa e Delicada

D
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para fender-se." (I Néfi 17:45.)
Repito: "Ele vos falou numa voz
mansa e delicada, porém havíeis
perdido a sensibilidade, de modo
que não pudestes perceber suas palavras." (Grifo nosso.) Por que ele
não disse: "Havíeis perdido a audição, de modo que não pudestes ouvir suas palavras? Porque a certeza
provém do sentimento.
Se desejo receber revelação do
Senhor, tenho que estar em sintonia
com ele, guardando seus mandamentos. Então, quando necessário,
segundo a sua sabedoria, sua palavra virá à minha mente por meio de
meus pensamentos, acompanhada
de um sentimento na região do peito. É algo impossível de descrever.
O termo que mais se .Jtproximà é
"arder" ou "ardor". Este se faz
acompanhar sempre de uma sensação de paz, mais uma testemunha
de que o que ouvjmos é certo. Desde que se reconhece esse ardor,
esse sentimento, essa paz, nunca
mais se precisa errar na vida diária
ou na orientação recebida. Pode-se
saber também que uma revelação é
certa, quando estiver em harmonia
com princípios revelados; caso contrário, não é do Senhor. O Senhor
nunca se contradiz. É vital que todos saibam que ninguém jamais receberá revelação contrária à palavra dada ao profeta vivo. A aplicação deste princípio evitará .muitas
frustrações da vida cotidiana;
A maioria dos aqui presentes já
teve essa experiência muitas vezes,
mas há uma grande multidão de
nossos filhos que a desconhecem e
precisam ser levados a entendê-la.
E quando devemos ensinar esse
princípio? Quando nos damos conta
de situações que indicam a necessidade de sua aplicação. Certa ocasião, um garotinho, zangando-se
com seu companheiro de brinquedo, entrou em casa afirmando que
nunca mais voltaria a brincar com
ele nem o deixaria entrar na casa.
A mãe - mulher sábia - largou o
que estava fazendo, não mais tarde, ·
mas no mesmo momento, e disse: Filho, vamos até o quarto e, de joelhos, conversar com o Pai Celestial.
Lá ela lhe explicou que precisava
aprender a perdoar e pediu que
orasse a respeito. Ela orou primeiro
e depois ajudou-o a começar.
Quando saíam do quarto, o garoto,
levantando os olhos para ela, disse:
- Acho que vou brincar com ele
novamente. Ele pode vir aqui.- Podemos dizer que foi uma resposta à
oração. Sim, mas também o começo de o rapazinho ouvir a voz do Se,-nhor, e isto é o importante.
AGOSTO DE 1976

É/der LeGrand Richards, do Conselho dos Doze.

Muitas vezes há, durante o crescimento de nossos homens, que eles
precisam buscar o Espírito, a fim de
saber como agir ou fazer. Quando
todos os pais começam a ensinálos? Como? Nas noites familiares?
Sim, porém muito mais Importante,
quando surge a necessidade, no momento de necessidade. É então que
eles compreendem. que, se estiverem certos, a voz do Senhor virá à
sua mente com um certo sentimento no peito, acompanhado pela paz.
Eles estarão recebendo a voz do Se. nhor a .eles dirigida

Por esse meio, o Profeta Joseph
Smith recebeu revelação, assim
como os que o sucederam como
presidentes da Igreja. E por esse
meio' a Igreja se mantém em sintonia com a vontade do Senhor, através do Pre'sidente Spencer W. Kimball. Por esse meio, poderemos encontrar eventualmente o caminho
para a vida eterna, e oro que possamos entender. Presto testemunho
dessa verdade e do fato de que o
Presidente Spencer W. Kimball é
um profeta, em nome de Jesus Cristo, Amém.
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Vós Sois Vosso
Maior Tesouro
Élder John H. Vandenberg
Assistente do Conselho dos Doze

Todos nós devemo-nos analisar e descobrir nosso próprio valor

ecentemente, mexendo e~?
algumas· lembranças minhas caiu-me nas mãos uma
moeda que me trouxe à mente uma
agradável experiencia.

R

·

Anos atrás, ao tomar o avião em
Denver, para voltar ·à Cidade do
Lago Salgado, pois tinha sido convidado a fazer parte do Comitê de
Construção da Igreja, encontrei um
membro da nossa equipe que fazia a
mesma viagem. Estava acompanhado de um senhor que conhecera por
acaso. Sentados juntos no avião,
pusemo-nos a conversar. Ind~guei
ao tal senhor qual sua ocupação
. atual. Contou-nos que era engenheiro, na época ocupado na cons-trução de uma igreja numa das
20

maiores cidades do Texas. Falou de
algumas experiências frustradoras
dele e do comite financeiro no tocante ao levantamento de fundos
dos meiJ).bros da sua igreja; haviam
tentado praticamente tudo, desde
pedidos indiretos, como jantares,
bazares, jogos de azar - mas nenhum meio teve sucesso.
Convocaram uma reunião espedal para solucionar os problemas
financeiros. E foi durante essa· reunião, disse ele, que lhes ocorreu
uma idéia brilhante, depois de alguém sugerir que consultassem as
Escrituras para experimentar a maneira do Senhor. A passagem encontra-se em Malaquias:
"Trazei todos os dízimos à casa
do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança." (Mal.
3:10.)
Por esta passagem, o comitê concebeu a idéia única de transmitir a
mensagem aos membros cunhando
uma moedinha de cobre, reluzente
como ouro puro, do tamanho aproximado da de cinqüenta centavos
de dólar, tendo inscrito num dos lados: "Um décimo é do Senhor", e
do outro: "Trazei todos os dízimos
à casa do Senhor e derramareí
· sobre vós uma bênção tal, que dela
vos advenha a maior abast~nça."

As moedas, contou, foram distribuídas entr~ os membros, na esperança de que, quando os homens
metessem a mão no bolso e as senhoras abrissem a carteira ein busca de um trocado, a moedinha brilhante fosse a primeira coisa que
vissem, recordando-lhes o seu dever. Sorrindo, entregou uma moedinha a cada um dos dois e disse:
- Foi um sucesso! O povo tem
correspondido e agora estamos progredindo em nosso projeto.
Quando ele disse isto, pensei:
"Um bom princípio be.m aplicado
traz bom resultado."
Pas~ado um momento, ele inverteu a coisa e quis_saber qual era a
nossa presente ocupação, ao que
replicamos: - Coincidentemente,
nós também estamos construindo
igrejas para a Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias.
- Quantas os senhores estão
construindo?
- No momento, algumas centenas, - respondemos, o que provocou um olhar de surpresa da parte
dele.
- Mas isto represe_n ta um montão de ,edifícios! Como é que conseguem financiá-los? Onde, no mundo, conseguem arranjar tanto dinheiro?
- Dos membros da Igreja e, por
nova coincidência, o grande segre:,;·
do que os senhores descobriram no
princípio do dízimo tem sido uma
doutrina da Igreja do Senhor desde
o princípio de sua restauração, replicamos.
Isto ensejou uma extensa conversa sobre a grande dedicação dos
santos dos últimos dias, não só
quanto ao pagamento do dízimo,
ofertas de jejum, além dos fundos
de construção, fundo do templo,
fundo do bem-estar, orçamentos,
fundos missionários etc., como também doando grande parte de seu
tempo livre trabalhando na Igreja,
na sua administração e participao-.
do em seus programas. Explicamos
nosso extenso programa missionário e a devoção de nossos jovens.
Demonstrando intenso interesse,
recostou-se na poltrona e falou pensativamente:.
- É assombroso! Vocês devem
ter algo que '"não temos.
E surge novamente a questão qual a diferença que na verdade
causa tal devoção? Deixemos que
J oseph Smith responda. Em dezembro de 1839, ele encontrava-se
em Washington D.C., em compaA LIAHONA

nhia de outros irmãos, tentando
conseguir que os santos fossem
compensados pelas injustiças sof.ridas. Em carta a seu irmão, Hyrum,
ele dizia que haviam sido recebidos
pelo presidente dos Estados Unid<?s
e contava que: "Em nossa entrevista com o presidente, ele perguntounos no que nossa religião deferia
das outras religiões da época. O Irmão Joseph disse que diferíamos na
maneira de batizar e do dom do
Espírito Santo pela imposição das
mãos, julgando que todas as outras
considerações estavam contidas no
dom do Espírito Santo." (History of
The Chore h of Jesus Christ of Latterday Saints, 4:42.) Este é o dom concedido a todo membro ao ser confirmado na Igreja. Aqueles que lhe
correspondem são por ele guiados.
· O Senhor aludiu ao poder do
Espírito Santo em suas instruções
. aos discípulos, quando disse:
"Todavia digo-vos a verdade, que
vos convém que eu vá; porque, se
eu não for, o Consolador não virá a
vós; mas, seu eu for, enviar-vo-loei.
"E, quando ele vier, convencerá
o mundo do pecado, e da justiça e
do juízo.
"Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar
agora.
"Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em
toda a verdade." (João 16:7-8,1213.)
É pelo Espírito Santo qu.e os
membros recebem o conhecimento
e testemunho da verdade. E assim
influenciados, eles de .bom grado e
voluntariamente apóiam a causa do
Evangelho Restaurado de Jes1:1s
Cristo. Seja o que for que lhe seJa
requerido, eles respondem e sentem-se satisfeitos a respeito. Haveria· de ser doutra maneira? O preço
é pago, segundo a ilustração desta
simples parábola:
"Outrossim o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante,
que busca boas pérolas;
- "E encontrando uma pérola de
grande valor, foi, vendeu tudo
quanto tinha, e comprou-a . .(Mat.

13:45-46.)

.

J oseph Smith, faland~ s~?re o assunto, expressou-~e as~m: Tal era,
e sempre será a sttuaçao dos santos
de Deus que, a menos que tenham
um genuíno conhecimento de que o
rumo que seguem está de acordo
com a vontade de Deus, sua mente
se abaterá e desfalecerão, porque
assim tem sido e sempre será a oposição do coração dos incrédulos e
daqueles que não conhecem
AGOSTO DE 1976

Deus ... Põis para o homem sacrificar tudo o que é seu ... requer mais
do que a simples crença ou suposição de que está fazendo a vontade
de Deus; porém conhecimento genuíno, compreendendo que, quando estes sofrimentos tiverem terminado, ele entrará no repouso eterno
e será participante da glória de
Deus ... Observemos aqui," prossegue ele, "que uma religião que
não requer o sacrifício de todas as
coisas, jamais tem poder suficiente
para produzir a fé ne_cessária para
vida e salvação." (Lectures on Faith,

seu maior tesouro. Se puder determinar poir si mesmo - descobrir o
que é e qual o seu destino, e puder
encontrar e desenvolver os elementos de valor em sua natureza - sua
vida_ adquirirá a beleza da ordem . . . Digo 'se puder', pois este
processo exige sabedoria, e sabedo-·
ria é um fruto que amadurece lentamente. Talvez vo~ê ainda não seja
sábio, talvez ainda seja incapaz de
uma auto-análise, talvez esteJa confuso entre as superficialidades e
aparências da vida, talvez seu código de conduta seja baseado nos cos6:4,5,7,.)
tumes vigentes e nos ditos de preAlguns têm o privilégio de obsertensos filósofos, talvez você se envar de certas posições favoráveis, o · contre abatido e desanimado, até
crescimento e vitalidade da Igreja
mesmo em louca retirada diante das
viva. Esse movimento mostra que. a
cousas da vida que parecem opor-se
fé está aumentando na terra, que é
a você e rechaçá-lo. Mas, mesmo
estabelecido o convênio eterno de
assim, isto é apenas uma condição
Deus, e que está sendo proclamada
ou disposição passageira. A condia plenitude do Evangelho. (Vide
ção se corrigirá por si, a disposição
D&C 1:21.) Isto concorda com a t=epassará." (Richard Wight'man.)
velação dada através do Profeta J oO Evangelho em sua plenitude
seph Smith, quando este passava alfornece a ajuda necessária para
"determinardes por vós mesmos gumas de suas horas mais difíceis na
descobrirdes o que sois e qual o
Cadeia de Liberty, durante o invervosso destino".
no e primavera de 1838/39. Do meio
Diz o Rei Benjamim, um dos prodaquele mundo de trevas, ele declafetas do Livro de Mórmon, falando
rou:
dos atributos de Deus: 'Se o conhe"Quanto tempo podem permanecer impuras as águas que correm?
cimento da bondade de Deus em
Que poder deterá os céus? Seria tão
vós . . . despertou o sentimento
inútil querer o homem estender seu
de ... (vosso) estado de decadêndébil braço para desviar do seu curcia .. .
so o rio Missouri, ou fazê-lo ir cor" ... este é o meio pelo qual vem a
renteza acima, como evitar que o
salvação ...
Todo Poderoso derrame os seus coCrede em Deus; acreditai que ele
nhecimentos dos céus sobre as caexiste e que criou todas as coisas,
beças dos santos dos últimos dias."
tanto no céu como na terra; acreditai que ele tem toda a sabedoria e
(D&C 121:33.)
Este conhecimento que o Todo- poder, tanto nos céus como na terpoderoso derrama sobre a cabeça ra; acreditai que o homem não
dos santos refere-se ao conheci- pode entender todas as coisas que o
mento perdido da verdadeira natu- Senhor pode.
"Além disso, acreditai que vos
reza do Pai e de seu Filho, Jesus
Cristo; ao genuíno propósito e sen- deveis arrepender de . vossos pecatido da vida; às verdadeiras doutri- dos, abandoná-los e humilhar-vos
nas do Evangelho que, quando acei- diante de Deus, pedindo com sincetas, firmam a fé em Deus, tão essen- ridade de coração que ele vos percial para a vida eterna na prece doe; e agora, se acreditais em todas
ofertada por Jesus em favor de seus estas coisas, procurai fazê-la&."
discípulos e todos os crentes, ele (Mosiah, 4:5,8-10.)
Usando esta Escritura como base
disse:
e seguindo o caminho que o Salva"E a vida eterna é esta: que te co;nheçam, a ti só, por único Deus ver"- dor descreve como sendo "estreidadeiro, e a Jesus Cristo; a quem to" e "apertado" (Vide Mat. 7:14),
fará a pessoa compreender que ela
enviaste." (João 17:3.)
própria "é seu maior tesouro". MiO propósito geral ·do plano do
lhões assim testificaram pelo poder
Evangelho é informar a humanidade de que ela pode agir de acordo do Espírito Santo, quando aceitatam a verdadeira doutrina e com
com seus princípios; é ajudar o ~n
outros juntaram-se à verdadeira
divíduo a encontrar-se proporcioIgreja.
nar-lhe uma resposta para seus dileQue Deus nos abençoe e ajude a
mas. Disse alguém, a rspeito de um
desses dilemas: "Seu maior proble- entender isso, eu oro humildemente
ma é você mesmo. Você é também . em nome de Jesus Cristo. Amém.
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A P31avra· de
Sabedoria
Élder Theodore M. ·Burton
Assistente do Conselho dos Doze
_ sso gu_1a
No
· d, ~ sau'de f oi dado por revelação e deve ser usado para nossa proteçao e beneficio.

eus irmãos, aos testemunhos
prestados pelo Irmão Maxwell, acrescento o meu sincero "amém". Quando eu era menino, costumávamos cantar na Escola
Dominical um hino intitulado "Nas
Mont~nhas de Sião", ao qual chamá~
vamos de hino da Palavra de Sabedoria. Era uma de nossas músicas
preferidas e sempre a cantávamos
com grande entusiasmo. Uma das
estrofes diz:
Se sadias querem ser, fortes se de·
senvolver,
Chá, café e fumo todas odiarão;
Nunca álcool irão tomar, muita
carne evitar,
. E assim contentes sempre estarão.
("Nas Montanhas de Sião" Hi'
nos, nC? 114.)
Fui ensinado tanto em casa como
na Igreja a guardar a Palavra de Sabedor_ia. Desde criança, aprendi
uma 1mportante lição - evitar as

M
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coisas prejudiciais ao meu organismo.
Naqueles dias, na verdade raramente se passava uma conferência
sem um discurso sobre a Palavra de
Sabedoria. Hoje eu gostaria de retomar esse costume e falar a respeito da revelação dada pelo Senhor a
J oseph Smith, no dia 27 de feverei. ro de 1833, -e que no Doutrina '
Convênios encontra-se na seção 89.
Embora de há muito se conhecessem os males relacionados com o
abuso _do álcool, naquela época não
se sab1a quão pernicioso podia ser o
seu uso. Também se desconheciam
naqueles dias os perigos do uso do
tabaco, chá e café e do consumo excessivo _de carne. O Senhor, porém,
conhec1a esses perigos e avisou seus
filhos, a fim de protegê-los tanto orgânica como mentalmente. Em minha opinião, nestes dias em que vivemos, existe. grande necessidade
de tal aconselhamento.
Na década de 1960, houve grande
alarde a respeitõ da chamada "cultura das drogas", e com muita razão. Ao_ vermos pessoas, especialmente JOVens adultos destruindo
seu organismo e intelecto pelo uso
~e nar,cóticos e drogas viciadoras,
ficamos profundamente alarmados.
Embora tal hábito continue a nos
preocupar grandemente, seus efei:..
tos destrutivos mereceram tamanha
publicidade, que regrediram um
pou~o, pelo menos por parte dos
~dolescentes mais velhos e jovens
adultos.
O .consumo de drogas, contudo,
contmua sendo um sério problema
entre os adolescentes mais jovens

que ainda não adquiriram maturidade nem sabedoria suficiente para
reconhecer seus efeitos destruidores. Em suas bravatas e demonstrando inexperiência da vida, essas
q_uase crianças são tentadas a expenmentar tais drogas por curiosidade, e, como resultado, prejudicam o
corpo e a mente. Antes de se darem
conta, são escravos desse hábito vicioso. Descobrem estar segurando
uma onça pelo rabo - não podem
continuar assim nem ousar· largar.
Tarde demais, eles se vêem metidos
num apuro terrível.
Por assustador e terrível que seja
o vício de drogas, o consumo de álcool e tabaco no. final das contas é
igualmente destrutivo. Eles constituem nosso principal problema de
drogas hoje em I dia, . pois essas
substâncias são de fato drogas e
como tal deveriam se consideradas.
O problema com esse tipo de drogas é que seus efeitos são mais ·
graduais. Como a destruição que
causam não se torna de imediato
aparente, jovens e adultos, igualmente, não se dão conta de seus
~~eito~ pr~judiciais até que o dano
Ja esteJa fe1to. Quando o uso prolongado do fumo causou câncer, enfisema e problemas · cardíacos nem
todo o arrependimento. do ~undo
poderá salvar a pessoa do sofrimento por eles provocado. Quando um
alco,ó_latra perdeu saúde, emprego,
fam1ha e reputação, o pesar de ter
começado a beber é pouco consÓlo
para uma vida arruinada.
Alguns amigos meus têm-me perguntado por que eu, como cientista
não falo contra o uso de tais subs~
t~ncias. "Com sua bag~gem . científica como ex-professor de química,
pode falar com autoridade," dizemme os amigos. "Por causa de seu
conhecimento e experiência científica, as pessoas acreditarão no senhor! Pense no bem que poderia fazer, como cientista, para salvar nossa gente!" Tudo o que posso dizer é
que temos centenas de excelentes e
experimentados cientistas em nossa
Igreja, que se mostram tão qualificados como eu para falar a respeito
da ~alavra de Sabedoria, mostrando como esta revelação tem sido
corroborada e confirmada cientificamente.
Pofem, permiti-me dizer mais
uma coisa. A confirmação científica da Palavra de Sabedoria não tem
1
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Presidente Ezra · Taft Benson. do Conselho dos Doze.

impedido que nossa juventude o fu_.
mo, maconha, bebidas alcoólicas e
outras drogas. Nos Estados Unidos,
todo maço de cigarros e toda a propaganda a respeito trazem obrigatoriamente um aviso:
ADVERTtNCIA: O Diretor Nacional de Saúde Decidiu que o Fume É
Prejudicial à sua Saúde.

)
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Porém, esta advertência feita por
um cientista não impede que as pessoas fumem. As cinqüenta mil mortes e ferimentos em oitocentas mil
pessoas provocados anualmente
por motoristas alcoolizados, desencadeariam uma avalancha de marchas de protesto, se fossem conse:
qüência de alguma ação militar por
parte dos Estados Unidos. Entretanto, poucas vozes de protesto se
levantam contra o contínuo e sempre crescente uso do álcool entre os
motoristas. Tampouco essas confirmações da Palavra de Sabedoria
impedem o povo de fumar e beber.
Arribos estão aumentando, a despeito da evidência e experiência
científica que demonstram quão
prejudiciais são esses hábitos.
Todavia, existe uma razão melhor para eu falar da Palavra de Sapedoria do que o fato de ser cientisAGOSTO DE 1976

ta. Fui chamado como autoridade
geral e recebi a mordomia especial
de ensinar . a verdade ao povo.
Como autoridade geral, tenho um
sólido testemunho pessoal de que
Jesus Cristo é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Eu sei
que ele é o Criador e que conhece o
fim desde o princípio. Como Criador do homem, ele sabe quais as
coisas boas para nosso corpo e
quais as que nos prejudicam: Jesus
Cristo, como o Deus deste mundo,
informou-nos que as bebidas alcoólicas, o tabaco, chá e café são
prejudiciais à nossa saúde. O uso
contínuo dessas · substancias nos
causará dor e pesar. Não são apenas prejudiciais à saúde, mas literalmente destroem nosso corpo e
mente.
Visto como sei que Deus vive e
que essas instruções provêm dele,
como servo de Deus, estou em melhor posição' para advertir o povo
do mundo e os membros da .Igreja
em particular, contra tais perigos,
do que estaria jamais como cientista. Deus nos advertiu e reahnente
preveniu, dando-nos a Palavra de
Sabedoria como revelação. Na qualidade de servo de Deus, passo esse
· conhecimento adiante para o beiP

dos que ouvem ou venham a lerestas palavras. Repito - o uso de tabaco, chá, café e bebidas alcoólicas
de qualquer espécie é não só desagradável ao Senhor como igualmente destrutivo para vosso corpo e
vossa mente.
Não sei o que o Senhor quis dizer
com as seguintes. palavras, mas
aceito-as pelo significado aparente:
"E todos os santos que se
lembrarem e guardarem .e fizerem
estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o
seu umbigo e medula para os seus
ossos;
"E acharão sabedoria e grandes
tesouros de conhecimento, até mes.mo tesouros ocultos;
"E correrão e não se cansarão,
caminharão e não desfalecerão.
"E eu, o Senhor, lhes faço a promessa de que o anjo destruidor os
passará como aos filhos de Israel, e
não os matará." (D&C 89: 18-21.)
Quando leio "saúde para . . . o
umbigo e medula para os ... ossos"
imagino a possibilidade de uma praga devastadora, assolando o mundo
como conseqüência de uma poluição generalizada, produzida pelos
riscos de radiação numa guerra futura. Seria este, talvez, um dos
meios usados pelo Senhor para separar os obedientes dos desobedientes? Poderia haver alguma conexão entre essas substâncias proibidas e partículas radioativas que
provocariam uma maior absorção
pela medula dos ossos, resultando
em maior possibilidade de dano? Eu
não sei.
O que sei é que, se guardarmos a
Palavra de Sabedoria, seremos poupados pelo anjo destruidor. O que
sei é que Deus recomendou · que
não ingeríssemos bebidas alcoólicas, chá ou café, e nos abstivéssemos do tabacó. Quão insensato é
usar qualquer sub.stância que vicie e
prejudique o corpo. A palavra do
Senhor me basta para guiar-me na
vida. Insto-vos, portanto, a ouvirdes
cuidadosamente estas palavras de
advertência, não só para abster-se
das coisas prejudiciais ao vosso corpo, como também quanto ao uso
dos alimentos recomendados pelo
Senhor, ingerindo-os com prudência e ações de graças.
O Senhor falou. Disto eu presto
testemunho em nome de Jesus Cris.:
to. Amém.
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Crocodilos Espirituais
Élder Boyd K. Packer
do Conselho dos Doze
Perigo_s espreitam por toda a parte na vida dos jovens para advertir e ajudá-los.

mas existem guias

O Presidente Badger mostrava-se
um tanto vago a respeito do programa para o dia 10 de setembro, que
acontece ser meu aniversário. Estávamos na Rodésia, planejando,
pensava eu, voltar para J ohannesburg, na Africa do Sul. Mas ele tinha outros planos e acabamos desembarcando na Catarata de Vitória.
- Não muito longe daqui existe
.uma reserva de caça, - explicoume. ~ Aluguei um carro, e amanhã,
seu aniversário, vamos passar o dia
observando animais selvagens africanos.
Gostaria de dizer que esses parques africanos são diferentes. As
pessoas é que ficam enjauladas, e os
alo, hoje, à juventude da · animais, em liberdade. Isto é, existem alojamentos especiais onde os
I~reja, ao Sacerdócio Aaromco e moças, e a estes mavisitantes pernoitam, protegidos
ravilhosos jovens do nosso coro. A por altas cercas; depois de clarear o
fim de ensinar-vos uma lição não muidia, podem percorrer o território de
to fácil de se aprender, vou contar-vos ·carro, mas sem sair deste. ·
uma experiencia.
Chegamos ao parque ao entardecer. Devido a algum engano, não
Sempre tive grande interesse por
animais e aves; qu.a ndo ainda garohavia acomodações suficientes para
tinho e as outras crianças ! queriam
todos os visitantes, e quando chegabrincar de "cowboy", eu queria fa- ·= mos, não havia mais nenhuma cabazer um safari na África e fingir estar
na disponível. O guarda-florestal
caçando animais selvagens.
chefe informou-nos de que tinham
Quando aprendi a ler, procurei liuma cabana isolada a uns treze quilômetros dali, onde poderíamos
vros que falavam de pássaros e anipassar a noite.
mais, e cheguéi a aprender bastante
Devido à demora com o jantar,
a respeito deles. Ao chegar à .ado- .
saímos do alojamento muito depois
lescência, eu conseguia identificar a
do anoitecer. Encontramos a encrumaioria dos animais africanos, diferenciando o or~ngotango de um
zilhada, e logo depois de percqrrer
impala, 01;1 o órix de ·um gnu.
curta distância do caminho estreito,
Sempre desejei visitar a Africa
o motor enguiçou. Achamos uma
para ver os animais, e finalmente,
lanterna e saltei para ver se não era
surgiu a oportunidade. A Irmã Pacum fio solto ou cóisa parecida.
ker e e~ recebemos· a designação de
Quando o facho de luz atingiu o
percorrer a Missão da África do Sul tP.ão poeirento, a primeira coisa
em companhia do Presidente Hoque vi foram pegadas de leão!
ward Badger e sua esposa. Foi um
De volta dentro do carro, decidiprograma bastant.e cansativo - em
mo-s passsar a noite ali mesino! Fesete dias, dedicamos oito capelas
lizmente, uma ou duas horas mais
espalhadas pelo enorme continente.
tarde, fomos socorridos pelo moto-
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rista de um caminhão de combustível que saíra do alojamento tarde
por causa de um problema. Acordamos o chefe e, no devido tempo, estávamos instalados em nossa cabana. Pela manhã, trouxeram-nos de
volta ao alojamento.
Estávamos sem carro, e sem telefone, não havendo meio de conseguir condução até o fim do dia. Enfrentamos o desapontamento de ficar ali o dia inteiro. Nosso.único dia
no parque estava estragado, e para
mim, se fora o sonho de uma vida
inteira.
Conversando com um jovem
guarda-florestal, ele ficou surpreso
pelo fato de eu conhecer tão grande
número de pássaros africanos. Então ele se prontificou a nos ajudar.
- Estamos construindo um novo
abrigo de observação acima de uma
cacimba, a uns trinta e cinco quilômetros · do alojamento. Não está
pronto ainda, mas é bem seguro. Eu
os levarei até lá com um lanche, e
hoje à tarde, quando seu carro chegar, mandarei buscá-los. Assim poderão observar tantos animais ou
mesmo mais do que andando de
carro por aí.
A caminho do abrigo de observação, ele se ofereceu para nos mostrar alguns leões. Saiu da estrada, e
não muito depois, localizou um grupo de dezessete leões, todos estirados em pleno sono, e dirigiu-se diretamente até eles.
Paramos perto de um aguadouro,
a fim de observar os animais que vinham ali matar a sede. Era época de
seca e pouca água; na realidade, apenas umas poças de lama. Quando os
elefantes pisavam na lama mole, a
depressão da pegada se enchia de água era ali que os animais iam beber.
Os antílopes mostravam-se particularmente ariscos. Aproximavam·
se da poça e logo fugiam apavorados. Como não c.onseguia ver nenhum leão por perto, perguntei ao
guia por que eles não bebiam. Sua
resposta foi: - Crocodilos.
Eu sabia que ele devia estar brincando e perguntei sério: - Qual é o
problema?
- Crocodilos - voltou a responder.
- Bobagem, - repliquei. - Não
há nenhum crocodilo por aí. Qualquer pessoa pode ver isso.
Pensei que ele estivesse se diverA LIAHONA

tindo à minha custa, o pretenso perito em caça africana, e finalmente
·pedi-lhe que nos dissesse a verdade.
Devo lembrar-vos de que eu não
era tão ignorante assim; tinha lidO
uma porção dê livros a respeito da
África. Além disso, todo mundo
sabe que não se pode esconder um
crocodilo numa pegada de elefante.
Percebendo que eu não lhe dava
créditd, resolveu, suponho, dar-me
uma lição. Dirigiu o carro até outro
local onde ficamos sobre um barranco acima da cacimba lamacenta.
- Ali, - apontou. - Veja por si
mesmo.
Eu não conseguia ver nada aléll}_
da lama, um pouquinho d'água, e ·os
·animais nervosos . à distância. Então, de repente, eu vi! Um enorme
crocodilo aninhado na lama, à espera de um incauto animal suficientemente sedento para vir beber.
Subitamente passei a acreditar!
Quando percebeu minha disposição
de dar-lhe crédito, ele prosseguiu
com a lição:
- Há crocodilos espalhados pelo
parque inteiro, - explicou. -Não só
nos rios. Não temos nenhum bebedouro sem que haja um crocodilo
por perto, disso podem estar certos.
O guia foi mais bondoso do que
eu merecia. Minha atitude de "sabe-tudo" diante de sua resposta
"crocodilos" poderia ter provocado
o desafio:
- Bem, então vá lá e veja por si
mesmo!
Eu podia ver por mim mesmo que
não havia crocodilos. Eu estava tão
.certo disso, que bem poderia ter.
.saltado só para ver ó que havia lá. E .
tal gesto arrogante poderia ter sido
.fatal! Ele, porém, teve paciência
bastante para me ensinar.
Meus jovens amigos, espero que
sejais mais sensatos diante de vossos guias do que eu fui nessa ocasião. Aquele convencimento de
pretender saber tudo realmente era
· indigno de mim, como também não
,é· digno de vós. Não me orgulho disso acho que teria vergonha de falar-vos a respeito, se não fosse
como possível ajuda.
Aqueles que vos precederam na
vida já experimentaram um pouco
as tais cacimbas e levantam a voz da
advertência sobre os ·crocodilos;
Não só quanto aos grandes· répteis .
cinzentos que vos podem fazer em
pedaçós,' como os crocodi~os espiri-
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· tuais, infinitamente mais pengosos,
ainda mais falsos e menos visíveis
que aqueles· tão bem camuflados ·
répteis na África.'
Esses crocodilOs espirituais podem 'm atar ou mutilar vossa alma.
Podem destruir vossa paz de espírito e a paz de espírito daqueles que
vos amam. É contra eles que devemos adverti-los. Atualmente, em
todo o mundo mortal, dificilmente
existirá um bebedouro que não es~
teja infestado deles.
Noutra viagem pela África, discuti essa experiência com um guarda-florestal de outra reserva. Ele
íne assegurou que é de fato possível
esconder na pegada de um elefante.
um crocodilo de tamanho .suficiente
para partir um homem em dois pedaços.
Depois, mostrou-me o local de
uma tragédia. Um jovem inglês estava trabalhando no hotel durante a
temporada, e a despeito dos constantes e repetidos avisos, ele passou
pela cerca do alojamento para verificar alguma coisa do lado oposto
de uma poça d'água tão rasa, que
' não chegava a cobrir seus tênis.
- Ele não tinha dado dois passos
na água, - contou o guia, - quando
foi pego pelo crocodilo e não pudemos fazer nada para salvá-lo.
Parece contrariar a nossa própria
natureza, principalmente quando
somos jovens, aceitar muita orientação dos outros. Porém, meus amigos, há ocasiões em que, não importa o quanto pensamos saber ou o
quanto desejamos fazer uma coisa,
nossa própria existência depende
de darmos atenção aos nossos .
guias.
Bem, é horrível pensar naquele
moço que foi devorado pelo crocodilo. Mas isto não é, de forma alguma, a pior coisa que pode acontecer. Existem coisas morais e espiri.tuais muito piores d~ que pensar·em
ser feito em pedaços por um réptil
monstruoso.
Felizmente, existem na vida guias
suficientes para impedir que tais
coisas aconteçam, desde que esteja- .
mos dispostos a, de vez em quando,
aceitar um conselho.
. Alguns de n~s fomos designados:
, a servir de guias e guardas agora,
como vós o sereis num futuro próximo. É verdade que não costuma. mos usar tais títulos. Somos conhe. cidos pelos títulos d~ pais - pai e
1
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.mãe ~ de bispo, líder, supervisor.
Nosso encargo é assegurar que passeis pela·mortalidade sem serdes feridos por esses crocodilos espirituais.
Todas as instruções e atividades
na Igreja têm como principal propósito o desejo de ver nossa juventude livre, independente e segur.a,
tanto espiritual como temporalmente.
Se escutardes os conselhos de
vossos pais, vosso mestres, vossos
·líderes enquanto sois jovens,
-podeis aprender como seguir o me-·
lhor guia que existe - o sussurro do
Santo · Espírito., Isto é revelação
pessoal. Há um processo pelo qual
somos advertidos em caso de perigo
espiritual. Exatamente como fui
avisado pelo guia, podeis receber sinais que vos alertem sobre os crocodilos espirituais que estão à espreita.
Se vos pudermos ensinar a escutar ess·as comunicações espirituais,
estareis protegidos desses ctocodilos da vida. podeis aprender como é
ser guiado do alto. Essa inspiração
pode surgir em todas as vossas atividades, na escola, ao namorar - não
só nas designações da Igreja.
Aprendei a como orar e como receber resposta para vossas orações.
Quando orardes a respeito de alguma coisa, é preciso esperar pacientemente muito, muito tempo até
que venha a resposta. Algumas orações têm que ser respondidas imediatamente para vossa própria segurança, e certos influxos do Espírito
virão mesmo sem terdes orado .
Desde que estejais realmente decididos a seguir esse guia, vo~so testemunho crescerá, e ao 'longo do
caminho, haveis de encontrar provisões em lugares inesperados,
como evidência de que alguém sabia ql.Je seguiríeis aquela trilha.
O exercício fundamental durante
vossa juventude, para que vos t~r-_
néis espiritualmente fortes e independentes, reside na obediência a
vossos guias. Se os seguirdes e o fizerdes de .boa vontade, aprendereis
a confiar nesses delicados, sensíveis
influxos espirituais. Aprendereis
que eles semprt1, invariavelmente,
· vos levarão ao que é ce.r to.
Agora, meus jovens amigos, gostaria de referir-me a outra experiência, da qual me lembro constantemente, mas J?._QUCO falo. Não vou
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contá-la em detalhes, apenas referir-me a ela. Aconteceu há muitos
anos, quando talvez não era tão jovem: quanto vós agora, e teve a ver
com minha decisão de seguir esse
.
guia.
Eu sabia o que era o arbítrio e sabia .quão importante é ser independente, ser livre. Sabia de alguma
forma que havia uma coisa da qual
o Senhor jamais me privaria, e esta
era meu livre arbítrio. Não cederia
meu arbítrio a nenhum outro ser senão a ele! Decidi dar-lhe a única
coisa que ele jamais me tomaria meu arb ltrio. Decidi, sozinho, que
daquela hora em diante, eu faria as
coisas à sua maneira.
F oi uma provação difícil para ·
mim, pois achei estar desistindo da
coisa mais preciosa que eu possuía.
Moço ainda, rtão tinha sabedoria
bastante para saber que por ter
·exercido meu arbítrio e decidido
por mim mesmo, eu não o estava
perdendo. Estava-o fortalecendo!
Aquela experiência ensinou-me o
sentido desta Escritura: HSe vós
permanecerdes na minha palavra,
'verdadeiramente sereis meus discí- .
pulos;
"E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará." (João 8:3132.)

Desde aí, os crocodilos espirituais não me têm feito tanto medo,
pois em muitas ocasiões tenho sido
alertado sobre onde espreitavam.
Fui mordido uma ou dus vezes, e
certa ocasião precisei de primeiros
socorros espirituais, mas tenho sido
salvo em geral por estar prevenido.
Afortunadam~nte, existem pri- ·
meiros socorros espirituais para os
que foram mordidos. O bispo da ala
é o guia encarregado de prestar os
primeiros socorros. Ele está igualmente em condição de tratar dos
que foram moralmente atacados
por tais crocodilos espirituais - e
vê-los totalmente recuperados.
Aquela experiência na África foi
mais um lembrete para eu seguir o
Guia. Eu o sigo, porque quero.
Através da outra experiência, vim a
conhecer o Guia. Presto testemunho de que ele vive, que Jesus é o
Cristo. Sei que possui um corpo de
carne e ossos, que dirige esta Igreja,
e que seu propósito é guiar-nos a
todos seguramente de volta à sua
presença. Em nome de Jesus Cristo.
Amém.
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Sessão do Sacerdócio, sábado, 3 de abril de 1976.
Anúncio feito pdo Presidente Spencer W. Kimball, no início da sessão do
Sacerdócio.
Queremos anunciar que , a fim de proporcionar melhor liderança às nos~
sas estacas, os representantes regionais dos Doze receberão limitada linha
de autoridade na Igreja. Eles não chamarão nem desobrigarão líderes locais.
Serão responsáveis pelo treinamento das presidências de estaca no trabalho
eclesiástico, programas da Igreja e técnicas de liderança. A partir de agora,
prestarão contas a Primeira Presidência e ao Conselho dos Doze, através da .
autoridade geral supervisara da área. Os representantes regionais receberão
instruções detalhadas sobre esse acréscimo de responsabilidade na sessão
de instrução a ser realizada na segunda-feira. Maiores informações sobre o
assunto serão transmitidas aos líderes de estaca através dos representantes
regionais, e por correspondencia, , das Autoridades Gerais.

Autoridade e Poder
do Sacerdócio
Bispo H. Burke Peterson
Primeiro Conselheiro no Bispado Presidente .

A autoridade do Sacerdócio pode tornar-se em poder do Sacerdócio
para a bênção da família - se os homens viverem retamente.

eus irmãos, sou particularmente grato pela designação
de falar na reunião do Sacerdócio desta noite. Imagino que esta
seja a maior assembléia do Sacerdócio nesta dispensação. Tenho luta-
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do para encontrar um meio de transmitir-vos uma mensagem que considero de máxima importancia e de interesse vital para todos os filhos de
nosso Pai. Orei e oro àgora que seu
Espírito nos assista. Testifico-vos que
o que vou dizer é verdade, pois sua
preparação foi induzida pelo Espírito. Que vosso coração esteja aberto
e vosso espírito, receptivo.
O progresso espiritual e a felicidade resultante, está baseado no
entendimento dos princípios do Sacerdócio na sua obediência. Creio
haver muitos cuja vida está anuviada pela infelicidade, porque nós, irmãos do Sacerdócio, não atentamos
o quanto deveríamos para a voz admoestadora. do Senhor. Conforme
ele diz aos irmãos, há perigo quando fazemos mau uso do Sacerdócio.
Todos nós lemos muitas vezes arevelação a seguir. .Permiti que a leia
novamente, relacionando-a à nossa
conduta diária na vida? Citando de
Doutrina & Convenios:
"Eis que muitos são chamado~
_A LIAHONA

mas poucos SdO escolhidos. E por
não são eles escolhidos?

-~ue

"Porque _seus corações estão tão
fixos nas coisas deste mundo, e aspiram tanto às honras dos homens,
que não aprendem esta única lição
(atentai para a lição, irmãos) 'Que os direitos do Sacerdócio
são inseparavelmente ligados aos
poderes dos céus, e que os poderes
dos céus não podem ser controlados nem manipulados, · a não ser
pelo princípio da retidão." (D&C
121:34~36.)

Disto depreendo que há uma diferença entre autoridade e poder do
Sacerdócio. Poder e autoridade,
com referência ao Sacerdócio, não
são necessariamente sinônimos. Todos os portadores do Sacerdócio
possuem a autoridade de agir em
nome do Senhor, porém a eficácia
da nossa autoridade - ou se preferis, o poder proveniente dessa autoridade -depende do padrão de nossa vida; depende da nossa retidão.
Notai novamente. "Os poderes dos
céus não podem ser controlados
nem manipulados, a não ser pelo
princípio da retidão."
Gostaria de sugerir que muitos de
nós per:demos de vista uma das mais
importantes razões de termos o Sacerdócio. Ser um eficiente presidente de quorum de mestres, presidente de quorum de élderes, bispo
ou conselheiro é importante - gastamos muitas horas instruindo esses
oficiais. Executar as ordenanças vitais do Sacerdócio é essencial. Porém, ainda mais importante que
tudo isso é a necessidade de aprendermos corrio usar o Sacerdócio
jpara abençoar nossa família e lar.
Se vivermos de acordo, poderemos ter um poder recebido de nosso Pai Celestial, que trará paz a um
lar perturbado. Podemos ter o poder de abençoar e confortar criancinhas, que levará o sono a olhos lacrimosos nas altas horas da madrugada. Teremos o poder que trará felicidade a uma noite familiar, o poder de acalmar os nervos agitados
de uma esposa exausta. Teremos o
poder de prover orientação a um
adolescente confuso e vulnerável, o
poder de abençoar uma filha antes de
sua primeira saída com o namorado
ou antes de casar-se no templo; ou
·para. abençoar um filho antes de sua
partida para a missão ou faculdade . .
AGOSTO DE 1976

Podemos ter o poder, meus jovens ·
irmãos, de eliminar os maus pensa- .
·mentos de um grupo de rapazes entretidos em conversa vulgar. Podemos ter o poder de curar os enfermos e consolar os solitários. Estes
são alguns dos importantes propósitos do Sacerdócio.
Quando temos o poder de abençoar a família em alguma das maneiras mencionadas, então estamos
usando esta autoridade concedida
por Deus para seu mais excelso pro- ·
pósito - ligar os laços familiares e
executar ordenanaças do Sacerdócio que perdurarão pelas eternidades. Aquele que desenvolveu o poder e o emprega para fazer as coisas
enumeradas, há de considerar honestamente os desejos justos de sua
família, mesmo que não sejam exatamente idênticos aos seus. Escutará seus familiares com a mesma
atenção que daria a um líder do Sacerdócio. Dará atenç_ão - mesmo à
menor das crianças.
Colocará o bem-estar de sua
família acima do seu próprio conforto.
Aprenderá a controlar-se. Não
usará seu gênio irritadiço como des- ·

culpa · - ele o -sobrepujará. Não é
preciso que o conserve.
Compreenderá que uma resposta
conciliadora desarma a cólera. Sua
voz jamais se elevará em ira no seu
lar; ele nunca punirá com raiva.
Como um de seus mais significativos atributos, aquele que desenvolveu esse pod~r do Sacerdócio
honrará, respeitará e dignificará
não só em pensamento . como por
ações as mais encantadoras criatu~
ras do Senhor - suas filhas.
Irmãos, ouvis o Senhor aconselhando seus filhos? Podeis ouvi-lo
dizer a nós: - sede cuidadosos, sede
prudentes com esta autoridade que
vos dei? Lemos ainda em Doutrina
& Convênios:
"Nós aprendemos por experiências dolorosas que é da natureza e
disposição de quase todos os ho-mens que, tão depressa adquirem
um pouco de autoridade, como su.põem, logo começam a exercer injusto domínio.
"Por isso, muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos." (D&C
121:39-40.)
Muitos são os irmãos que não entendem o sentido dessas palavras

O Presidente Walter Spãt de São Paulo, Brasil, num reencontro com o Irmão Birch Larsen, do Texas.

27

que é important-e os irmãos terem o . davia, só uma pequena fração desse
sagradas:
esforço é dedicado à educação saNão devemos demonstrar falta de mesmo cuidado com ·o treinamento
cerdotal e desenvolvimento espiridas
garotas
como
têm
para
com
o
consideração
dos rapazes do Sacerdócio. Basta tual das moças. Como esperar um
Não devemos comandar
resultado igualmente excelente, se
considerarmos a experiência dos
Não devemos ser ditatoriais
não lhes dermos maior atenção? A
Não nos devemos inflar de orgu- dois mil jovens amonitas de Helamenos que as moças tenham um
mã, para vermos um dos aspectos
lho.
·
modelo e saibam quais as qualidaGostaria de falar alguma coisa da capacidade das mulheres. Passo
des
sacerdotais que-devem procurar
a
citar
Alma:
sobre o poder do Sacerdócio com
num companheiro eterno, a .conse"E eis que dois mil desses jovens
relação à vida das mulheres. Disse o
qüência poderá ser que, em geraÉlder John A. Widtsoe: "O Sacer- firmaram acordo e pegaram em arções futuras, muitas famílias sofredócio não é conferido segundo a ca- mas de guerra para defender seu
rão por causa da escolha de um
pacidade mental, mas dado a ho- país ...
"E .eram todos jovens, muito vacompanheiro ~rrado. Isto é evitámens de bem ... A mulher tem seu
vel, se os irmãos do Sacerdócio fodom de igual magnitude ... . Um lentes e corajosos, dotados de granrem modelos apropriados e derem
poder mais sábio que qualquer na de vigor e atividade; mas eis que
maior compreensão e mais energia
terra, entende por que um espírito isto não era tudo, pois eram tamao treinamento das moças.
no remoto princípio foi feito mas- . bém homens fiéis em todas as ocaE agora, irmãos, para concluir,
culino ou feminino." (John A . siões e em todas as empresas que
gostaria de voltar ao Doutrina &
Widtsoe, Priesthood and Church Go- lhes fossem confiadas.
"Sim, eles eram homens que
Convênios:
vemment, Deseret Book Co., 1954,
"Nenhum poder ou influência
amavam a verdade e a sobriedade,
p. 90.)
pode ou deve ser mantido por virtupois haviam aprendido a guardar os
O homem não é superior à mude do Sacerdócio, a não ser que seja
mandamentos de Deus e a andar
lher. No entanto, nós subentendecom persuasão, com longanimidaretamente perante ele.
mos isto pela própria natureza de
de , com mansuetude e ternura, e
"E até aquela data des ainda não
certas coisas que fazemos. O fato de
com amor não fingido ;
um homem ter o Sacerdócio e ser o haviam pelejado. não obstante, não
" Com benignidade e conhecitemiam
a
morte
e
mais
pensavam
oficial presidente no lar, bem como
mento puro, que grandemente amna liberdade de seus pais do que em
nas organizàções da Igreja,, de forpliarão a alma, sem hipocrisia e sem
ma alguma o torna superior. O Sa- suas próprias vidas; sim, eles tidolo.
cerdócio . é uma autoridade e res- nham· sido ensinados por suas mães
"Reprovando às vezes com firque, se não duvidassem, Deus os liponsabilidade divinamente concemeza, quando movido pelo Espírito
vraria.
dida que receberá sua suprema reaSanto; e depois, mostrando um
"E repetiram-me então as palalização somente se houver uma esamor maior por aquele que revras de suas mães, dizendo: Não duposa dedicada e feliz ao seu lado.
vidamos que nossas mães o soubes- preendeste, para que não te julgue
Notai- "feliz" é a descrição da esseu inimigo;
sem." (AI. 53: 18,20-21; 56:47-48.)
posa.
"Para que ele saiba que a tua fiParece-me mais que simples
Homem algum será exaltado por
coincidência que, ao fazer menção delidade é mais forte do que os làsi só, independentemente de quão
ços da morte.
de todos os que poderiam ser tidos
grandes obras fez na terra.
"Que as tuas entranhas também
como r_e sponsáveis pelo grande vaIrmãos, seria bom nós entendersejam cheias de caridade para com
mos que muitas das melhores idéias lor e ânimo desses dois mil jovens, o
todos os homens e para com a famíaplicáveis na boa administração de · registrador se sentisse impelido a
mencionar somente a instrução ma- lia da fé, e que a virtude adorne os
uma família; surgem de um debate
franco com nossas esposas e pedin- terna. Muitos outros poderiam ter teus pensamentos incessantemente;
então tua confiança se tornará forte
do conselhos a elas. A mulher pos- sido mencionados - mas foram-no
na presença de Deus; e, como o orsó as mães. O fato de as mães serem
sui uma habilidade espiritual e mental absolutamente única para forta- · uma das chaves e segredos do vigor valho dos céus, a doutrina do Sacerlecer o relacionamento familiar . . do Sacerdócio Aarônico me leva a dócio se destilará sobre a tua ahna.
crer que os líderes do Sacerdócio
"O Espírito Santo será teu comEntretanto, precisa ser nutrido e
panheiro constante e o teu cetro um
deveriam -dedicar mais tempo ao
prestigiado pela autoridade presicetro imutável de retidão e verdaensino de apropriados princípios do
dente do Sacerdócio no lar. Devede; e o teu domínio um domínio
Sacerdócio às moças, para que as
mo-nos sentir contentes e não
ameaçados pelas boas qualidades futuras gerações do Sacerdócio Aa- ·eterno e, sem medidas compulsórias que fluirá a ti para todo o semrônico possam ser tão abençoadas
de nossa esposa. Disse certa vez o
quanto os dois mil filhos de Hela- pre." (D&C 121:41-46.)
Élder Neal A. Maxwell: "Sou grato
Que maravilhosa promessa! Benpelas características e qualidades . mã.
(de minha esposa) que superam mi- ·
É evidente que os irmãos do Sa- . dita a família que pode olhar pàra
vós, irmãos, como o conduto vital
cerdócio estão dedicando grande
nhas próprias em algumas dimenque liga os céus e o lar.
porção de seu te·mpo e esforços plasões críticas de nossa sociedade
Eu vos testifico que sei que ele viconjugal." (BYU Twelve-Stake Finejando meios de influir no caráter
ve, que Jesus é o Cristo, em nome
e espiritualidade dos rapaz~s do Sareside, 4 de jan. de 1976.)
cerdócio .. Isto deve continuar. Tode Jesus Cristo. Amém.
Gostaria de sugerir-vos também
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de Melquisedeque, chamo vossa
átenção para o fato de que o Pr~si~
dente Kimball nos solicitou·, am-:
pliarmos nosso passo. Gostaria' de
sugerir que uma ótima forma de
ampliarmos nosso passo seria começar a trabalhar com grupos de élderes em perspectiva e outros, em
lugar de fazê-lo individualmente.
Uma das coisas comuns a quase
todos ~sses irmãos inativos é que,
na reahdade, não conhecem a dou- .
trina da Igreja. Se conhecessem, a
maioria deles seria ativa.
_
· Descobri, pela experiência, que
Élder Franklin D. Richards
um número substancial desses éldeAssistente do Conselho dos Doz~
res em perspectiva são casados com
mulheres não-membros. Nesses casos, seria conveniente que o presidente do quorum de élderes soliciQuando ajudamos os out~os a aprender ·a sabedoria do Evangelho, seu
tasse ao líder da missão da ala que
testemunho se fortalecera e terão paz na vida.
mandasse missionários de estaca·ou
de tempo integral, para ensinar a
esposa não-membro, com a coopepecto material, estavam confusas e
ração e na presença do marido inatiinfelizes, pedindo meu conselho
vo. Naturalmente os membros famisobre como remediar tal situação.
liares devem continuar visitando e
.· Disse-lhes que o Senhor já havia
integrando essas famílias.
respondido à questão, quando faA fim de conseguir ensinar e realou:
tivar maior número de membros é
"Buscai não as riquezas, mas a
mais eficaz fazê-lo em grupos - ~m
sabedoria, e eis que os mistérios de
reuniões a domicílio. Obtive igualDeus vos serão revelados, e então
mente melhores resultados, trabasereis enriquecidos. Eis que é rico
lhando com grupos l:Ompatíveis
aquele que tem a vida eterna."
quanto à idade, educação e interes(D&C 6:7.)
ses. Com um pouco de esforço geSugeri-lhes que provavelmente
ralmente é possível reuni-los em
precisavam mudar as prioridades
grupos homogêneos.
em sua vida e buscar mais sabedoEsse método missionário deveria .
ria, ao invés de tantos prazeres e
s~r, ~m minha opinião, um dos prinposses materiais.
Cipais esforços para alcançarmos
Os problemas desses meus aminossos objetivos, particularmente
gos desnorteados são, a meu ver, espor ser o estudo tão vital para a obsencialmente os mesmos sentidos
tenção de conhecimento do Evanpor cerca de quatrocentos e dezoito
gelho e procura de sabedoria.
mil élderes em perspectiva. BasicaO Senhor nos disse: "nos melhomente, esses élderes em perspectiva
eus amados irmãos, estamos
res livros procurai palavras de sabevivendo numa época muito · necessitam de modificar suas prioridoria; procurai conhecimento, mesdades e buscar sabedoria, em lugar
interessante e notável, na
mo pelo estudo e também pela fé";
de
tantos
prazeres
e
coisas
matequal o Espírito do Senhor está sendo
e também: "en·sinai-vos uns aos ouriais. Este deve ser um dos mais viderramado abundantemente sobre a
tais problemas de crescimento do .tros palavras de sabedoria". (D&C
face da terra; . porém, é igualmente
88:118; vide também D&C 109:7.)
Sacerdócio de Melquisedeque e,
uma época de permissividade, tribulaEstudando o Evangelho, aprenquanto a isso, da Igreja inteira hoje
demos a respeito do estado preexisções e infelicidade, em que o coração
em dia.
tente, do propósito da existência e
de muitos se prende . aos tesouros,
Contudo, desde que foi anunciada vida vindoura; sim, como prodo o programa para os élderes em
prazeres e riqueza mundanos.
mete a Escritura, adquirimos sabeperspectiva em 1972, muitos deles
Um dos grandes ' ·~desafios com
doria e são-nos revelados os mistéforam ordenados élderes e são atique nos defrontamos hoje é adquirios dos céus.
vos em seu quorum. As percentarir suficiente sabedoria, entendiDeve-se dar grande ênfase ao engens de atividade aumentaram tammento e força interior para viversino da doutrina da Igreja aos éldebém consideravelmente; e por isso
mos contentes -e realizados em nosres em perspectiva. Em muitos caquero elogiar-vos, dedicados líderes
so mundo complexo e difícil, sem
do Sacerdócio, pela eficiente abor-_ sos, os quorúns de élderes obtivenos deixarmos envolver na louca
ram excelentes resultados, ensinandagem de tantos de nossos proble_competição pelas posses e pra7t>res
do grupos de membros a se prepamateriais.
· mas de expansão. Crescimento é
rarem para ir ao templo e receber
um problema que solucionamos
· Recentemente, fui procurado por
seus endowments.
com
prazer.
·
duas pessoas jovens e uma mais idoVisto que muitos desses élderes
Agora como diretor administratisa que, conforme explicaram, emvo do Departan1:ento do Sacerdócio_ em perspectiva são homens de mais
bora sendo bem sucedidas, no as-

''Buscai Não
as Riquezas,
Mas a Sabedoria''
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idade, alguns quoruns de élderes ti- · do-lhes oportunidade de plena inte- sionano; estão preenchendo sua
veram bastante sucesso utilizando
gração e incentivando sua partici- vida com atividad,es interesssantes,
pação na Igreja, para que possam proveitosas e aliviando o fardo dos
sumos sacerdotes no processo de
reativação.
receber as bênçãos resultantes des- enfermos e sobrecarregados com
sa atividade. As organizações da muitos problemas.
Posso igualmente ver grupos parTenho palestrado pessoalmente
Igreja irão igualmente encorajar e
ticipando de programas esportivos,
com grupos de Interesses Especiais
ajudar as pessoas de grupos minorireuniões dançantes e numerosas
tários a aceitarem os maioritários e e Jovens Adultos em muitas partes
outras atividades recreativas como
com eles confraternizarem. A Pri- do mundo e acho que, em suas áreas
parte do grande processo de reatimeira Presidência, numa carta da- de atividade respectivas, eles estão
vação.
apreciando mais e mais o propósito
Como parte do ensino, instrução e tada de 1O de outubro de 1972 e que
agora está sendo reiterada, esboça da vida e encontrando felicidade e
integração dos élderes em perspecos princípios fundamentais para paz muito acima de suas expectatitiva, deveríamos envolvê-los na ativas. Tem havido muito progresso
guiar-nos nesse setor.
vidades da Igreja, mesmo que a
nesses setores e haverá muito mais,
princípio as designações sejam peO Departamento do Sacerdócio
estou certo, à medida que formos
quenas. Lembro-me de ouvir casos
de Melquisedeque administra tamcompreendendo melhor as suas ne.emocionantes em que élderes em
bém o Programa de Relações Milicessidades.
perspectiva e recém-conversos fotares. Entre os militares, existem
Uma de minhas netas disse o seram encarregados de tarefas como
muitos membros fortes da Igreja
guinte a respeito do programa para
içar e recolher a bandeira da capela
que seguem o caminho da retidão e
Jovens Adultos: "O programa de
todos os dias, ou cuidar da conseralém disso, encontram tempo para
Jovens Adultos é talvez o mais novação dos hinários, OlJ. atuar como
compartilhá-lo com outros e serem
tável programa que a Igreja já ofesecretário adjunto no quorum de élum exemplo de coragem e integrireceu a seus jovens. Por quê? Porderes; e em todos eles, as pessoas
dade para muitos que necessitam
que possui o potencial de satisfazer
envolvidas sentiram-se satisfeitas e
tão urgentemente dessa assistência.
todas as necessidades deles, sejam
tiveram experiências valiosas.
Sim, em remotos recantos de países
elas religiosas, sociais, educacionais,
Irmãos, assegurai que os élderes
distantes, o ensino familiar é fielrecreativas, ou individuais. Acima
em perspectiva e os recémmente executado. Estamos vitalde tudo, o programa de Jovens
conversos tenham oportunidades
mente interessados nesses exemplos
Adultos modifica vidas. Tenho visto
de participar das atividades na Igree contribuições de nossos membros
ja.
muitas pessoas quietas, reservadas,
dedicados cumprindo serviço militar, e nos orgulhamos deles.
Talvez fosse interessante notar
· que sem ele poderiam passsar desque, freqüentemente, mesmo quanpercebidas, aceitar chamados de
O ensino familiar é outra função
responsabilidade e transformar-se
do buscamos sabedoria em lugar de
do Sacerdócio que nos preocupa. O
em excelentes líderes. É, de fato ,
riquezas, o Senhor nos abençoa
Senhor disse que o dever do mestre
com sabedoria e riquezas, como fez
um programa inspirado."
familiar do Sacerdócio é "visitar a
com o Rei Salomão. Quando isto
Irmãos, quão gratos não deveríacasa de cada membro, exortando-o
ocorre, temos a grande oportunidamos ser por possuir o Sacerdócio
a orar em voz alta e em segredo e a
de e responsabilidade de empregar
nesta dispensação da plenitude dos
cumprir todas as obrigações da
nossas posses materiais na edificatempos. Tomemos nova resolução
família ... zelar sempre pela igreja,
ção do reino de Deus.
de honrar o nosso Sacerdócio e
estar com os membros e fortalecêO programa dos élderes em persmagnificar nossos chamados em tolos." (D&C 20:51,53.)
dos os momentos.
·
pectiva é apenas um dos desafios
Irmãos, magnifiquemos nosso
tão importantes para o Sacerdócio
Resumindo, quero dizer-vos que,
chamado como mestres familiares,
hoje. Permiti-me abordar breveindependente de nossa idade, uma
e as famílias que visitarmos, bem
mente alguns outros.
das mais importantes perguntas que
como nossa própria, serão abençoaUma das grandes necessidades
eventualmente teremos que respondas e fortalecidas.
hoje em dia é maior amor e solidader é:- Devo buscar riquezas terreOutra função da Igreja na qual
riedade dentro das famílias; e o pronas ou sabedoria?
estamos profundamente interessagrama de noite familiar da Igreja
Sei que meus amigos perturbados
dos é a AIM do Sacerdócio, organidestina-se, conforme sabeis, a ajue todos nós encontraremos felicidazada há quase tfês anos para satisfadar a satisfazer tal necessidade. Tede, paz e vida eterna, se buscarmos
zer as necessidades dos adultos solmos por responsabilidade sermos , teiros - ajudá-los a sentir que ocusabedoria e não riquezas terrenas.
um exemplo em nosso próprio lar e · pam um lugar importante na Igreja
Possamos viver de forma a merecomo mestres familia-res, a fim de
- e incentivar sua participação em . cer essas bênçãos.
incentivar e motivar nossas famílias
Presto-vos meu testemunho de
certos aspectos da atividade da
a fazerem o mesmo. Todos os que
que sei que Deus vive e que Jesus é
Igreja.
realizam noites familiares podem
o Cristo. E sei que o Profeta J oseph
Os quoruns de élderes são restestificar que há mais amor entre os
Smith foi instrumento nas mãos do
ponsáveis pela integração e atividapais, entre os pais e filhos, e entre
Senhor para restaurar o Evangelho
de dos irmãos solteiros, e a Sociedaos filhos. Continuemos a dar ênfase
de Jesus ·Cristo em sua plenitude,
de de Socorro pela das irmãs solteia este inspirado programa de noite
bem como o poder de agir em nome
ras.
familiar.
de Deus. Testifico também que o
Relatórios de toda parte da Igreja
Outro assunto que nos preocupa
Pre.s idente Spencer W. Kimball é
mostram que está aumentando conmuito é o dos grupos minoritários
um profeta de Deus. Possa o Sesideravelmente a participação dos
dentro da Igreja. Os membros dos
nhor suster e magnificá-lo, e possaadultos solteiros - tanto dos Jovens
grupos maioritários têm a responsamos nós apoiá-lo igualmente de toAdultos como l ~teresses Especiais.
bilidade de aceitar os grupos minoEstão formando grupos de noite fadas as maneiras, eu oro em nome de
ritários residentes em sua área, danmiHar; estão fazendo trabalho misJesus Cristo. Amém.

a

30

A LIAHONA .

do Evangelho de Jesus Cristo, conforme foi restaurado em nossos
dias. Não batemos, cómo ensinou o
Élder Packer, numa só tecla; nós
tocamos o teclado inteiro. Sabemos
por que estamos aqui; sabemos
para o que nos devemos preparar; e
sabemos onde estivemos.
E quarto, temos sucesso, porque
o que fazemos é pela força e poder
do testemunho pessoal. Nossos jo-·
Élder Carlos E. Asay,
vens saem a pregar, não por causa
do Primeiro Quorum dos Setenta
de alguma promessa de remuneração, mas porque têm testemunho;
privam-se de freqüentar a faculdade ou a deixam para mais tarde,
e põem de lado outros planos pes"Minha alma ... se deleita nos convênios ... [do] Senhor." (2 Néfi
soais piua poderem compartilhar
seu testemunho com o mundo. Eu
11 :5.)
disse: - Quando sua igreja puder
Faiando um pouco de meu testeconduzir um programa dirigido por
munho, uma experiência talvez seja um profeta sob o poder do Sacerdóútil. Enquanto servia como presicio, pregando a plenitude do Evandente de missão, tive oportunidade gelho pela força de testemunhos
de discutir o Evangelho e o trabalho
pessoais, poderão fazer exatamente
missionário com um ministro proo que ·nós fazemos, embora não
testante. Ele estava preocupado por
haja necessidade de se dar a esse
ter sido chamado a presidir uma trabalho. Nós já estamos funcionanmissão de sua igreja, e por causa de
do; por que não se junta a nó.s?
Uma experiência anterior, pouco faEle não aceitou o convite.
vorável buscava ajuda. Veio ao meu
É a verdade. E, oh, como sou feescritório em Dallas, Texas, e disse
liz de receber n-o va oportunidade de
que na realidade não desejava acei- tomar novamente parte ativa no
tar o chamado, mas achava que detrabalho missionário.
via. Disse saber que tínhamos o meTalvez eu possa concluir, citando
lhor programa missionário do munalgo dito por Néfi: "Minha alma se
do, e desejava saber por que tinha deleita nas Escrituras." (2 N é fi
tanto êxito. Penso que estavà a pro- 4:15.) A minha também. Disse ele:
cura de algumas "dicas" sobre or- "Minha alma se regozija em provar
a meu povo a verdade sobre a vinda
eus irmãos, não preciso di- ganogramas ou coisas tais, mas eu
.
zer-lhes quão atemorizado sabia que isto não resolveria o de Cristo." Minha alma também se
estou. Meu coração bate
problema dele.
, regozija nisto. Diz ele: "Minha
Depois de refletir 1:1m pouco, ex- alma ... se deleita nos convênios
acelerado e sinto necessidade 'do
apoio do Espírito ao prestar-vos meu pliquei-lhe que havia quatro razões que o senhor fez com nossos pais;
básicas responsáveis pelo sucesso sim, minha alma deleita-se na sua
testemunho. Como bem podeis imaginar, sinto-me humilhado por este cha- do programa do Senhor. Em pri- graça, justiça, poder e misericórdia,
mado e todas as minhas deficiencias meiro lugar, temos sucesso, porque e no grande e eterno plano para salsomos guiados por um profeta vivo, var-nos da morte." Minha alma se
e fraquezas parecem avolumar-se,
quando me ponho a prever minhas um homem que é o porta-voz de deleita também nisso. E diz ele:
novas responsabilidadçs. Queró que Deus na terra, um homem que rece- "Minha alma deleita-se em provar a
be inspiração - revelação - em fa~
meu povo que, sem a vinda de·Crissaibais que tenho testemunho do
to, todos os homens perecerão." (2
Evangelho de Jesus Cristo. Sei, de vor da Igreja.
Néfi 11 :4-6.) Eu sei que isto é um fatodo o coração, que Deus vive, que . Segundo, temos sucesso, porque
trabalhamos sob o poder e autoridade to.
Jesus é Cristo, que Joseph Smith foi
Rogo ao Senhor que me abençoe,
um profeta e que ten:ws átualmente do santo Sacerdócio. Nós não assuum profeta vivo dirigindo os negócios min{os, essa autorida'd e po~ conta torne-me capaz e à altura da tarefa
própria; ela é-nos conferida pela que me espêra, que seja paciente
do reino. Sei que isto é verdade.
comigo e me perdoe de todos os
Quero externar minha gratidão à imposição das mãos e somos devi.;
meus pecados ·e falhas. Eu apóio o
minha querida esposa, à minha · damente comissionados a sair e prefamília, ao Bispado Presidente a gar o Evangelho. Nós temos o Sa- profeta; apóio as Autoridades Gecerdóéio.
·
rais. Sinto-me humilde com a persquem tanto amo, e a todos os outros
Terceiro, disse, eu, temos sucesso pectiva de trabalhar com eles. -Em
que ajudaram a prep3:rar-me para
por estarmos ensinando a plenitude. nome de Jesus Cristo. Amém.
esta responsabilidade.

Uma Oportunidade
Missionária
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. Aprender a
Obedecer e Servir
Élder M. Russel Ballard Jr.
do Primeiro Quorum dos Setenta

Testemunho de uma recém-chamada autoridade geral.
não imaginando jamais que voltaria
a ficar tão perto deste púlpito.
Lembro-me de haver dito ao meu
amigo, quando saímos da conferência: "-Como seria bom ser uma autoridade geral; então a gente poderia sentar-se numa daquelas grandes poltronas vermelhas."
Gostaria de dizer-vos, meus irmãos, que estive sentado numa dessas grandes poltronas vermelhas só

por alguns minutos, e meu maior
desejo é aprender a me sentir confortável nela através de minha obediência e meu serviço. Rogo que o
Senhor me abençoe, para que possa
representar condignamente o Presidente Kimball, seus conselheiros, o
Conselho dos Doze e todas as Autoridades Gerais; que, quando me
.mandarem fazer seja o que for, eu
seja capaz de cumprir a vontade e a·
ordem do Senhor.
Agradeço à minha esposa, aos
meus sete filhos, à minha mãe e ao
meu pai por terem tornado possível
este chamado. Empenho meu total
apoio e lealdade aos meus irmãos e
ao Senhor, e rogo que sua paz e
bênção estejam cómigo, à medida
que progrido em minha designação.
Tenho um grande testemunho do
Evangelho, pois sei que ele é verdadeiro. Sou portador das saudações
dos santos e de todos os missionários do leste do Canadá aos irmãos
do Sacerdócio do mundo afora.
Deixo este tetemunho humildemente e no digno nome do Senhor Jesus
Cristo. Amém.

Regente de um coro

eus queridos irmãos, sou grato que o Irmão Asay ecoasse
meus sentimentos por mim.
Sou igualmente grato por saber .que
não sou o único cujo coração está-lhe
palpitando na garganta.
Ao aventar na possibilidade de
prestar-vos hoje à noite meu testemunho, meus pensamentos remontaram há muitos anos atrás, quando
eu estava no Sacerdócio Aarônico e
. não sei como, eu e um de ·meus
companheiros viemos parar aqui
perto das escadas, onde não era
nosso lugar, pouco antes do início
da reunião do Sacerdócio. O Presidente George Albert Smith, com
sua bondade, viu nosso apuro, e observando que não tínhamos mesmo
aonde ir, convidou-nos a sentar nos
degraus junto ao púlpito. Fiquei
sentado ali com meu amigo, .perto
das grandes poltronas vermelhas
ocupadas pelas Autoridades Gerais,
observando o prosseguimento daauela grande sessão do Sacerdócio,
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para vir para cá, minha esposa disse: -Bem, será que devemos fornecer alguma informação ao jornal?
:_Não, eles disseram que tinham
todos os dados necessários.
Ao que ela respondeu: - Aposto
como vai sair errado.
Ela estava com a razão. Quando
abrimos o Church News, eles haviam-nos "tomado" dois filhos.
Para vossa informaÇo, temos ainda.
a pequena Jennie Marie. e a Viki
Élder 1ohn H. Groberg
Ann depois do Thomas, mencionado Primeiro Quorum dos Setenta
do no jornal. Eu disse a Jean que
poria as coisas em pratos limpos.
Porém, não posso expressar em
Quatro pensamentos ao ingr~ssar no Primeiro Quorum dos Setenta
palavras meu apreço por minha esmunho da minha certeza de que deposa e meus filhos. Talvez apenas
pendemos deles tanto, se não mais,
isto; eu a amo - sempre a amei e
quanto eles de nós. Temos que ajuhei de amá-la sempre, assim como
dar-nos mutuamente. Nossa salva- também aos nossos filhos.
ção depende disso.
E por último, gostaria de prestar
Em terceiro lugar, gostaria de ex- . meu testemunho de que sei que
ternar meu apreço por todos os que
nosso Pai nos céus vive e que, talvez
mais importante ainda, ele nos ama
.têm sido tão bondosos e pacientes
comigo, aos líderes da Igreja, que bem como filhos seus. Sei que Jesus é o
sei, às vezes rilharam os dentes, obSalvador do mundo. Sei que ele nos
servando os erros que eu cometia,
ama, é nosso amigo, com tudo o
que isto possa implicar. Ele ama a
mas mesmo assim, me guiaram e dirigiram pacientemente. Espero e todos. Minha experiência particular
oro que consiga ser pelo menos tão
tem sido mais com os povos das
bondoso e paciente com outros,
ilhas. Gostaria apenas de enviar àseja em qual for a responsabilidade
quela gente calma e afável das ilhas
meu particular Ofa Ato (sincero
que me derem, como eles têm sido
comigo. Externo meu apreço por amor). Vós abrandastes minh'ahna,
minha esposa e filhbs, meus pais,
salvastes minha vida, demonstras-·
eus queridos irmãos, em ocates-me o significado do sacrifício e
siões como esta há muito o amigos e vizinhos - ninguém podeamor, e destes a incomparável bênria ter vizinhos melhores do que teque sentir, e pouco a dizer.
ção da fé.
mos.
Acho importante que eu diga quatro
Foi dito aqui que devemos escuEu sei que Joseph Smith é um
coisas.
profeta de Deus, que o Presidente
Antes de tudo, publicamente e na tar nossa esposa. Elas possuem qualidades que não temos. Em muitos
Kimball é um. profeta de Deus.
presença do Senhor e de seus serPresto este tetemunho em nome de
vos, quero aceitar o convite que o· casos, deve-se seguir a intuição feminina. Quando nos preparávamos Jesus Cristo. Amém.
Presidente Kimball me fez de dediA Irmã Carrie Torgersen, da Cidade de Lago Salgado , escutando a conferencia do lado de fora.
car o resto de minha vida ao serviço
do Senhor.
Em segund.o lugar, quero pedir
vossa ajuda. Reconheço que sou
fraco e preciso da vossa ajt1da. Ao
éxaminar profundamente minh'alma nestes últimos dias, cheguei à
inegável conclusão de que muitas,
se não a maioria das chamadas
"realizações", têm sido mais fruto
do empenho de outros do que do
meu próprio.
Ouvimos falar freqüentemente da
necessidade de irmos ao templo fazer a·s ordenanças pelos nossos antepassados mortos, isto é, pensamos
na sua· dependência de nós. Embora
não tenha um entendimento pleno
nessas coisas, quero prestar teste-

Ao Aceitar
o Chamado
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pará-lo para o sagrado chamado de
ser um missionário, segundo o Serthor ordenou. Pois está escrito em
Doutrina & Convênios, seção 68:
"E eles também ensinarão as suas
crianças a orar e a andar em retidão
perante o Senhor." (D&C 68:28.)

Proclamai-o do
Alto dos Telhados
Élder Jacob de Jager,
do Primeiro Quorum dos Setenta

Quando chega.r a hora da redenção, a hora da preparação já passou.
tar uma história interesssante a respeito de vossa conversão e batismo
na Igreja; sobre vosso primeiro contato com os missionários; e a respeito dos três estágios pelos quais to-dos temos que passsar, quando entramos no reino aqui na terra- o do
ingresso, do desenvolvimento e da
mordomia - todos eles parte do
progresso eterno do homem, da
pr.eexistência para a vida no além.
O propósito de eu estar aqui hoje
é compartilhar meu testemunho
convosco e depois, compartilhar
convosco a minha felicidade.

eus amados irmãos, que gloriosa · oportunidade é poder
conhecer pessoalmente, em
meu novo chamado para colaborar na
edificação do seu reino, tantos fllhos
dignos, eleitos de nosso Pai Celestial,
dos quais disse Jesus, tenho certeza:
"Não me escolhestes vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós." (João
15: 16), e a respeito de quem disse o
Profeta J oseph Smith: "Vós sois os
.que o meu Pai me deu; sois meus
amigos." (D&C 84:6~.)
Não tenho dúvida alguma de que
o Senhor nos congregou aqui, pois
foi revelado através do Profeta Joseph Smith: "E o que for fiel, setornará forte em todo lugar; e eu, o Senhor, irei convosco." (D&C 66:8.)
Aqui chegamos vindos de todos
os cantos do mundo, e eu próprio
de uma cidadezinha na Holanda, na
qual residem apenas quatro
membros da Igreja. Tenho certeza
de que muitos de vos podereis co-º~
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Porque desde o primeiro dia em
que os missionários bateram à minha porta na Holanda; desde o batismo da Irmã de J age r e meu próprio em Toronto, Canadá, onde então residíamos; desde que tive o
grande privilégio de batizar pelo
poder do Santo Sacerdócio de Melquisedeque meu próprio filho e filha; desde nosso casamento' para o
tempo e toda a eternidade, e selar
nossos filhos a nós no Templo da
Suíça, nossa felicidade e alegria no
reino têm crescido sem parar.
E agora, para coroar a obra, por
assim dizer, nosso filho Michael está fazendo missão de tempo integral
na ilha de Java, Indonésia. Por sua
vez, está ensinando àquele povo
maravilhoso de lá o que seus pais e
tantos professores fiéis e dedicados
.lhe ensinaram com amor e paciência - o plano de salvação em todos
os seus pormenores.
Quando partiu da Holanda para
Java, a ilha onde ele nasceu, tínha.. mos feito o que podíamos para pre- .

Quão gratos e satisfeitos nos sentimos, quando soubemos que ele fora
chamado por inspiração a servir
num lugar totalmente de acordo ·
com uma revelação dada através
do Profeta Joseph Smith: "Enviai os
élderes da minha igreja às nações
longínquas; às ilhas dos mares; enviai-os às nações estrangeiras."
(D&C 13:8.)
A todos vós aqui reunidos, eu testifico com grande alegria e em toda
humildade, que o fato de fazer missão a milhares de quilômetros de
casa, trouxe nosso filho para mais
perto de nós do que nunca antes;
que nós, em casa, participamos das
bênçãos que ele recebe do Senhor
por sua fidelidade e diligência no
trabalho; e que em virtude disso somos uma família mais feliz.
Permiti-me, pois, recomendar e
encorajar todos os pais a que preparem seus filhos para cumprirem
uma missão conforme um profeta
de Deus mandou. Sabei, pais: "E
quem for um mordomo fiel, justo e
sábio, entrará para o gozo . do seu
Senhor, e herdará a vida eterna."
(D&C 51:19.) A parte da promessa:
"entrará para o gozo do Senhor" énos dada mesmo para esta vida, enquanto estamos aqui na terra. E se
somos mordomos fiéis, ·justos e sábios agora, havemos de entrar "no
gozo (de nosso) Senhor" e Salvador
agora e preparar-nos para a vida
eterna. Irmãos, é agora que determinamos aonde iremos, · quando
deixarmos esta vida mortal, porque,
chegada a hora da redenção, terá
passado o tempo de prepração.
Testifico-vos, como um holandês
feliz que encontrou o Evangelho de
Jesus Cristo como uma · Liahona
para sua vida, que, vivendo os man- .
damentos de Deus, teremos alegria
hoje, amanhã. e para toda eternidade. E de onde quer que viestes, proclamai o alto dos telhados: "O reino
de Deus foi restaurado na terra pelo
Profeta J oseph Smith." E caso sofrais de acrofobia - isto é, medo das
alturas - não subais no telhado;
A LIAHONA

permanecei simplesmente no chão
e dai a vosso amigos e vizinhos · a
mesma mensagem: "O reino de
Deus foi restaurado na terra pelo
Profeta Joseph Smith."
Como com a Liahona que encontrei em minha vida, vos podereis ler
as revistas da Igreja a respeito dos
caminhos do Senhor nesta dispensação; e vossa e nossa família serão
famílias melhores em virtude disso.
Essas são as bênçãos dos santos dos
últimos dias fiéis em todo o mundo, trazendo grande alegria e felici·
dade à vida deles.
Vós, americanos aqui reunidos,
tendes um dito popular que diz: "A
vida não é só pêssego e creme de
leite" (Equivalente ao nosso
"Sombra e água fresca". N. do T.)
Embora na Holanda tenhamos pêssegos à vontade na estação própria,
e bastante creme de leite o ano inteiro, somos felizes, sabendo com
certeza que o Senhor nos traz felicidade.

Considerais
Vosso Sacerdócio
Um Direito Adquirido?
Presidente N. Eldon Tanner,
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência

·"Tende a corage~ e hombridade, o vigor e determinação de fazer
aquilo que o Senhor deseja que façais."

agir em nome do Senhor. Eu tremo
e temo aqui postado diante de vós,
pensando no que este corpo é, e representa - tremo por causa da grande responsabilidade imposta ao Sacerdócio, e temo por não estarmos
fazendo tudo o que o Senhor deseja
que façamos.
Concluindo, presto-vos meu tesNunca antes senti tão audamente
temunho de que esses irmãos com
a necessidade e importância do Saos quais tenho o privilégio de comcerdócio no mundo, e a necessidapartilhar a tribuna hoje, são homens ·
de de todos nós, sem ~xceção, hode Deus; que o Presidente Spencer
rarmos nosso Sacerdócio, magnifiW. Kimball é realmente um profeta
carmos nossos chamados e contrido Deus vivente, para nos guiar
buirmos sempre que. pudermos para
nestes últimos dias. Testifico que os
a promoção da causa da verdade,
irmãos do Conselho dos Doze são
retidão e paz no mundo inteiro. Ao
de fato chamados como testemufalar-vos, oro humildemente que o
nhas especiais do nome de Cristo
eus amados irmãos, apreciei
Espírito e as bênçãos do Senhor nos
no mundo inteiro, exatamente
imensamente e desejo conajudem e inspirem.
como os membros do Primeiro
gratular-me com este coro · A força da Igreja, o crescimento
masculino pelos belos e maravilhosos ·
Conselho dos Setenta foram cha-. da Igreja e a'edificação do reino de
mados para pregar o Evangelho em . números de canto que nos proporcio- ·
naram
esta
noite.
Apreciei
também
Deus aqui na · terra dependem de
todo o mundo. Eu os amo e admiro .
ç'Ümo cumprimos o nosso dever.
muito os testemunhos · dos irmãos,
pelo exemplo que dão, por sua amiparticularmente dos novos irmãos
Esta noite gostaria de falar sobre
zade, pela maneira de nos ensinachamados, designados e ordenados
a importância do Sacerdócio e
rem, pelo Espírito, todas as coisas
como membros do Primeiro Quorum
sobre o que o Senhor espera daqueque devemos fazer, a fim de retordos Setenta.
les que o possuem. É preciso comnarmos ao nosso Pai Celestial.
E um grande privilégio e pesada
preendermos que não existe nada
n_o · mu'ndo mais poderoso que o SaEsta conferência tocará nosso coresponsabilidade estar diante de um
ração e modificará nossa vida, e tescorpo do Sacerdócio. Em lugar alcerdócio de Deus. Entretanto, temo
tifico-vos que a vossa vida não será
gum do mundo inteiro encontraríeis
que muitas vezes certas pessoas o
a mesma, quando retornardes para
encarem como direito adquirido e
homens de tanta fineza, pureza, devossas respectivas alas e ramos. Nós voção, honorabilidade e confiança
não um privilégiCJ. Muitos parecem
voltaremos edificados, mais sábios,
que, como indivíduos e como gruachar que a idade determina quanmais sensíveis às necessidades
po, possuem grande poder. vós fosdo estão em condições de receber o
alheias e melhor equipados com o
Sacerdócio ou nele ser avançado.
tes chamados, ordenados e tivestes
Pensemos por um momento na
conhecimento de que necessitamos
o Sacerdócio conferido a vós por
em nossos lares e, portanto, sereservos autorizados de Deus.
·grande importância que o Senhor
emprestou ao Sacerdócio Aarônimos mais felizes e mais chegados ao
Além disso, nenhum homem forã co, quando de sua restauração.
nosso Pai Celestial. Possa a paz e feda Igreja de Jesus Cristo dos Santos
João Batista, aquele que batizou o
licidade estar .convosco neste dia e
Senhor, foi enviado para restaurar o
dos Últimos Dias possui este Sacersempre, eu oro humildemente em
dócio ou a autoridade de falar ou
Sacerdócio Aarônico.. Impondo.
nome de Jesus Cristo. Amém.
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suas mãos sobre a cabeça de J oseph
Smith e Oliver Cowdery, disse:
"A vós, meus . conservos, em
nome do Messias, eu confiro o Sacerdócio de Aarão, que possui as
chaves da ministração dos anjos, do
evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para remissão dos
pecados." (D&C ·13; grifo nosso.)
Todos devemos compreençier
que grandes obras de retidão podem e são ralizadas pelo Sacerdócio
Aarônico. Diz o Presidente Wilford
W oodruff, contando uma de suas
~xperiências.

"Por três vezes ·senti-me fortemente impelido a subir e advertir
Pai Hakeman (um dos primeiros
apóstatas). Finalmente assim fiz, segundo o mandamento de Deus a
mim. Na terceira vez que estive
com ele, sua casa parecia repleta de
espíritos malignos, e senti-me espiritualmente perturbado diante da
manifestação. Quando terminei minha admoestação, deixei-o. Ele me
seguiu da sua casa com a intenção de
me matar. Não tenho dúvida quanto a isso, pois foi-me mostrado em
visão. Quando chegou onde eu me
encontrava, caiu morto aos meus
pés, como que atingido por um raio
dos céus. Eu era então um sacerdote, mas Deus me defendeu e preser-

vou-me a vida. Falo nisso porque é . fato de o Senhor haver indicado
como presidência deste Sacerdócio
um princípio que tem-se manifestao bispado que possui.as chaves e audo na Igreja de Deus, nesta como
toridade do mesmo. Não sei quanto
em outras gerações. Eu tive a minisa vós, mas toda vez que vejo o Satração dos anjos, enquanto portacerdócio Aarônico administrando e
dor do ofício de sacerdote. Tive vidistribuindo o sacramento, penso
sões e revelações. Viajei milhares
no grande e glorioso privilégio que
de quilômetros. Batizei pessoas,
isto representa para esses jovens.
· embora não pudesse confirmá-las
Sei que o Senhor quer que . sejam
por faltar-me autoridade para fazêdignos e reverentes, e não fica satislo." (Millennial Star, 1891, 53:641feito quando não o são.
~2.)
Disse ainda: "Desejo incutir-vos
O Senhor menciona outro privilégio
o fato de que não faz nenhuma difee responsabilidade do Sacerdócio
. rença se um homem é sacerdote ou Aarônico, quando diz:
apóstolo, desde que magnifique o
·'Portanto, levai convosco os que
seu chamado. O sacerdote possui as
são ordenados ao Sacerdócio Mechaves da ministração dos anjos.
nor, e enviai-os·adiante de vós para
Nunca em minha vida como apóstomarcar encontros, e preparar o ca.lo, setenta ou élder tive maior prominho, e cumprir os compromissos
teção do Senhor do qúe enquanto
que vós não puderdes cumprir."
possuía o ofício de sacerdote. O Se_(D&C 84: 107.)
nhor me revelou por visões, revelaNos últimos anos, t.enho tido o prições e pelo Santo Espírito muitas
coisas que me aguardavam (Millen- vlégio de fazer o ensino familiar
com um mestre ordenado, parte do
nial Star, 1891, 53:629.)
tempo, e atualmente com um sa-·
Bem, naturalmente todos comcerdote. Eles marcam as visitas e,
. preendemos que a inspiração e rena sua vez, apresentam a mensagem
velação que ele recebeu como sae lideram a conversa. Outro dia
cerdote, e que todos nós podemos
meu companheiro no ensino famireceber, é para o benefício e orienliar telefonou-me, avisando que o
tação do indivíduo; e não da Igreja.
chefe de uma das famílias que visiA importância do Sacerdócio Aatamos estava no hospital, e sugeriu
rônico é igualmente salientada pelo
que fôssemos vê-lo. Nós fomos e o
1
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abençoamos.
minhos do mundo, prontos e diss-e nos mantivermos limpos e pu- . postos para fazer o trabalho para o
ros, em sintonia com o Espírito do Se- qual o Senhor nos chamou.
.nhor, -o cumprimento de nossos de- - Embora .a ciência ·:haja . provado
veres nos dá -grande alegria e satis- que o uso de chá, café, fumo, dro~
gas e álcool é prejudidal para o orfação, independentemente do Sacerdócio que temos. Ao recebermos o ganismo, o mundo não tem a PalaSacerdócio, fazemos certos convê- vra de Sabedoria. Somos aiferentes
·nios com o Senhor, os quais são do mundo, porque o Senhor nos
muito importantes e obrigatórios. E deu a Palavra ·de Sabedoria como
ele espera que guardemos tais con- um mandamento, com uma enorme
vênios. Aqui eu gostaria de citar bênção e promessa, conforme está
registrado na seção 89 de Doutrina
partes do convênio do Sacerdócio:
& Convênios.
'Pois aqueles que forem fiéis
até a obtenção destes dois sacerdó- · -Hoje à noite, gostaria de comparticios dosl quais falei, e magn_ificam os lhar convosco uma experiênCia,
seus chamados, são santificados pelo contar-vos um caso relacionado
com a guarda da Palavra de SabeEspírito para a renovação de seus
doria. Quando eu era presidente do
corpos.
Ramo Edmonton, no Canadá, esta"Eles se tornam os filhos d.e Moi- va encarregado do nosso grupo de
sés e de Aarão e a semente de . sacerdotes. Costumávamos reunirAbrão, e a igreja e o reino, e os elei- ·nos no subsolo da sede da associatos de Deus ...
ção IDOF (lndependent Order of
Odd Fellows), que tinha paredes e
"E agora vos dou o mandamento
chão de barro. Um dos sacerdotes,
de que vos acauteleis de vós meschamado Max, jogava no time de
mos, que atendais diligentemente às
basquete da escola, sendo o único
palavras de vida eterna.
membro da Igreja no time. Os ou"Pois vivereis de toda palavra tros rapazes, naturalmente, não tique sai da boca de Deus." (D&C
nham escrúpulo algum quanto ao
84:33-34, 43-44; grifo nosso.)
uso de chá, café, e fumo, e às vezes
até mesmo álcool. Max, é óbvio,
Que imensa bênção, promessa e
guardava estritamente a Palavra de
responsabilidade. E isto é para todo
Sabedoria. Ele costumava falar com
aquele que guardar o convênio e se
os companheiros a esse respeito e
aplica a todos nós. As primeiras cinco palavras do convênio são: "Pois dos males de não guardá-la; co·ntou-lhes que o Senhor prometera
aqueles que forem fiéis.-'' 1 j
Quanto à fidelidade, gostaria de di-' · que, se guardassem a Palavra de Sabedoria, correriam sem se cansar e
·.zer umas poucas palavras a respeito
caminhariam sem desfalecer. Asse·da Palavra de Sabedoria, castidade,
gurou-lhes, que, caso se abstiveshonestidade e guarda dos mandasem dessas coisas, tornar-se-iam
mentos. Disse o Senhor:
melhores jogadores de basquete.
"Se me amardes, guardareis os
Ele era um dos melhores do time e
meus mandamentos." (João 14: 15)
respeitado pelos rapazes. Não demorou muito para que todos estiEstou certo de que todo homem
vessem guardando a Palavra de Saao alcance da minha voz, esta noite,
bedoria.
·
diria que ama o Senhor. Mas como
poucas semanas, estive em
ele prova isso? o Senhor disse: "Se
me amardes guardareis os meus Houston, no Texas, ônde fui recebido.
por este' moçÓ e sua família. Ele
mandamentos".
contou à família sobre os tempos
Reconheço que existe .muita maldade no mundo hoje em dia. Satanás em que costumávamos nos reunir
naquele porão.e das coisas que lhes
está à solt'a, e às vezes somos doloenisnara. Depois eu contei' à família
rosamente tentados por ele e suas
hostes a fazer coisas que não deas suas experiências e influência
veríamos, e muitas vezes sucumbi- · sobre o time de basquete, acentuanmos por desejarmos ser populares do que as pessoas sempre respeitam
aquele que vive de acordo com seus.
entre os colegas. Todavia, ter o Sapadrões, e assim será grandemente
cerdócio nos torna diferentes, e nós
temos que estar preparados para ser beneficiado. Max é agora geólogo~iferenú:s, para tiã~ seg~iinios. os ça..: chefe numa d~s ~randes compa,.
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nhias petrolíferas de Houston.
Gostaria de contar-vos 'a experiêri- ·
c ia de um de "nossos jovens que chamaremos de João, o qual foi para
uma escola de treinamento de oficiais no Leste. Quando a escola recebeu um novo comandante, este
foi homenageado com um banque-·
te. Ali, ao lado de cada prato, havià
uma taça de coquetel, e no momento adequado, todos aqueles futuros
oficiais se levantaram com a taça
erguida para brindar o novo comandante- quer dizer, todos menos um
rapaz que .. ergueu um copo de leite.
É preciso um bocado de coragem,
para ficar ali levntando um copo de
leite entre todos aqueles oficiais!
Bem, o comandante reparou, e ~ ·
sim que terminou o banquete, foi
direto ao rapaz, indagando:
. - Por que me brindou com um
. copo de leite?
- É que, senhor, nunca provei álcool em minha vida. Não pretendo
provar. Meus pais não quereriam
que o fizesse; e penso que o senhor
não quereria igualmente. Como desejava brindá-lo, achei que o senhor
não se importaria que o fizesse com
o que estou acostumado a tomar.
Ao que o oficial retrucou: - Apre!Sente-se no meu gabinete amanhã.
· Suponho ·que · o rapaz passou uma
noite ein claro, mas, quando na
manhã seguinte se apresentou ao
comandante, sabeis o que aconteceu? Recebeu um posto no grupo
do oficial, com a explicação:
- Quero ter à minha volta homens com coragem de fazer o que
consideram certo, a despeito do
que todo mundo possa pensar.
Em toda minha experiência, irmãos, nunca houve um momento
em que guardar os padrões da Igreja me haja privado ou prejudicado
de qualquer forma quanto a promoções ou reconhecimento.Sem dúvida, é impossível algúem achar que
está honrando o Sacerdócio e magnificando seu chamado, enquanto
está quebrando a Palavra de Sabedoria.
Agora, com relação à castidade.
A imoralidade é tão comum no
mundo que está chegando mesmo a
afetar alguns de nossos portadores
do Sacerdócio, o que me deixa muito triste. O Senhor falou definitiva-
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"Não adulterarás." (.f:x. · para gozar as bênçãos que, do contrário, vos seriam negadas.
Devo dizer, com grande tristeza,
Paulo, falando aos coríntios, disse:
que tivemos casos de pessoas, tanto
"Não sabeis que 'os injustos não hão
homens como mulheres, que mentide herdar o reino de Deus? Não erram para ·entrar no te.mplo ou sair
reis: nem os devassos, nem os idólaem missão. O Senhor disse que netras, nem os adúlteros, nem os efenhuma coisa impura deve entrar no
minados, nem os sodomitas ... " (I
templo de Deus. (Vide, por ex.,
Cor. 6:9-10.)
D&C 97: 15.) Quando alguém é enHelamã, dirigindo-se ao seu potrevistado para receber uma recovo, admoestou-os com estas palamendação para o templo ou para a
vras: "Sim, e ainda agora a estais
missão, deve dar-se conta de que o
amadurecendo, em virtude de vosbispo ,e presidente da estaca estão
sos assassínios, fornicaÇão e iniqüirepresentando o Senhor, e que esdade para a eterna destruição; sim,
tão respondendo como se fora ao
e a não ser que vos arrependais, ela
Senhor e comprometendo-se com o
vos alcançará mui brevemente."
Senhor. O Senhor tudo sabe e não
(Hei. 8:26.)
se deixa escarnecer.
Onde for que estivermos, em
companhia de garotos ou meninas,
Temos cases de pessoas que forapazes ou moças, é de suma imporram ao templo sem serem dignas, e
tância que nos lembremos de quem
durante anos sentiram o peso na
somos, e ajamos de acordo, nunca 'consciência, em dúvida se a ordenos _permitindo cair em tentação .nança terá sido obrigatória e efetique nos levará a transgredir. Somos
va; e procuraram o presidente da
filhos espirituais de Deus, portadoIgreja, inconsoláveis, para pedir
res do Sacerdóciá no qual devemos
perdão e pôr .o assunto em ordem.
honrar e magnificar nossos chamaSejamos honestos, verdadeiros, casdos. A violação dà lei da castidade é
tos, benevolentes e virtuosos. (Vide
sumamente ofensiva ao Senhor, e
13'll Regra de Fé.)
muito prejudicial e degradante. Ela
Os futuros missionários devem
causa profundo sofrimento, remordar-se conta de que o Senhor quer
so de consciência, privando a pesalgúem em que possa confiar plenasoa de muitas .oportunidades e bânmente, algúem puro e digno em toçãos que o Senhor tem reservado
dos os sentidos, para representá-lo
para os fiéis, tal como fazer missão,
no campo missionário. Se não sois
entrar no templo, ser avançado no
dignos, não aceiteis o chamado, não
,Sacerdócio e ocupar cargos de resmintais para chegar lá, mas prepa. ponsabilidade nas organizações da
rai-vos pelo arrependimento para ir
Igreja.
em missão. É muito melhor esperar
Todas as noites e manhãs eu oro
um ano ou mais do que ir sem ser
humildemente que nossos membros
digno. Tende a coragem e hombritenham o desejo, determinação e
dade, o vigor e determinação de enforça de se conservarem moralmenfrentar os fatos, contar a verdade,
te limpos, e imploro a cada um dos
de preparar-vos em todos os sentiaqui presentes esta noite que tome
dos para fazer aquilo que o Senhor
a decisão de viver como o Senhor deseja que faça~s. _
gostaria de que vivesse, e de ·manOuçamos e lembremo-nos semter-se a salvo de sérias tentações
pre deste profundo pronunciamene transgressões.
to do falecido Richard L. Evans:
Agora gostaria de falar um pouco
"Às vezes, em certas condições
sobre honestidade. Não existe quaé-nos possível escapar de muitas
lidade maior de caráter do que hocoias - de muros de prisão, de falnestidade em tudo o que fizermos.
sos amigos, de más companhias, de
Meus pais me ensinaram, quando
gente maçante, de velhos ambientes
eu era ainda criança, a nunca men-mas nunca de nós mesmos. Quantir.
do nos deitamos à noite, ficamos ali
Se algum de vós sentir culpa por
com nossos próprios pensamentos
algum pecado ou transgressão gra- quer nos agradem ou não. Quanve, eu vos insto, ide, confessai e ardo acordamos pela manhã, contirependei-vos, e limpai vossa vida de
nu(:lmos ali - quer nos apreciemos
forma a que possais preparar-vo&
mente:
20: 14.)
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ou não. A coisa mais persistente na
vida (e, sem dúvida, na morte também) é nossa própria autoconsciência. Assim sendo, não existe pessoa mais deplorável que aquela ·que se sente mal consigo mesma
- não importa para onde fuja, ou
quão depressa, ou quão longe."
(Richard L. Evans, Richard Evans
Quote Book, Salt Lake . City;
Publishers Press, 1971, p. 214.)
O Senhor providenciou um meio de
a pessoa livrar-se de tal condição.
Diz ele:
"Eis que o que se tem arrependido de seus pecados, o mesmo é perdoado, e eu, o Senhor, deles não
mais me lembro. ·
"Por este meio podereis saber se
um homem se arrepende de seus
pecados - eis que ele os confessará
e os abandonará." (D&C 58:42-43.)
Lembremo-nos sempre de que'
nós, portadores do Sacerdócio, somos o exército real de Deus. Somos
todos voluntários, combatendo
contra o demônio e males de todos
os tipos. Esta é uma luta de certo ou
errado, vida ou morte, pela vida
eterna. Jesus Cristo é o nosso líder
- nosso general. Spencer W. Kimball é o nosso oficial comandante.
O Sacerdócio é a nossas força, e
não podemos enfraquecer nosso
exército, quebrando a Palavra de
Sabedoria, sendo imorais, desonestos ou irresponsáveis. Temos que
permanecer fortes e seguir as ordens do nosso oficial comandante.
Se quisermos vencer, não podemos
ter soldados omissos, não podemos
ter desertores. Precisamos e necessitamos de uma frente fiel, devotada, dedicada e unida. Não podemos
. ser vencidos se permanecer puros,
obedientes e fiéis à fé.
Lembremo-nos também de que
cada pessoa desleal enfraquece nosso exército, e oremos para que não
sejamos nós tal pessoa. Nós estamos
engajados na obra do Senhor. Esta
é a sua Igreja e reino aqui na terra.
Somos guiados pelo Senhor através
de nosso presidente e profeta,
Spencer W. kimball. Possamos seguir nosso líder, honrar o Sacerdócio, magnificar o chamado que recebemos e provar-nos dignos em todos os sentidos, eu oro humildemente em nome do Senhor Jesus
Cristo. Amém.
. A LIAHONA

Os Rapazes Precisam
de l-I eróis Junto de Si
Presidente Spencer W. Kimball
Os jovens precisam de pais que sejam um exemplo de liderança e lhes
dêem oportunidade de desenvolver-se.
São estas as linhas que a ele dedico .. .
Somente um pai, mas o melhor dos homens.
(Autor desconhecido, Source Book of Poetry, AI
8 ryant, comp.; Grand Rapids, Zondewan
Publishing House, 1968) (Tradução livre e aproximada. N. do T.)

as muitas décadas que tenho vindo às conferencias,
sinto-me profundamente
impressionado pelo grande número
de jovens - rapazes - que acompanham seus pais. Tenho notado vez
após outra certos homens que cresceram na Igreja, que vem trazendo
todos os filhos com eles, sejam eles
quatro, seis, oito ou dez, e juntos
apreciando esta reunião.

N

Isto induziu-me a ler algumas linhas que talvez já
tenhais ouvido:
Somente um Pai

. . .Mas o Melhor dos Homens.
Somente um pai, de traços cansados,
Chegando em casa da labuta diária;
Trazendo bem pouco ouro e fama,
Para mostrar o quanto se esforçou,
Contente, porém, com a alegria dos seus
De vê-lo chegar e ouvir sua voz .
Somente um pai, d'uma ninhada de quatro,
Um entre não sei quantos milhões ;
Empenhado a fundo na luta diária,
Suportando os golpes e escárnios da vida
Sem uma palavra de ódio ou dor,
Por amor daqueles que em casa o esperam .
Somente um pai, nem rico, nem soberbo,
Apenas mais um da estuante multidão ;
Trabalhando , lutando, dia após dia,
Enfrentando tudo quanto possa acontecer;
Quieto quando duramente condenado,
Tudo suportando por amor aos seus.
Somente um pai, que tudo dá de si
Para aplainar o caminho dos filhos,
Fazendo com coragem firme, incansável
Tudo o que, um dia, seu pai por ele fez .

AGOSTO DE 1976

· Esper<? q~e todo rapaz aqui presente hoJe, smta o mesmo a respeito
de seu pai e lhe externe seu afeto e
gratidão por ter um pai fiel, sincero
e merecedor de confiança.
Esperamos que vós, portadores ·
do Sacerdócio, como filhos, maridos, pais e avós, tenham consideração e afeto para com vossas irmãs,
mães, esposas e avós. O Sacerdócio
preside no lar; porém, é preciso que
o faça como Jesus Cristo preside
sua Igreja - com amor, altruísmo,
ternura e exemplo.
- O Senhor deu a todos nós, como
portadores do Sacerdócio, certa
. parte de sua autoridade, mas só po- .
demos haurir os pode.t es dos céus
com base em nossa retidão pessoal.
Assim, pois, para o poder do Sacerdócio ser realmente sentido numa
família, exige a retidão dos seus homens e rapazes. Chamamos a ten.ção de todos os nossos portadores
do Sacerdócio que nosso relacionamento com nossa esposa, nossa
mãe, nossas irmãs deve ser aquele
em que nos ajoelhamos juntos, seja
no altar no templo ou em nosso próprio lar; nos servimos juntos, lado a
lado, um belo companheirismo.
Estamos preocupados, irmãos,
com a necessidade de provermos
continuamente oportunidades significativas aos nossos jovens, para
que ampliem sua alma prestando
serviços. Os jovens geralmente não
se tornam inativos na Igreja por lhe
terem dado coisas significativas demais para fazer. Nenhum moço que
realmente viu por si mesmo como o
Evangelho funciona na vida das
pessoas, se afastará de seus deveres
no reino, deixando-os por fazer. Esperamos que nossos bispados, que
tem uma mordomia especial nesse
casõ, providenciem que haja efetivas atividades de quorum e ativos
comitês de jovens. Quando nossos

rapazes aprendem a dirigir um quorum, estão não só beneficiando os
jovens do Sacerdócio Aarôni co des-.
ses quoruns, como preparando-se ·
como futuros pais e futuros líderes
dos quoruns do Sacerdócio de Melquisedeque. Eles precisam de certa
experiência de liderança, certa experiência em projetos de serviço, .·
certa experiência de oratória, certa
experiência em dirigir reuniões, e
certa experiência em como entabular um relacionamento apropriado
cogt as moças.
Estamos cnando uma geração
real - milhares da qual estão aqui
conosco hoje - que tem coisas especiais a cumprir. Temos que pro.Porcionar-lhes experiências especiais no estudo das Escrituras, no
serviço ao próximo e no sentido de
serem membros cooperadores ! e
carinhosos de sua família. Tudo isto, é lógico, requer tempo para planejar e implantar - tudo menos a
displicência que às vezes observamos da parte de alguns pais e líde-_..
res adultos. Temos motivos para crer,
irmãos, que o impacto do mundo
sobre nossa juventude SUD não ' é
apenas maior do que jamais foi,
como se dá mais cedo do que no
passado. Por isso, temos que trabalhar melhor e mais depressa!
. Preocupa-nos, irmãos, o crescente número de divórcios, não apenas
em nossa sociedade como também
na Igreja. Estamos igualmente
preocupados com as famílias e matrimônios que parecem manter-se
unidos em "surdo desespero".
Aqueles que se mostram atenciosos
e solícitos no namoro, geralmepte
continua atenciosos e solícitos
no casamento. Aqueles que entram
na Casa do Senhor para serem selado para . o tempo e eternidade
após madura reflexão, estão menos
sujeitos a terem que enfrentar divórcio e dificuldades, não apenas
em virtude da cerimônia de selamento, mas por estarem geralmente
melhor preparados para o casamento, em primeiro lugar. Não contam
somente com seu jovem amor mútuo, mas também com um vínculo
comum de amor pelo Evangelho de
Jesus Cristo que já conheciam antes
de se encontrarem. Possuem igualmente certa percepção do espírito
de sacrifício e abnegação que sustenta de inúmeras maneiras todo
· casamento feliz.
Instamo-vos como líderes, pais,
maridos e filhos a desenvolverem .
.mais e mais essa capacidade de comunicação recíproca dentro da
família, do quorum, da ala e da comunidade. Aceitai a realidade de
3.9

se não tivermos cuidado, projetar
que nosso Pai Celeste espera aper- ·dessas artes manuais estão em falta!
nossas preferências pessoais quanto
feiçoamento pessoal da parte de .Interessemo-nos de forma especial
por esses homens, pois entre eles "a determinado assunto como se fos-todo portador do Sacerdócio. Nós
encontram-se muitos de nossos élsem posição da Igreja.
devemos estar crescendo e nos desenvolvendo constantemente. Se ,d.eres em .P.erspectiva, ~e cuja enerDes~nvolvei força espiritual em
gia e hàbilidades necessitamos e cuassim fizermos, outros sentirão a sevós
mesmos e haverá felicidade na
riedade de nosso discipulado e, as- jos familiares_se filiar_ão plenamente
família. A retidão se projeta do insó se esses homens vierem e se junsim, perdoar-nos-ão mais facilmenterior do indiívuo para o grupo. Se
tarem a nós em maior número.
_te as fragilidades que às vez~s de. estivermos convertidos, (através do
monstramos pela maneira de liderar
estudo, busca e oração), sentiremos
Tomemos cuidado para não ime administrar.
por demasiadas exigências financeiimediatamente o desejo de ajudar
É muito aconeselhável que a
ras aos nossos membros. Os líderes
os outros. A genuína conversão nos
juventude do Sacerdócio Aarônico,
do Sacerdócio devem ·precaver-se
leva a fazer tudo o que pudermos
bem como os homens do Sacerdóparticularmente nesse sentido, pois
para ajudar os vivos e os mortos. Se
cio de Melquisedeque, estabele-'
muitos de nossos membros estão · estivermos realmente convertidos,
çam, sem alarde mas com determipassando por dificuldades econômidesejaremos igualmente cuidar dos
nação, algumas sérias metas pesnossos no sentido pleno do que sigcas, para que aos requisitos fundasoais de aperfeiçoamento, esconifica o serviço de bem-estar.
mentais do dízimo, ofertas de jelhendo determinadas coisas que fajum, fundos de construção, orçaAo dizer: "Quando te converte.:rão dentro de determinado período
mento etc. não sejam acrescidos
res, confirma teus irmãos" (Lucas
de temP.o. Ainda que os portadores
ainda gastos e despesas desnecessá22:32), o Salvador recorda-nos não
do Sacerdócio de nosso Pai Celessó a nossa obrigação, mas também
rias.
tial estejam no rumo certo, se forem
que na realidade não temos condiPara nós, os mais velhos, que por
·homens -sem ímpeto, POl;!Ca influên-ções de fortalecer nossos irmãos até
assim
dizer
crescemos
quando
a
cia exercerão. Vós sois o levedo do
que estejamos pessoalmente conIgreja ainda se encontrava, figuraqual depende o mundo; tendes que
vertidos.
·
damente,
na
fase
de
.
W
inter
Quarusar vosso poder para deter o munNenhum pai, filho, mãe ou filha
ters
quanto
ao
seu
progresso
não
do que anda à deriva, sem rumo.
deve ocupar-se a ponto de não lhe
percamos o costume de lançar se· - Esperamos que ajudeis nosssas mentes para os que nos seguem. (O
restar tempo para estudar as Escrimoças e moços a compreenderem, .autor refere-se ao hábito dos pioCena de conferencia.
mais cedo ainda do que fazem ago- neiros de fazer plantações ao longo
ra, que certas decisões precisam ser da trilha, para serem colhidas pelos
tomadas uma única vez. Já mencio- grupos que vinham mais tarde. N.
nei deste púlpito antes algumas de- do T.) Sejamos pioneiros para as gecisões que tomei cedo na vida e que rações futuras, plantando a semente
me foram de grande ajuda, por não de nosso testemunho, para que os
ser obrigado a retomá-las seguida- que nos seguirem possam comer o
mente. Podemos afastar certas coi- pão da fé em tempos de fome em
sas de nós de uma vez por todas! qualquer parte ~o ~undo!
Podemos tomar uma só decisão a
Tenho apreciàdo grandemente as
respeito de certas coisas que incormensagens dos oradores que me
poraremos em nossa vida, tornando-a nossa - sem ter que remoer e precederam. Tenho a impressão de
decidir centenas de vezes o que va- que os vários . programas da Igreja
são como as teclas de um piano. Almos ou não vamos fazer.
- -0 Adversário adora viver num gumas delas são · usadas muito
clima de indecisão e desânimo, pois mais freqüentemente que outras,
é ali que consegue infligir tantas porém todas elas são necessárias de
perdas à humanidade. Meus jovens tempos em tempos, para produzir
harmonia e' equilíbrio em nossas viirmãos, se não o fizestes ainda, dedas. Por isso é que tantas vezes o
cidi a decidir-vos!
que falamos em nossos diversos disEsperamos que não façais esforcursos e reuniões destina-se a nos
ço de confraternização menor com
recordar a necessidade de equilíbrio,
QS membros e futuros membros ar- ·
tesãos e artífices. É admissível a necessidade de nova ênfase aqui
ou ali, e a necessidade de fazer as
que na Igreja surja a impressão de
que aqueles que trabalham manual- coisas mais importantes sem deixar
as outras de lado.
mente de alguma forma fizeram
menos que deveriam. Somos gratos,
Por favor, cumpri vossos deveres
é óbvio, pelos muitos profissionais
de
cidadãos em vossas comunidaem nossa Igreja e porãqueles tidos
des, estados e nações. Prestigiai e
.como funcionários . de escritório;
apoiai a lei. Trabalhai dentro dos limas quero que nos interessemos
mites
da lei para serdes uma inmais do que fizemos até o presente
fluência benéfica, conforme o Propelos homens - jovens e velhos feta J oseph Smith nos recomendou.
que labutam na chamada classe
I
I
operária e que são mais essenciais
Evitai, por favor, envolver a Igrepara nosssa sociedade do que muija em questões políticas, mesmo
tos imagi!lam. Na verdade, algumas
que seja por i~plicação. É tão fácil.
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turas· e as palavras do profetas modernos. Nenhum de nós deve ocupar-se tanto que esqueça seus momentos de contemplação e or:ações.
Nenhum de nós deve dedicar-se a
tal ponto aos seus encargos formais
na Igreja, que não lhe reste oportunidade para um discreto serviço
cristão aos seus semelhantes.
Espero sinceramente que todo
pai proporcione esse tipo de intimidade a seus filhos . Grande parte
disso poderia ser cuidado na noite
familiar regular.
Bispos, jamais encorajeis vossos membros a se divorciarem. Incentivai-os a que se reconciliem,
que harmonizem suas vidas, procurem ajustar sua própria vida em geral.
"Os rapazes precisam de umã
porção de heróis, como Lincoln e
Washington. Mas também precisam
·de alguns heróis junto de si, Precisam conhecer pessoalmente algum
homem de intensa energia integridade fundamental. Precisam encontrá-lo na rua, sair e acampar com
ele, vê-lo e conviver com ele no dia

a dia; sentir intimidade suticiente
para fazer perguntas e conversar de
homem-para-homem sobre as coi§as." (Walter MacPeek.)
Conheceis alguém culpado de algum delito grave? Nesse caso ele
deve, se possível, solucionar seu
caso com a lei civil; do contrário,
sua vida será afetada para sempre.
Os jovens da Igreja deveriam darse conta de que não precisam ser
homens maduros, experimentados
para receberem as bênçãos da Igreja. Joseph Smith tinha apenas. catorze anos, quando teve a Visão, vinte
e cinco quando organizou a Igreja,
dezoito quando conheceu Morôni,
vinte e quatro quando lhe foram
confiadas as placas, e trinta e nove
ao ser martirizado.
Thomas B. Marsh tinha trinta e
um anos e David W. Patten trinta,
na época em que se tornaram apóstolos. Eram todos homens jovens,
por assim dizer.
Brigham Young tinha vinte e oito; Heber C. Kimball, vinte e oito;
Orson Hyde apenas vinte e cinco;
William E. :McLellin,. vinte e qua-

As filas aumentam , quando se aprox ima a hora da sessão 'de conferencia. ·

trO; Parley P. Pratt vinte e três;
Luke Johnson, vinte e dois; William
Smith, dezenove; Orson Pratt, dezoito; John F. Boynton, dezoito; e
Lyman E. Johnson, dezoito, quando
a Igreja foi organizaçla a 6 de abril
de 1830. E estes homens, muitos deles, eram do apostolado em 1835,
quando foi organizado o Conselho
·dos Doze. Todos eram ainda moços
quando foram privados de Joseph.
Eles eram capazes de inspirar os
jovens. Tornaram-se grandes missionários. Vós, rapazes, não preci. sais esperar para se-r grandes. Podeis ser missionários excelentes,
·moços fortes, ótimos companheiros, líderes felizes e dignos de con'fiança.
Não precisareis esperar até amanhã.
Que o Senhor vos abençoe ao
crescerdes ano após ano, para receber a inspiração do Senhor, a fim de
serdes capazes de passar adiante as
gloriosas bênçãos do Evangelho.
· E isto, meus caros, amado-s ir.mãos, eu oro em nome de Jesus
·Cristo, Amém.

que foram os primeiros à chegar à
América, na época em que se deu a
confusão das línguas durante a
construção da torre de Babel.
Exatamente como N oé, essa gen.te também foi instruída a construir
barcos para transpor as águas.
Quando tudo estava pronto, eles
embarcaram em "seus navios ou
·barcos e avançaram pelo mar, encomendando-se ao Senhor seu
Deus". (Éter 6:4.)
.
.
Contam as Escrituras: "E quando
puseram os pés nas praias da terra
. da promissão, curvaram-se sobre a
Presidente N. Eldon Tanner
face da terra, humilharam-se peran1<:> Conselheiro na Primeira Presidência
te o Senhor e verteram lágrimas de
alegria diante dele, em virtude da
O destino da América no plano eterno de Deus.
.multidão de suas ternas misericór.dias para com eles." (Éter 6: 12.)
Seus passos ~ara a pátria voltou!
Depois, seiscentos anos antes do
nascimento de Cristo, um profeta
Nas últimas semans, tive o privide nome Léhi, que estivera preganlégio de estar com o Presidente
Kimball e outros de s.ua comitiva do arrependimento aos habitantes .
de Jerusalém, recebeu ordem do
oficial, nas conferências de área da
Senhor de partir com sua família
Nova Zelândia, Austrália e das belas ilhas dos Mares do Sul. A Nova para o deserto. Por causa das coisas ·
que testificara concernentes à mal·zelândia alega ser uma terra escolhida e favorecida pelo Senhor, e na .dade do povo e da iminente destruinoite antes de partirmos do Taiti, ·ção de Jerusalém, foi ridicularizado
e escarnecido, e o povo procurou tionde se realizou a última conferênrar-lhe a vida. Obedecendó às inscia, um dos irmãos comentou: Bem, amanhã seremos expulsos do :truções do Senhor, partiu com sua
·família e algumas outras pessoas;
,Éden.
Ficamos muito 'impressionados- após um tempo passado no deserto,
eles também foram instruídos a
com as belezas dos países de todas
·as terras visitadas. Disse a Irmã .construir uma embarcação e navegar para a te,rra prometida. Lemos:
Tanner:" - Como é belo o mundo
"E aconteceu que, depois de haverendo esta a primeira confe- em que vivemos!" Sim, todos os
mos navegado pelo espaço de muirencia geral no ano do bipaíses são grandemente abençoatos dias, chegamos à terra da procentenário dos Estados Unidos pelo Senhor, e cada um deles é
missão; e descemos e assentamos
dos a América, tenho ponderado e singularmente diferente em suas benosssas tendas, e a chamamos terra
meditado bastante nesse evento em lezas, seu povo, costumes e· tradi.de promissão." (1 Néfi 18:23.)
relação ao Evangelho e ao grande ções.
plano de vida e salvação. Todos nós · Hoje, contudo, gostaria de res- - Enquanto estiveram no deserte,
foi permitido a Néfi, ftlho de Léhi,
lemos e ouvimos muita coisa a res- . tringir minhas palavras ao Hemisfécontemplar em visão coisas concerrio Ocidental, e particularmente
peito dos acontecimentos ligados a aos Estados Unidos da América, sanentes ao destino da América - a
fundação deste país, e, com os novos lientando o destino da América no
terra da promissão. Diz ele: "E,
meios de comunicação de hoje, as .Plano eterno do Senhor. A descoolhando, vi entre os gentios um homem que estava separado da senotícias rem o mundo inteiro, o
berta das Américas não se deu por
mente de meus irmãos pela's muitas
que nos faz tomar consciencia do inacidente. Havia sido preordenada
águas; e vi que o Espírito de Deus
nos conselhos eternos. Os profetas
ter-relaCionamento dos países.
antigos tinham-na em vista, Jacó a desceu sobre o homem; e, saindo
Esperamos que todo homem seja
leal à sua terra de origem - a terra
previu ao . ordenar seu filho José, :esse homem sobre as muitas águas,
chegou até a semente de meus irchamando-o de "ramo frutífero
em que nasceu, a terra na qual vive,
mãos, que estava na terra da protrabalha e cria seus filhos. Lembro- junto à fonte ... /cujos/ ramos cormissão." (1 Néfi 13: 12.)
me das palavras do poeta Sir Walter
rem sobre o muro ... até à extremiIsto, conforme sabemos, refereScott, em "The Lay of the Last Mi- .dade dos outeiros eternos." (Gên.
se a Cristóvão Colombo, que foi im.:19:22,26.)
nistrei" (A Trova do último Menestrel- Tradução livre e aproximada. · Moisés também fez promessas à pelido pelo Espírito de Deus a cruzar o oceano para redescobrir a
N. do T.):
.tribo de José, cuja terra, América,
América, favorecendo, assim, os
Quão morta vegeta a alma do ho- .seria preciosa para as coisas do céu
propósitos de Deus.
mem
e da terra, e que "com elas ferirá os
Que nunca a si mesmo falou:
povos juntamente até as extremidaO próprio Colombo escreveu
Esta é a minha, minha terra nades da terra". (Vide Deut. 33: 13numa carta dirigida à hierarquia estal!
17.) Estas são apenas algumas das
panhola: "Nosso Senhor abriu-me a
Cujo coração jamais palpitou,
profecias bíblicas, e temos o Livro
mente, mandou-me por sobre o mar
Quando de plagas estranhas, .
de Mórmon que fala dos jareditas e deu-me ânímo para o feito. AqueSessão matutina de domingo, 4 de abril de 1976.

Se Servirem ao
Deus da Terra

S
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ies que souberam de meu empreendimento tacharam-no de loucura,
ridicularizaram-me e riram de mim.
Mas quem pode duvidar que fui inspirado pelo Espírito Santo?" Citado
por Mark E. Petersen, em The
Great Prologu_e, Deseret ·Book Co.,
1975, p. 26.)
.
Durante a viagem, semanas e semanas velejando sem sinal de terra,
a tripulação se amotinou. Final- ·
mente Colombo prometeu aos comandantes do Pinta e Nínã, os quais
queriam voltar, que, se não avistassem terra dentro de quarenta e oito
horas, ele desistiria. Então foi para
seu camarote e, segundo disse, "orou poderosamente ao Senhor" ..
No dia seguinte 12 de outubro, eles
avistaram terra.
.
Em sua visão, Néfi viu igualmenite a chegada dos puritanos ingleses,
que vieram fugindo da perseguição
religiosa. Previu a vinda para a
América de pessoas de muitas nações, suas guerras e contendas.
Conforme diz Néfi, eles se humilharam diante do Senhor, e "o poder
de Deus estava com eles, e também ... a ira de Deus estava sobre
todos os que se achavam reunidos
para os guerrar.
"E eu, Néfi, vi que os gentios que
haviam saído do cativeiro foram
salvos das mãos de todas as outras
nações pelo poder de Deus." (1 Néfi 13:18-19.)
Assim, as colônias americanas
conseguiram sua independência e
estabeleceram o governo dos Estados Unidos, tudo sob a celeste intervenção de Deus, preparando
:este país para seu destino divino.
Neste ponto rendemos tributo
aos grandes homens que aceitaram
e enfrentaram o enorme· desafio de
estabelecer uma constituição para o ·
governo do chamado Novo Mundo.
Que isto foi igualmente inspiração
divina é atestado pela palavra do
Senhor, quando disse: "De acordo
com as leis e a- constituição do pQ- ·
vo, as quais permiti que fossem estabelecidas~ e devem ser mantidas
para os direitos e a proteção de toda
carne, de acordo com os princípios
!justos e santos; .
"Para que todo homem possa .
agir em doutrina e princípio relativos ao futuro , de acordo com o
arbítrio moral que eu lhe dei, para
que todo homem seja responsável
por seus próprios pecados no dia do
juízo;
·
·"Portanto não é justo que um homem seja escravo de outro.
. "E com ·esse propósito, estabeleci, pelas mãos de homens sábios
1
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É/der John H. Vandenberg, assistente do Conselho dos Doze.

·grandes reformadores declararam .
que seu objetivo era reafirmar os
ensinamentos cristãos fundamentais da Bíblia - reconhecendo, po.rém, que não tinham autoridade
N enhÚma constituição na terra
para administrar as ordenanças da
tem resistido mais tempo que esta. .Igreja, ou para restabelecer a igreja
Nós procuramos e geralmente enoriginal de Cristo. Disse Lutero: "O
contramos as respostas para as
cristianismo deixou de existir entre
questões de hoje nesse documento
aqueles que deveriam tê-lo preserde ontem. Ele foi e é um milagre.
vado."
Tanto Washington como Madison
- Roger Williams, fundador d;
assim se referiram a ele. É um docuIgreja Batista na América, declarou
mento inspirado, redigido sob · a não existir "uma igreja de Cristo reorientação do Senhor. James Madigularmente constituída sobre a ter:son, comumente chamado de pai da
ra, nem qualquer pessoa autorizada
Constituição, reconheceu essa inspara administrar nenhuma ordepiração e deu crédito à "Tutela e
nança da Igreja ... " (LeGrand Riorientação do S.er Onipotente, cujo · chards, Uma Obra Maravilhosa e um
poder rege o destino das nações, .Assombro, p. 26.)
·
cujas bênçãos têm sido tão manifesCremos que tanto a liberdade
tamente dispensadas a esta repúblicomo a contínua reforma que floca emergente." (Petersen, Prolo- .resceu aqui, ocorreram em preparaS!U_e, p. 95.)
_
.ção para restaurar dos céus, a pleniCremos que a Constituição foi
tude do Evangelho de Jesus Cristo.
inspirada por Deus, para que houEssa restauração teve início nos Esvesse uma nação com liberdade
tados Unidos da América, na décaabundante onde seu Evangelho pu- ·da de 1820, através da instrumenta~
desse florescer. Disse Joseph Smith:
lidade do .Profeta Joseph Smith que
"A Constituição dos Estados Unifoi eleito pelo .Senhor e que, por
dos é um glorioso padrão - é fundameio de manifestações pessoais de
mentada na sabedoria de Deus - é
mensageiros celestes, recebeu os
um pendão celestial." (Petersen,
anais contendo o registro autêntico
Prologu_e, p. 75.)
dos primitivos povos americanos e
Entre outras ·cois-as, a Constitui- ·dos negócios de · Deus com eles.
Recebeu ainda o Sacerdócio e aução garantiu a liberdade religiosa
toridade para restabelecer a Igreja
que permitiu que continuasse e flode Jesus Cristo nestes últimos dias.
rescesse a Reforma. Muitqs desses
que ergui para esse mesmo fim, a·
Constituição desta terra, e redimi a
terra pelo derramamento de san~ue." (D&C 101:77-80.)
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Na época da restauração, Deus, ·o ·
Pai, _e seu Filho Jesus Cristo se mostraram realmente a J oseph Smith,
assim como haviam aparecido a
líderes de dispensações anteriores.
Anunciaram-lhe que a igreja de
.Cristo seria restabelecida na terra,
com a restauração dos mesmos
princípios e ordenanças. e organização existente ·na igreja primitiva,
que caiu em apostasia conforme do- ·
cumentam eivdências irrefutáveis.
Esta restauração foi o maior acontecimento na história da humanidade desde o nascimento, morte e ressurreição de nosso Salvador, Jesus
Cristo.
Significativamente, os ·primitivos
americanos a que nos referimos, tiveram conhecimento do nascimento, morte e ressurreição do Salvador, pois viram os mesmos sinais e
maravilhas observados no Velho
Mundo predizendo a vinda do Se- .
nhor,, sua vida, missão e subseqüente morte e ressurreição.
· Referindo-se a esses mesmos antigos americanos, disse o Senhor,
conforme consta no Novo Testamento: "Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém agregar estas, e
elas ouvirão a minha voz, e haverá
um rebanho e -um Pastor." (João
10: 16.)
No Livro de Mórmon, temos uma
bela descrição da visita de Cristo a
essas "outras ovelhas" após sua
:ressurreiç_ão, . quando elas ouviram
a sua voz e reconheceram-no, quando lhes mostrou as marcas dos cravos nas suas mãos e pés. Nós sabemos que eram as "outras ovelhas",
porque ele disse: "Sois aqueles de
quem falei: Tenho também outras
ovelhas que não são deste tedil." (3
Néfi 15:21.) Cristo lhes ensinou o
Evangelho, instituiu o sacramento e
ordenou discípulos. Deu-lhes autoridade para conf~rir o Espírito Santo, curou os enfermos e abençoou
as crianças pequenas. Orou ao Pai
em favor deles . .·
Diz a Escritura: "Os olhos jamais
viram e os ouvidos jamais ouviram
até agora coisas tão grandes e mara-vilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai;
·- " ... e. ninguém pode calcular a
extraordinária alegria que encheu
nossas almas na ocasião , em que o
vimos orar por nós ao Pai." (3 Néfi
17: 16-17.)
Bem, e quanto ao futuro da América? Qual a melhor maneira de demonstrarmos nosso apreço a Deus
por estas maravilhosas bênçãos de
liberdade, de um lugar no qual foi
.restaurado seu legítimo e eterno
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Irmã Vantha Hok e sua sobrinha, Contery Luk, do Camboja.

Evangelho, da preparaçao e diretriz
divina em todas as coisas que levaram a esse mais significativo evento? Devemo-nos lembrar do que o
Senhor falou aos jareditas, quando
foram trazidos e este continente:
"Eis que esta é uma terra escolhida,
e toda nação que a possuir será livre
da servidão, do cativeiro e de todas
as outras nações debaixo do céu, se
servirem aQ Deus da terra, Jesus
Cristo, que foi manifestado pelas
coisas que escrevemos." (Éter 2: 12;
grifo nosso.)
Há muitos anos, numa-obra intitulada Beacon Ligh.ts of History, disse ó Dr. John Lord, referindo-se ao
:descobrimento da América, após
falar do· seu grande potencial: "O
mundo tem visto muitos impérios
poderosos que desapareceram sem
'deixar um traço' de sua: passagem.
O que resta do mundo antediluviano? . . . O que resta de Nínive, da
Babilônia, de Tebas, Tiro, Cartago
- os grandes centros de poder e riqueza? O que resta até mesmo da
grandeza romana, exceto nas leis,

literatura e esculturas recuperadas? .. . Qual a simples história de
todos os tempos? - trabalho, riqueza, corrupção, decadência e :ruína.
Que poder conservador teve força
suficiente para coibir a ruína das
nações da antigüidade?
"Bem, se for este o destino da
América - um desmedido progresso material seguido de corrupção e
ruína - então Colombo simplesmente estendeu o espaço para os
homens fazerem experiências materiais. Fazendo de Nova York uma
segunda Cartago, de Boston uma
segunda Atenas, de Filadélfia uma
segunda Antióquia e de W ashington .uma outra Roma, estaremos repetindo simplesmente velhos experimentos. ·
"Mas não terá a América nenhum
destino mais alto do que repetir velhas experiências, melhorá-las e tornar-se rica e poderosa? Não terá nenhuma missão mais elevada e ·
nobre? Se a América tem uma missão maior a proclamar e cumprir,
ela terá que aplicar, conjuntamen- .
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O Irmão Alexander

Sc~reiner

ao órgão.

te, novas forças - não materiais. E
só estas irão salvá-la e salvar o mundo ... A genuína glória da América
é ser algo totalmente diferente daquilo de que se vangloriavam os àntigos. E esse algo deve ser moral e espiritual - o que faltava aos antigos."
Todos nós somos parte do futuro
da América. Nossa tarefa é aprender e tirar proveito do passado, e ir
avante em - retidão, guardando os _
mandamentos de Deus. Em relação
a isto, disse o Profeta Léhi: "Portanto esta terra é consagrada àqueles que ele trouxer. E se eles o servirem de acordo com os seus mandamentos, será uma terra de liberdade
para eles; e, portanto, não serão
mais levados cativos; e se o forem,
será por causa da iniqüidade; porque, se houver muita iniqüidade, o
país será maldito para eles; será,
porém, sempre bendito para os justos." (2 Néfi 1:7.)
•
Ao orarmos diariamente a Deus
para que nos guie, todos nós deveríamos rogar o mesmo que GearAGOSTO DE 1976

ge Washington , em sua prece por
nosso país!
"Deus Todo-poderoso, que nos
deste por herança esta boa terra,
imploramos-te humildemente que
possamos ser sempre um povo grato
por teu favor e disposto a fazer a
tua vontade.
"Abençoa nosso país com trabalho honrado, sólido saber e bons
costumes.
"Salva-nos da violência, discórdia e confusão; do orgulho, arrogância e todo mau caminho.
"Defente nossas liberdades e
amolda num povo unido as multidões provenientes de muitas tribos
, e línguas.
_
"Concede o espírito de sabedoria
àqueles aos quais, em teu nome, con.- fiamos a autoridade de governo,
para que haja paz e justiça neste
país e que, pela obediência à tua lei,
possamos manifestar o teu louvor
entre as nações da terra.
"Enche nosso coração de gratidão em tempo de prosperidade, e
não permitas que nos dias difíceis

desfaleça nossa confiança em ti.
"Tudo isto nós pedimos através
de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém."
Encorajamos nosso povo a seremcidadãos leais e cumpridores da lei.
"Cremos na submissão aos reis,
presidentes, governadores e magistrados, como também na obediência, honra e manutenção da lei."
(12• Regra de Fé.)
É de nosso dever, também, procurar diligentemente, apoiar e pres- tigiar representantes bons, hones. tos, honrados e sábios para governar-nos. Gostaria de reiterar a mensagem dada aos santos há quase sessenta anos~ na conferência geral de
abril de 1917, quando o Élder
Anthony W. I vins disse, depois de
falar sobre a liberdade religiosa e a
Constituição: "Sinto-me autorizado
a dizer, aqui nesta tarde, que essas · liberdades religiosas e civis, obtidas
pelos homens, não foram concedidas pelo Senhor para serem destruídas, mas para aqui permanecerem
até que a liberdade prevaleça desde
os rios até os confins da terra, até
que o reino de Deus esteja estabelecido entre os homens e sua vontade
seja feita na terra como nos céus.
Até que seja reconhecida a Paternidade universal de Deus e a fraternidade do homem, e os reinos deste
mundo se tornem reino de Cristo, o
qual reinará como Príncipe da
Paz." (Conference Report, ,abril de
1917, pp. 54-55.)
E eu presto testemunho de que a
lgrej~ de Jesus Cristo dos Santos
dos Ultimos Dias é o reino de Deus
aqui na terra, com o Senhor dirigindo o trabalho por intermédio de
nosso profeta, o Presidente Spencer
W. Kimball. Permiti-me instar a todos, de toda parte, a que ajudem a
promover a justiça, independentemente do país em que residis, pela
obediência às leis e ordenanças do
Evangelho. Se sois membros ativos
da Igreja, havereis de saber quais
são. Se não sois, gostaria de que
désseis a vós mesmos a oportunida:de de investigar e obter conhecimento e um testemunho próprio de
que o evangelho foi restaurado em
sua plenitude, com a autoridade
para administrar as respectivas ordenanças, e .que se encontra aqui
na terra.
Somente se aceitarmos e vivermos os ensinamentos do Evangelho,
poderá concretizar-se o destino planejado por Deus para a América, e
o mundo unir-se em paz e fraternidade. Que isto possa acontecer
em breve, eu oro humildemente em
nome-de Jesus Cristo. Amém.
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Comunicação
Familiar
Élder Marvin 1. Ashton,
do Conselho dos Doze

Quando a comunicação familiar parecer emperrada, cada um deveria
procurar o remédio em si mesmo.

emanas atrás, um pai perplexo perguntou-me: - Por
que pareço ser capaz de me
comunicar com todo mundo, menos
com meu fJ.lho?

S

- O que quer dizer com esse não
conseguir comunicar-se com seu filho? - rebati.
' - Simplesmente que toda vez que
tento dizer-lhe alguma coisa, ele
"cai fora", - foi a resposta.
Durante a conversa particular
que se seguiu e muitas vezes desde
aí, cheguei à conclusão de que talvez uma das principais razões de
não conseguirmos um bom relacionamento com membros da família,
é porque deixamos de aplicar certos
princípios fundamentais da comunicação pessoal. Em Hebreus 13:16,
lemos: "E não vos esqueçais da be46

neficência e comunicação, porque
com tais sacrifícios Deus se agrada." A comunicação na família exige muitas vezes sacrifício, porque
se espera que usemos nosso tempo,
recursos, talentos e paciência para
dar, compartilhar e entender. Comumente aproveitamos os momentos
de comunicação como ocasiões
para afirmar, mandar, argüir ou
ameaçar. De maneira alguma, no
sentido mais lato, deve-se usar a comunicação familiar para impor, ordenar ou embaraçar.
' Para que fun-cione, a ·comunicação familiar tem que ser uma troca
de sentimentos e informações.
Quando os membros da família
compreenderem que tempo e participação de todos são ingredientes
necessários, as portas da comunicação se abrirão facilmente no lar.
Não é que as divergências devam
ser ignoradas durante a discussão,
mas é necessário pesar e avaliá-las
calmamente. Nosso ponto de vista
ou opinião em geral não é tão importante quanto um bom e saudável relacionamento. Cortesia e respeito ao
escutar e responder durante uma
discussão são básicos para um diálogo apropriado. Quando aprendemos a participar juntos em associa.ções significativas, somos capazes
de transmitir nossos pensamentos
de amor, · dependência e interesse. Quando em · nosso desespero nos inclinamos a desistir de
nosso esforço de comunicação, por-

que outros membros da família deixaram de corresponder, talvez fosse
melhor não o fazermos, mas antes
dar e receber em nossas conversas.
Quão importante é saber como dis-.
cordar do ponto de vista alheio sem
ser ofensivo. Quão importante é
termos períodos de debate antes
das decisões. Diz Jones Stephens:
"Descobri que a cabeça não ouve
nada até que o coração escute; e
então, o que o coração sabe hoje, a
cabeça entenderá amanhã."
' Gostari.a de compartilhar convos-·
co de sete sugestões fundamentais
para uma melhor comunicação familiar.
I. Disposição de sacrificar-se. Sejao tipo de familiar que arranja tempo
para doar-se. Desenvolva a capacidade e auto-discipli:1a para colocar
os outros membros da família e suas
necessidades de comunicação acima dos seus próprios- a disposição
de preparar-se para o momento -o
momento de compartilhar o momento .de ensinar. Livre-se até mesmo da aparência de preocupação
consigo mesmo, e aprenda a arte de
penetrar no escudo da preocupação
alheia. Triste o dia em que se ouve
uma filha dizer: - Mamãe me dá de
tudo , exceto de si mesma.
Mui to cedo e vezes demais lançamos as sementes do "Não -vê que estou ocupado? Não me amole agora!" Quando tomamos a atitude de
"Não me amole", os membros da
família podem ir a outro lugar ou
-isolar-se em silêncio. Todos os
membros da família precisam vez
por outra serem aceitos de acordo
com seus próprios termos, para que
se sintam dispostos a vir, compartilhar e perguntar.
Comunicar-se quando as condições são propícias para a outra pessoa - durante o preparo de uma refeição, depois de sair com o namorado, de ser magoada, de uma vitória, um desapontamento ou quando
deseja nos confidenciar alguma coisa, exige sacrifício pessoal. É preciso esquecer a conveniência pessoal
para investir tempo na criação de
um firme alicerce para a comunicação familiar: Quando a comunicação familiar parecer emperrada,
cada um deveria procurar o remédio em si mesmo.
Se quisermos conhecer ·O verdadeiro amor e entendimento mútuo,
temos que reconhecer que comuni- .
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cação é mais que uma troca de palavras. É a troca sábia de emoções,
sentimentos e preocupações. É o
dar-se sem restrições. "Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre
pelo seu bom trato as suas obras em
mansidão de sabedoria." (Tiago
3: 13.)
2. Disposição de oferecer o ambiente próprio. O local, atmosfera ou
circunstâncias devem ser confortáveis, reservados e próprios para
uma conversa. Comunicações efetivas têm acontecido num bosque,
no alto de um monte, à beira-mar,
na noite familiar, durante uma caminhada, no carro, durante as férias, uma visita ao hospital, a caminho da escola, durante um jogo es- .
portivo. Criado o ambiente, devemos deixar que o outro membro da
família seja o centro de nossa atenção, ao respondermos apropriadamente.
Meses e anos depois de há muito
ter sido esquecido o resultado do
jogo, pers.i stirá a lembrança de lá
estar sozinho com papai. Dificilmente esquecerei o entusiasmo da
garotinha de dez anos, ao contarme de sua viagem de carro com o
pai, de Provo até a Cidade do Lago
Salgado e de volta para c~sa;
- Vocês ligaram o rádio? - perguntei.
.
- Oh, não, - respondeu-me, papai ficou só escutando e conversando comigo. Ela teve o pai só
para si num ambiente que tão logo
não esquecerá. Criai a oportunidade sempre que houver necessidade.
Criai a oportunidade sempre que a
outra pessoa estiver pronta.
3. Disposição para escutar. Escutar é mais que manter-se calado. Escutar é mais que simples silêncio.
Escutar requer atenção total. A
hora de escutar é quando alguém
necessita de um ouvido atento. O
momento de atender a uma pessoa
com problemas é quando ela tem o
problema. O momento de escutar é
quando nosso interesse e amor são
vitais para aquele que busca nosso
ouvido, nosso coração, nossa jauda,
_nossa empatia.
Todos nós deveríamos aperfeiçoar nossa habilidade de fazer perguntas certas e depois escutar - intensa, naturalmente. Escutar é uma
parte integrante de amar. Quão poderosas são estas palavras: "Sabeis
.isto, meus amados rmãos; mas todo
AGOSTO DE 1976

Em primeiro plano, a Irmã Camilla Kimball, esposa do Presidente Spencer W. Kimbáll, em companhia de
uma amiga.

o homem seja ·pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar.

meu pai morreu ... Eu o segurava
em· meus· braços; no ·pequen,o · quarto
I
I
de hospital, quando ... quando pa"Porque a ira do homem não
pai caiu para trás; descansei sua caopera a justiçª <;te Deus." (Tiago
beça mansamente no ·travesseiro
1: 19-20.)
e . . . disse a mamãe ...
" - Está terminado, mãe: Papai
4. Disposição de vocalizar sentimorreu;
mentos. Quão importante é estar
disposto a vocalizar nossas idéias e
"Ela me surpreendeu. Nunca sasentimentos. Sim, como é imporberei por que foram aquelas as suas
tante ser capaz de conversar no
primeiras palavras após a morte d~
le. Mamãe falou:- Oh, como ele tinível da cada membro da família.
Mui tas vezes tendemos a deixar que . nha orgulho de você. Ele o amava
os familiares presumam o que sentitanto. .
.
"De alguma forma eu sabia ...
mos a respeito deles; muitas vezes
que essas palavras me diziam uma
as conclusões estão erradas. Muitas
coisa muito importante. Eram com
vezes nos teríamos saído melhor, se
que um súbito : raio · de luz, como
soubéssemos como os familiares se
um pensamento surpreendente
sentem a nosso respeito e o que esnunca antes absorvido. Ainda assim,
peravam de nós.
havia uma aguda ponta de dor,
J ohn Powell conta esta tocante
co,no se fosse conhecer méu pai
· experiência: "Foi no dia em qu~
1
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melhor na morte do quê jamais o · violentamente. Atuar dentro dos limites do livre arbítrio da pessoa.
conhecera em vida.
Empregar uma abordagem otimista,
"Mais tarde, enquanto o médico
esperançosa. Há esperança. Existe
constatava a morte, fiquei encostaum meio de voltar. Existe uma posdo na parede mais afastada do quarde melhor entendimento.
sibilidade
to, chorando mansamente. Uma en' Permitir que · se ·desenvolva um'
fermeira aproximou-se e me abradenominador comum para decisões
çou consoladoramente. As lágrimas
pessoais." Nem eu também te connão me permitiram falar, mas eu
deno: vai-te e não peques mais."
queria dizer-lhe: - Não estou cho(João 8:11) são palavras tão bondorando a morte de meu pai. Choro
sas e efetivas hoje, como quando foporque papai nunca me disse que se
ram pronunciadas pela primeira
orgulhava de mim. Nunca me convez.
tou que me amava. Naturalmente,
Evitai impor ·vosso valores a ouesperava que eu soubesse essas coitros. Quando aprendemos a tratar
sas. Esperava que eu soubesse o
meramente do assunto sem envolquanto eu significava em sua vida e
ver personalidades, evitando ao
o grande lugar que eu ocupava de
mesmo tempo preconceitos e emoseu coração, mas ele nunca me disções, estamos a caminho da efetiva
se." (The Secret of Starving in Love,
comunicação familiar. Quando um
Niles I 11.: Argus, 1974, p. 68.) ·
membro da família toma uma deciQuão sigmticauvas as pau::tvta.~.uc;
são inadequada ou imprópria, teDeus, quando se deu ao trabalho de
mos nós a paciência e habilidade de
vocalizar seus sentimentos com:
transmitir a atitude de que não con"Este é o meu Filho amado", sim,
cordamos com o que decidiu, mas
mesmo a poderosa comunicação.
que ele tem o direito de opção e
"Este é o meu Filho amado, em
continua sendo um membro queriquem me comprazo." (Mat. 3:17 .)
· Freqüentemente os pais se comu- do da família?
É fácil apontar enganos e fazer
nicam melhor com seus filhos pela
julgamentos. Sinceros elogios e
maneira como escutam e se dirigem
cumprimentos são bem mais difíÜm ao outro. Suas conversas deceis para a maioria de nós. Desculmonstradoras de gentileza e amor
par-se um pai com um filho por alsão ouvidas pelas crianças sempre
gum erro, isto exige verdadeira maatentas e impressionáveis. Temos
turidade. Um sincero pedido de
que aprender a comunicar-nos efidesculpas muitas vezes faz um filho
cazmente, não apenas pela voz, mas
ou filha sentir-se surpeeendentepelo tom, sensação, olhares, gestos
mente afetuoso para com o pai ou
e toda a personalidade. Mui tas vemãe, irmão ou irmã. "Porque todos
zes, quando não conseguimos contropeçamos em muitas coisas. Se alversar com uma filha ou esposa, figuém não tropeça em palavra, o tal
camos a pensar: "O que há de erravarão é perfeito e poderoso para
do com ela?", quando deveríamos
também refrear todo o seu corpo."
estar refletindo: "O que está errado
(Tiago 3:2.)
com nossos métodos?" Um sorriso
oportuno, uma pancadinha no
6. Disposição de manter sigilo. Ser
ombro na hora apropriada, um cadigno de confiança, mesmo nas
loroso aperto de mão são de·suma
questões e observações triviais. As
importância. O silêncio isola. Períoquestões e observações de peso somente se seguirão, se tivermos sido
dos de silêncio tenso provocam esdignos de confiança no trivial. Trapanto, mágoa e geralmente levam a
tar confidência e preocupações ínticonclusões erradas.
Deus reconhece o forte impacto
mas com respeito. Criar confiança
da comunicação contínua, ao nos
merecida. As pessoas abençoadas
admoestar a orarmos constantecom alguém com quem podem conmente. Ele prometeu, também, resversar confidencialmente e confiar,
ponder quando nos comunicamos
são realmente afortunadas. Quem
efetivamente com ele.
ousa dizer que a confiança familiar
5. Disposição para não julgar. Pronão é maior que uma confiança cocurar ser compreensivo e não crítimunitária? ·
7. Disposição de praticar a paciênco. Não demonstrar abalo, susto ou
cia. Na comunicação, a paciência é
desgosto diante dos comentários ou
um tipo de conduta que esperamos
observações dos outros.' Não reagir
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que os outros tenham conosco,
quando não nos portamos à altura.
Quando somos pac-ientes com os
outros, tornamo-nos mais pacientes
com nós mesmos.
"Sê paciente; sê sóbrio; sê tem-·
perante; tem paciência, fé, esperança e caridade." (D&C 6: 19.)
É preciso coragem para eomunicar-se pacientemente. Devemos demonstrar constantemente orgulho,
esperança e amor sinceros. Cada
um de nós deve evitar a impressão
de haver desistido, que se cansou de
tentar.
Deve-se evitar repreender um
membro da família diante de outros. Uma conversa particular, calma, faz muito mais efeito. Uma calma perseverança é uma virtude
inestimável em nosso relacionamento com todos os familiares.
Quando os membros da família
não têm sintonia, não há comunicação. Quando faltamos em entender
os princípios básicos para um bom
intercâmbio, as palavras. ditas são
ignoradas, desatendidas . e rejeitadas. Visto ser a família o fundamento básico da Igreja, todos devem estar dispostos a fazer a sua parte
para melhorar a comunicação. Uma
boa comunicação sempre será um
dos principais ingredientes para
edificar a solidariedade epermanência da família.
Oro ao Pai Celestial que nos ajude a comunicarmo-nos melhor em
nosso lar, através da disposição de
nos sacrificarmos, de escutarmos de
vocalizarmos sentimentos, evitarmos julgar, de mantermos sigilo e
de praticarmos a paciência.
Oro
ao Pai Celestial que nos ajude a comunicarmo-nos melhor em nosso
lar, através da disposição de nossacrificarmos, de escutarmos, de vocalizarmos sentimentos, de evitarmos julgar, de mantermos sigilo e
de praticarmos a paciência. "Oh!
quão fortes são as palavras da boa
razão!" (Jó 6:25.) Sim, quão fortes
são as palavras certas, ditas no momento certo, à pessoa certa.
Possa nosso clemente e bondoso
Pai Celestial ajudar-nos em nossa
necessidade e desejo de melhor comunicação familiar. Ela poderá
contribuir par criar a união familiar, se nos empenharmos e sacrificarmos por ela. Por esta meta, eu
oro em nome do Senhor Jesus Cristo : Amém.
A LIAHONA .

processo de tornar-se um santo dos últimos dias, dito ao Irmão Covill, conforme registro em Doutrina & Convênios
é. aceitar de fato o Evangelho do quaÍ
diZ o Senhor: "E este e o meu Evangelho - arrependimento e batismo pela ágl:la, e então vem o batismo do fogo e do
Espírito Santo, mesmo o Consolador, o
qual manifesta todas as coias e ensina as
coisas pacíficas do reino .." .(D&C 39:'6)

''Aí Estou Eu
no Meio Deles.''
Élder J oseph B. Wirthlin
Assistente do Conselho dos Doze

O Senhor prometeu seu poder e influência àqueles que se reunirem em
seu nome
no meio deles. Pediram-me que transmittisse seu grande amor e apreço por
vós que estais em casa. Se pudésseis
o1,1vi-los prestar seus testemunhos, haveíeis de literalmente vibrar de entusiasmo e amor pela verdade do Evangelho.

éculos atrás, quando ensinava a
discípulos em Capernaum,
as margens do Mar da Galiléia,
Jesus disse: " ... onde estiverem
dois ou tres reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles." (Mat. 18:2o.)' Os
santos dos últimos dias tem o precioso
privilégio de viver, reunir-se e adornar em
nome do Salvador da humanidade, e de
usufruir o espírito amparador e regenerador em cada faceta e dimensão de sua
vida.
Desde outubro p.p., a Irmã Wirthlin e
eu viajamos milhares de quilômetros
pela Europa Central, Escandinávia e
Finlândia, trabalhando com os onze
presidentes de missão e oito presidentes
de estaca que presidem naquelas áreas.
Lá viemos a conhecer mais de mil e quinhentos missionários que irradiam e comunicam a reali~ade de que _Jesus está

S
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Após sua aceitação do Evangelho, o
Irmão Covill foi incumbido de fazer á
que é a obrigação inelutável de todos
nos hoje. Pois diz o Senhor: "E se fizer~es isto, eis que te prepararei para um
trabalho maior. Tu pregarás a plenitude do meu Evangelho, o qual enviei nestes últimos dias, o convênio que enviei
para recuperar o meu povo, que é da
casa de Israel." (D&C 39.11.) E eis aqui
a promessa feita ao Élder Covill .. : "E
ac~ntecerá que o poder estará contigo;
teras grande fé, e eu estarei contigo e
irei adiante de tua face." (D&C 39: 12.)
O que foi dito a James Covill nesta dispensação, quando a Igreja existia há somente nove meses, aplica-se com igual
força a nós agora - e é uma notável e
poderosa reiteração da promessa feita
pelo Salvador durante seu ministério
terreno. Sua garantia de que estará em
nosso meio quando dois ou três estiverem reunidos em seu nome, é uma maravilhosa declaração de seu ilimitado
amor a cada um de nós, assegurandonos sua presença em nossos serviços religiosos, em nossa vida individual e na
intimídade de nossa família.

Tampouco podemos esquecer-nos de
mencionar nossos militares na Europa.
Para a maioria deles, o Evangelho de
O que quero dizer, ao afirmar que JeJesus Cristo é tudo. Eles captaram o
sus deseja que sua presença seja sentida
espírito que está presente onde e quanna intimidade de cada uma de nossas
do "estiverem reunidos dois ou três"
famílias, pode ser notado na vida de
em nome do Mestre. É extraordinária e
inacreditavelmente maravilhoso o que o duas irmãs, amigas nossas, que vivem
em duas estacas distantes entre si .
Evangelho faz por eles! Esses moços e
Uma das irmãs casou fora da Igreja, na
suas famílias são um tributo para a Igreesperança de converter o marido e deja·- uma força inspiradora. Estão entre
pois casar-se e ser selada-no templo. Ela
os mais dedicados de todos os nossos
membros. Ooaram milhares de dólares desenvolveu uma personalidade das mais
encantadoras e espirituais. Seu marido,
e incalculável medida de tempo e esforcontudo, jamais captou o espírito nem
ço para a construção de capelas na Europa - capelas que a maioria talvez nem reconheceu a veracidade do Evangelho,
chegue a ver, pois provavelmente esta- tornando-se uma influência passiva na
rão de volta em casa ou em outro lugar vida religiosa da família. Não obstante,
qualquer antes de elas serem construí- esta irmã deu um belo exemplo à famídas e dedicadas. A glória suprema da· lia, induzindo os filhos a acompanhá-la
no cumprimento de seus deveres e resobra do reino na Europa, todavia, são
ponsabilidades religiosas. Ela e os fios milhares de membros fiéis que trabalham incessante e alegremente, tanto lhos, a despeito do que poderia ter sido
para viverem o Evangelho como para uma fácil desculpa para negligência e
·indiferença, exemplificaram a admoescompartilhá-lo com outros.
tação de Jesus, quando disse: "Assim
O encargo e responsabilidade que es- resplandeça a vossa luz diante dos hoses abnegadamente comprometidos mens, para que vejam ã.s vossas boas
santos assumiram, evoluiu conforme foi .o bras e :glorifiquem a vosso Pai, que está
descrito numa revelação dada através nos céus." (Mat. 5:16.)
do Profeta J oseph Smith a J ame.s Covill,
A outra irmã casou-se com um fiel
o qual havia sido ministro batista duran. te quarenta anos~ O primeiro passo rio santo dos últiq~os dias. Com o P!lssar
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ções, e os meus anjos ao vosso redor,
para vos suster." (D&C 84:88.)
Somente aceitando nosso Salvador e
fazendo a sua vontade, é que adquirimos o "sentimento de agir certo", Se
quebrarmos os mandamentos, adquiriremos um "sentimento" correspondente. Isto explica por que vemos pais de
coração partido e vergados de vergon~a
pelos pecados e obstinação de seus filhos. Sentem-se intrigados e perplexos,
e alegam:
-Nós os criamos de modo a se tornarem rapazes e moças corretos e a nossa
sempre foi uma boa família. Nós não
lhes ensinamos a comportar-se assim!
Os filhos aprenderam todos os preceitos. Porém, preceitos não fornecem necessariamente a vontade e desejo de
agir certo. Na verdade, a ignorância não
é a unica causa do pecado e conduta deplorável. A causa fundamental para a
maioria das transgressões é a falta de
desejo, a ausência de uma motivação
forte ou influência certa, e uma falta de
vivência dos preceitos. Os indivíduos
que agem certo e "têm fome e sede de
justiça" (Mat. 5:6), adquirem e conservam vivo, através de suas ações o sentimento de agir corretamente. Inerente
aos primeiros princípios do Evangelho, .
e o "princípio do desejo" - o desejo de
amar a Deus e seus semelhantes "de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento" . (Mat.
22:37 .) Para atingir tais alturas, cada um
de nós deve trabalhar em harmonia com
a vontade de Deus, criando um clima
que trará Jesus para o meio de nossa vida; e então devemos continuar vivendo
'"'c om os olhos fitos na [sua] glória . . .',.
(D&C 4:5.)

dos anos, eles foram omitindo o que a
princípio pretendiam fazer conscienciosamente - adorarem juntos em nome de
Jesus, para que fosse o centro de suas
atividades familiares. Embora continuassem admirando a Igreja e seus
princípios, esqueceram-se de que agora
eram de fato o sal da terra que se tornou
"insípido". (Mat. 5:13.)
Conversando a respeito dos filhos, a
segunda irmã disse à ·primeira: .: - Por
lqu~ seus filhos são tão bons ·e tão ativos
na Igreja, a despeito de você haver casado fora da Igreja?
A primeira respondeu: - Sempre le·vei comigo à Escola Doininical e à reu.:
nião sacramental.
Surpresa, a segunda disse: - Eu mandava os meus, - ao que a primeira replicou, -com maior ênfase:
. - Mas eu levava os meus!
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O caso dela era um dos quais Jesus
disse: " ... onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí, estou eu no
meio deles", e isto pode-se aplicar a todos nós, onde quer que estejamos, em
casa ou outro lugar qualquer.
Noutra ocasião, disse Jesus: "Eis que
estou à porta, e bato." (Apoc. 3:20.) A
menos que abramos a porta e permitamos que entre em nossa vida, ele não
.poderá estar no meio de nós. O conhecimento em si pode ser, mas não é necessariamente poder. Conhecimento
não é motivação, tampouco a lógica.
Que a fonte das ações humanas está inerentemente no sentimento e não no intelecto, e que a conduta gera o . sentimento, está explícito em Doutrina &
Convênios com estas palavras: "E onde
vos receberem, aí estarei também, pois
irei diante de vossa face. Eu estarei à
vossa mão direita e à vossa esquerda, e
o meu Espírito estará em vossos cora-

Esta convicção é claramente demonstrada na vida de nossos grandes presidentes de missão, militares, missionários e devotados membros da Igreja. O
que estou tentando dizer sobre o Salvador estar em nosso meio, independentemente de sermos dois três ou muitos, é
claramente retratado na vibrante descrição do processo de aquisição do
aperfeiçoamento espiritual feita por
Paulo: "Porque o nosso evangelho não
foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em
muita certeza; como bem sabeis quais
· fomos entre vós, por amor de vós.
"E · vós fostes feitos nossos imitadores,
e do Senhor, recebendo a palavra em
muita tribulação, com gozo do Espírito
·
Santo.
"De maneira que fostes o exemplo
para todos .. .'' (1 Tess. 1:5-7.)
Gostaria de reformular, a bem da ênfase, o que esses escritos inspirados
A LIAHONA

contêm para cada um de nós. Paulo regozijava-se no fato de que aquilo que
disseera aos tessalonicences, não eram
palavras vazias para eles, pois tinham
ouvido com interesse, e o que lhes foi
ensinado produzira neles um forte desejo de retidão. Ele acentuou explicitamente que também o Santo Espírito havia-lhes dado. plena convicção da veracidade do que fora ensinàdo. Não hesitou em dizer que esta vida, igualmente,
era mais uma prova da veracidade da
mensagem. Paulo estava contente por
terem recebido a mensagem do Evangelho com tamanha alegria e felicidade, a
despeito das muitas provações. Finalmente, menciona o que deve ter sido a
suprema realização deles - de, serem
exemplos inspiradores para todos os
seus semelhantes e que deles a palavra
do Senhor se espalhou para outros, muito além dos limites de sua região. Paulo
prestou-lhes tributo, dizendo que, por
toda a parte onde andava, encontrava
pessoas que lhe falavam de suas notáveis boas. obras e fé em Deus.
Convém a todos nós sermos lembrados seguidamente de que conhecer e
guardar as leis e mandamentos divinos
.sempre gerou fé, viver reto e inspiração
em nosso povo.
Recordo que, quando os santos se estabeleceram numa nova área, estavam
em dúvida se deveriam ou não construir
casas sólidas, pois tinhÇJ.m mudado tantas vezes de lugar. Quando consultaram
o Profeta Joseph Smith a esse respeito,
ele respondeu: "Construí como se fossem ficar para sempre." Os líderes
atuais de nossa Igreja jamais perdem de
vista, por um momento que seja, a sua
missão sagrada. Eles estão construindo
para nós, para os que nos seguem, para
o futuro, ,para a eternidade.
O estudo de nossa história encerra
uma grande lição para todos nós. O su..:
cesso da Igreja pode ser atribuído à nossa fé em Deus e à orientação inspirada
que recebemos de líderes fortes e dedicados, que nunca seguem por atalhos, e
conservam Jesus e suas divinas mensagens dinamicamente em nosso meio.

Estas
Quatro Coisas
Élder Robert L. Simpson
Assistente do Conselho dos Doze

Objetivos para ajudar todos os santos.
que ná.o se agrada de tolos; o que
votares, paga-o.
"Melhor é que não votes do que
votes e não pagues." (Ecles. 5:4-5.)
Todo membro desta Igreja assume um voto sagrado, quando se
submete a Cristo nas águas do batismo. Num dia em cada sete, em cada
dia do Sábado, nós nos reunimos
para renovar esse sagrado voto e
compromisso ao participarmos do
sacramento.

eus queridos irmãos, o Evangelho é verdadeiro e regozijamo-rios neste conhecimento.
Que espírito doce e encantador temos
tido nesta conferencia. E quão maravilhosas e verdadeiras tem sido todas
as mensagens.

M

Em primeiro lugar, permti que
transmita a cada um de vós o amor
dos povos do Pacífico Sul. E quando se traz amor daquelas bandas, a
gente é obrigada a trazer uma porção de malas extra. Eu vos trago
esse amor e quero que saibais que
aquela gente transborda de amor e
fé.

Tenho o privilégio de testificar ave-·
racidade do Evangelho de Jesus Cristo e
Nós nos reunimos como discípua liderança motivadora de nosso grande
profeta, o Presidente Spencer W. Kim- los do Senhor Jesus Cristo. N·ós o
ball; e quanto ao poder e exortação de amamos e queremos ajudá-lo nasua vida exemplar e notável; quanto ao quilo que precisa ser feito. E o Pai
chamado divino das Autoridades Ge- Celestial ama seus filhos - os que_
rais, e a força e nobreza encontrada na vivem agora, os que ainda não nasvida de milhares de santos dos últimos ·ceram e os que já se foram. Nós podias em todo o mundo.
Oro para que onde estiverem reunidos dois ou três de nós, o SÇJ.lvador esteja em nosso meio, em virtúde de nossa
retidão, em nome de Jesus Cristo.
Amém.
· AGOSTO .nE 1976

Eu gostaria de sugerir que, como
membros da Igreja, tenhamos sempre em mente quatro objetivos supremos.Todos eles envolvem gente,
pois o principal cuidado da Igreja
são as pessoas. Assim como as pessoas eram a principal preocupação
do Salvador, assim deveria ser com
todos nós, se quisermos auxiliar o
Mestre a atingir sua meta final: "proporcionar a imortalidade e a vida
eterna ao homem." (Moisés 1:39.)
Vida eterna para o indivíduo requer o Sacerdócio. Requer a ação do
Sacerdócio; requer submissão aos
princípios do Sacerdócio. Os quatro
objetivos na vida dos que professam
ser membros desta Igreja referemse ~ pessoas. São eles:
Primeiro, a obrigação de preparar-se a si e aos familiares imediatos
para a presença do Senhor.
Segu.ndo, a obrigação de sermos o
guardador de nosso irmão e de auxiliarmos outros membros da Igreja.

demos fazer parte desse processo
por meio · de nosso comprometimento.

Terceiro, A obrigação de compartilharmos nosso dom mais precioso, o Evangelho, com aqueles
que ainda não o conhecem; e

"Quando . a Deus fizeres algum
voto, não tardes em cumpri-lo; por-

Quarto, a obrigação de prover
uma oportunidade de obter bên51

çãos eternas aos nossos parentes
mortos.
1
Notai que nosso próprio bemestar pessoal encabeça a lista, porque as últimas três grandes obriga- ·
ções só podem ser cumpridas dispondo-se de uma fonte de força e
confiança. O mundo já tem casos
demais de um "cego guiando outro
cego". Nossa fonte de conhecimento é luz e verdade. É a palavra .de
Deus na bela estrutura da revelação
contínua. É. imprescindível receber
luz e·verdade antes de pode·r difundi-la. O Salvador forneceu água
viva aos espiritualmente sedentos.
Nós também devemo-nos empenhar em obter essa capacidade. O
nosso papel não é o de um vende~ dor de livros que se limita a uma
simples permuta. Para transmitir
eficazmente a mensagem do:livro, .
temos que dar de nós próprios. A
verdade se propaga melhor pelas
ondas do testemunho pessoal e dignidade individual.
.

cundado pelas professoras visitantes
da Sociedade de Socorro. Paulo tinha o espírito do ensino familiar e
.do traba,lho de professoras visitantes, quando escreveu a Timóteo: "E
o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens
fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." (2 Tim.
2:2.)
E agora, atentai para isto, vindo
diretamente do Senhor: "E vos dou
o mandamento de que ensineis a
doutrina do reino uns aos outros."
(D&C 88:77.) Isto não é mera sugestão: " . ·.. vos dou o mandamento de
que ensineis uns aos outros."
Gosto da analogia que certa vez
ouvi com relação ao ensino familiar. O orador mostrou um pedaço
de tecido escocês e sugeriu que
mentalmente considerássemos cada
cor do xadrez como um dos programas da Igreja. A seguir, perguntou:
- Que cor é o ensino familiar? A
resposta: - O ensino familiar não é
uma única cor; é o tecido todo.

(Marcos 16:15), e nós estamos indo
em número de vinte e três mil, levando a verdade do Evangelho a
umas cinqüenta nações. Mas mesmo o esforço atual não basta, diz o
profeta. Toda pessoa solteira, na
Igreja, abaixo de vinte e cino anos,
deve ser considerada como um
eventual missionário, e o resto de
nós deve participar treinando, incentivando e ajudando-as a fazer
economias para que sejam: financeiramente auto-suficientees, na medida do possível.
Durante nossa recente viagem
para as conferências de área do
Pacífico Sul, o Presidente Kimball
ficou visivelmente impressionado,
quando encontramos em Fiji dúzias
de conversos indianos. Viu nesses
pioneiros de s'u a raça uma futura
possibilidade de abrir caminho nas
massas da India, quando for chegado o tempo.

A primeira hora de nossa sessão
matutina
de domingo em Sydney,
Disse o Senhor a Pedro: ".Quando
foi
transmitida
ao vivo pela televite converteres, confirma os teus irpara
milhares
de lares em toda
são,
mãos." (Lucas 22:32) E a mesma
O ensino familiar, devidamente
a
Austrália.
Os
discursos
foram
importância tem a resposta de Pe- executado, pode perfeitamente
magníficos e o coro ultrapassou sua
dro ao Senhor nessa ocasião, quan- abranger todas as facetas da Igreja
capacidade natural. Estarmos reudo prometeu: "Senhor, estou pron- de acordo com as necessidades vanidos no Teatro Lírico de Sydney já
to a ir contigo até à prisão e à morriáveis de cada família. Gosto dessa era um milgare, uma história drate." (Lucas 22:33.)
comparação! Muitas vezes considemática em si. Em poucas palavras,
A obra e glória de Deus principia ramos o ensino familiar "mais outro
esta casa de espetáculos está norpela nossa preparação. Ele reco- programa". Ele pode e deve ser tão
malmente tomada com dois a três
menda: "Que . . . todo homem amplo e largo como o espectro inanos de antecedência, e há uma traaprenda o seu dever." (D&C teiro da Igreja.
dição impressionante de pratica107:99.) l~to requer dedicação:
mente nenhum cancelamento. MesAgora, todos os quatro bilhões de
"Buscai primeiro o reino de Deus."
mo assim, menos de dois meses an.(Mat. 6:33.) Requer submissão, o almas que atualmente vivem na ter- tes da conferência, houve um canra são muito caros. ao Pai Celestial.
caminho único: "Vem . . . seguecelamento de reserva que ningúem
:Elas
também necessitam daquilo que
me." (Mat. 19:21.)
vós e eu temos. Cuidar que tenham çonsegue explicar- quer dizer, ninApenas depois de realmente conuma oportunidade de ouvir, e quem guém exceto o Senhor! E acontevertidos, evidenciado pela disposisabe aceitar, é outra de nossas im- ceu ser justamente no nosso fim de
ção de melhorar nossa vida, é que
portantes responsabilidades. Desse semana! O Senhor segue caminhos
podemos ser considerados ·como almodo, estaremos ajudando também · misteriosos para realizar seus milaguém postado em terreno firme,
nosso Pai Celestial a realizar sua gres. A possibilidade do televisionamento para todo o país deveu-se em
como alguém pronto para responobra e sua glória - ajudando-o a
.der ao chamado, como algúem pt:e-- trazer todos os seus filhos para o grande parte à obtenção do Teatro
Lírico como local da conferência.
parado para ajudar outros.
círculo.
Ouvi umas poucas reações típicas
Nossa segunda obrigação é ser o
Assim, o terceiro grande objetivo
guardador de nosso irmão, de nossa e voto que assumimos envolve esses de não-membros vindos de toda a
Austrália depois de · assistirem à
irmã, de buscar a ovelha desgarraquatro bilhões de almas. Sig- transmissão televisionada.
da, de ensinarmos uns aos outros as nifica procurar continuamente as
doutrinas do reino.
A primeira: "Bem, ·o que vocês
que estejam prontas e ensiná-las.
conseguem na prática? Foi simples
Presto-vos testemunho de que o Este ensino se faz melhor de maneie bom para com o vínculo familiar,
ensino familiar é o melhor método ra apropriada, ordenada e sincera
divinamente inspirado para tocar que as leva à aceitação incondicional · de amor de um pelo outro, até um
vidas dentro da Igreja. Este extraor- da verdade do Evangelho. Disse o
pouco fora de moda. Para mim , hadinário recurso do Sacerdócio é se- ·Salvador: "Ide. por todo o mundo"
via um certo entendimento espiri-
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Portadores do Sacerdócio Aaronico de cabeças abaixadas durante a oração.

tual.''
Outra pessoa dizia: "Mesmo não
sendo mof.m on, encontrei um pro.. fundo senso · de sabedoria nesse
programa."
Ainda outra: "Aprendi mais
sobre sua Igreja pelo discurso de
seu presidente do que lit~ratura alguma poderia transmitir. Apreciei o
coro "e a mensagem; excelente trabalho."
Escutai esta: "Que mensagem
inspiradora ouvi esta manhã. Só senti não poder assistir ao programa inteiro, por ter que ir à minha própria
igreja."
E outra pessoa escreveu: "Estou
interessada ·em qualquer literatura
que queiram mandar-me - mas
nada de visitas - ainda."
E mais outra: "Meu coraÇão está
cheio de amor a Deus e a meus semelhantes, depois de assistir à sua
inspiradora transmissão."
E finalmente esta aqui: "Se fosse
possível imaginar o céu, então essas
pessoas maravilhosas me deram um
vislumbre. Dou-me conta agora
quão desesperado estou por salvação. Aqui na verdade deve estar a
resposta. Socorro! !
O mundo inteiro está gritando
por socorro! Não é emocionante fazer parte desse significativo ímpeto
para diante? Nos céus deve haver
regozijo também. Vos e eu temos o
· AGOSTO DE 1976

compromisso de sermos miSSionários; e se esta mensagem não está
clara, então fizestes ouvidos moucos!
A maior parcela carente de ajuda
da família do Pai Celeste são nossos
parentes mortos. Supor que nós,
membros batizados da Igreja, podemos esquecer-nos de nossos antepassados, é o caminho mais seguro
que conheço para nos tornarmos
inelegíveis para a bênção suprema
que todos tão ansiosamente buscamos. O Profeta Joseph Smith registrou · o seguinte na seção 128 de
Doutrina & Convênios, quando escrevia aos membros da lgn:ja, em
1842, sob a inspiração e diretriz do
Senhor:
"E agora, meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro
que estes são princípios referentes
aos mortos e vivos que não podem
ser encarados com descuido, no
que diz respeito à nossa salvação.
Pois a sua salvação é necessária e
·essencial à nossa salvação, como
diz Paulo com respeito aos pais que eles, sem nós, não podem ser
aperfeiçoados - nem podemos nós,
sem os nossos mortos, ser aperfeiçoados." (D&C 128-15.)

por si.
Muitos. de nós estão-se deixando
embalar pela falsa ilusão de que
agora o computador e microfilme
se encarregarão de tudo por nós!
Ainda que esses métodos modernos
sejam essenciais e úteis, máquina
nenhuma jamais será capaz de proporcionar salvação a qualquer homem, a menos que esse homem
faça o que lhe caiba fazer. Não existem atalhos para a exaltação.
Irmãos e irmãs, salvar nossos
mortos? Temos que fazê-lo - é . o
compromisso nosso. Levar o Evangelho a toda nação, tribo, ·língua e
povo? Temos que fazê-lo - é um
compromisso nosso. Ser o guardador de nosso irmão e ensinar uns
aos outros? Temos que fazê-lo - é
nosso compromisso. Aprender devidamente nosso dever individual e
ensinar nossos familiares, ao vencermos nossas pequenas fraquezas?
Temos que fazê-lo- pois tal é nosso
compromisso.
Sim, tudo principia bem aqui, comigo, convosco e o compromisso
ou voto que assumimos com nosso
Pai ·Celestial, pois ele disse:
· "Quando a Deus fizeres algum
voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos: o que
votares, paga-o." (Ecles. 5:4.)

Nós . buscamos exaltação. Consegui-la significa perfeição, e o rumo
está claro. Não podemos ser aperE esta é minha esperança e orafeiçoados sem nossos mortos. Teção por todos nós, em nome de J emo_s. que procurá-los; temos que fazer .. por eles o que não podem fazer · &us Cristo, Amém.
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por meio de ameças e ·c hantagem, aqUIlo a que não têm direito.

''Um Homem
Honesto
A
Mais Nobre
Obra de Deus''

O livro de Gênesis contém esta notável declaração: "Abrão porém disse ao
rei de Sodoma: Levantei minha mão ao
Senhor, o Deus Altíssimo, o Possuidor
dos céus e da terra.
"Que desde um fio até à correia dum
.sapato, não tomarei cousa alguma de
tudo o que é teu." (Gên. 14:22:-23.)

Felizmente ainda existem aqueles ·
· que observam tais princípios ·de retidão
pessoal. Recentemente no Japão, fomos
de trem de Osaka até Nagoya. Na estação fomos recebidos por amigos, e na
emoção do encontro, minha mulher esqueceu a bolsa no trem. Comunicamos
Élder Gordon B. Hinckley,
o fato à estação de1Tóquio por Ú!lefone.
do Conselho dos Doze
Quando o trem chegou a seu destino
três horas mais tarde, a companhia nos
telefonou, avisando · que a!bolsa estava
A desonestidade difundida e comum ameaça governos, instituições e
lá. Como não retornamos via Tóquio,
nossa dignJdade pessoal.
passou-se mais de um mes, antes de a recebermos de volta, na Cidade do Lago
àe uma consciência apoquentando-o inSalgado. Quando foi devolvida, não falcessantemente durante um quarto de sé~
tava coisa alguma na bolsa. Tais expeculo .a que se sujeitara. Ele não teve paz
riências, temo, estão-se tornando cada
até restituir o que devia.
vez mais raras.
Os jornais locais publicaram um
O que outrora era controlado por pacaso semelhante outro dia. O Estado de
drões morais e éticos do povo, agora
Utah recebeu um bilhete anônimo,
procuramos resolver por meio da lei. E
acompanhado de duzentos dólares. Diassim os est<l;tutos se multiplicam, os rezia o bilhete: "A soma em anexo é para
cursos para impor seu cumprimento
os materiais usados durant~ os anos
consomem bilhões, as instalações presique trabalhei para o Estado, tal como
diárias são constantemente ampliadas,
envelopes, papel, selos etc."
mas a torrente de desonestidade contiImaginai só a torrente de dinheiro
nua crescendo e aumentando de voluque inundaria os gabinetes govername.
mentais, escritórios de empresas e neNaturalmente a falsidade não é nova.
gociantes, se todos aqueles que surruÉ tão velha quanto o homem. "E disse o
piaram um pouquinho aqui e ali devolSenhor a Caim: ·Onde está Abel, teu irvessem o que tiraram desonestamente.
mão? E ele disse: Não sei; sou eu guare o Senhor quiser inspirar-me, deO custo de cada cartucho de mercadador de meu irmão?" (Gen. 4:9.)
sejo falar sobre um assunto considorias no supermercado, de t.oda gravaPerguntou Malaquias à. antiga Israel:
derado, talvez, muito comum.'
ta ou blusa comprada no centro de
"Roubará o homem a Deus? Todavia
Porém, creio ser ele a própria essencia do
compras· inclui, para cada um de nós, o
vós me roubais e dizeis: Em que te rouEvangelho. Sem a qualidade de caráter da
preço dos artigos furtados.
bamos? Nos dízimos e nas ofertas alçaqual falo, a estrutura de nosso meio há de
Por quão pouco certos homens e mudas.
desintegrar-se em fealdade e caos. Essa
lheres vendem seu bom nome! Recorqualidade de caráter é a honestidade
"Com maldição sois amaldiçoados,
do-me do caso amplamente divulgado
pessoal. ·
porque me roubais, a mim, vós, toda a
de eminente figura pública que foi presa
nação." (Mal. 3:8-9.)
Entre as muitas cartas anônimas que
por furtar um artigo que valia menos de
cinco dólares. Não sei se acabou sendo
·tenho recebido, há uma de particular
Mesmo depois do milagre de Pentecondenado pela justiça, mas seu pequeinteresse. Continha uma cédula de vinte
costes,
manifestou-se desonestidade enno deslize o i condenou perante o públidólares e um bilhete, dizendo que o retre alguns que haviám entrado pára a
metente~ há muitos anos, um dia bateu
co. Pelo menos em certo sentido; seu
igreja. Os que se convertiam, ·vendiam
na minha casa. Como ninguém atendesato insensato anulou grande parte do
suas
terras e depunham dinheiro aos pés
se, ele experimentou a porta e, notando
bem que fizera e que era capaz de ainda
dos apóstolos.
que estava destrancada, entrou. Vendo
fazer.
_u ma nota de vinte d6lares sobre o apa"Mas um certo varão chamado AnaToda vez que tomamos um avião, parador, .pegou-a e saiu. Durante todos esgamos o preço de submetermos nossa . nias, com Safira, sua mulher, vendeu
ses anos, sua consciência o perturbou e
uma propriedade.
pessoa e nossa bagagem a unia revista
agora estava devolvendo o dinheiro.
no interesse da segurança~ Somados es- ·
"E reteve parte do preço, sabendo
Não inclui nada à guisa de juros pelo
ses preços, sobem a miíhões de dólares,
também sua mulher; e, levando uma
tempo que usara o dinheiro. Mas, ao ler
tudo por causa da alarmante_. desonestiparte, a depositou aos pés dos apóstoaquele bilhete patético; pensei na usura ,dade de uns poucos ·que tentam obter.
los .

S
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"Disse então Pedro: Ananias, por que
encheu Satanás o teu coração, para que
mentisses ao Espírito Santo e retivesses
parte do preço da herdade?
"Guardandó-a não ficava para ti? E,
vendida, não estava em teu poder? Por
que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a
Deus.
"E Ananias, ouvindo estas palavras,
caiu e expirou ...
"E, passando um espaço de quase
três horas, entrou também sua mulher,
não sabendo o que havia acontecido.
"E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto.
"Então Pedro lhe·disse: Por que é que
entre vós vos concertastes para tentar o
Espírito Do Senhor? ...

E logo caiu aos seus pés e expirou."
(Atos 5:1-10.)
Hoje em dia, os que praticam a desonestidade não morrem como Ananias e
Safira, mas falece alguma coisa dentro
deles. A consciência pesa, o caráter de_finha, desvanece-se o respeito próprio,
a integridade fenece.
No Monte Sinai, o dedo do Senhor
escreveu a lei sobre tábuas d~ _pedra:
"Não furtarás. (Ex. 20: 15.) Depois,
esta decfaração foi seguida de mais três
mandamentos, cuja violação enVolvedesonestidade: "Não adulterarás'',
"Não dirás falso testemunho" e "Não
cobiçarás". (f:x. 20:14,16-17.)
Já houve ·algum adultério sem desonestidade? No vernáculo se chama de
"enganar". E é isto mesmo, pois rouba
a virtude, rouba a lealdade, rouba promessas sagradas, _rouba o respeito próprio, rouba a verdade. Envolve trapaça.
É desonestidade pessoal da pior espécie, pois trai os mais sagrados relacionamentos humanos, uma negação dos
convênios e promessas feitos perante
Deus e o homem. É a sórdida violação
de uma confiança. É uma rejeição
egoísta da lei de Deus, e como outras
formas de desonestidade, seus frutos
são dor, amargura, companheiros inconsoláveis e crianças traídas.
"Não dirás falso testemunho". Novamente a desonestidade. Há pouco, a televisão mostrou o caso de uma mulher
que ficou vinte e sete anos na pris-ão,
sentenciada por causa do depoimento
de testemunhas que agora confessaram
. haver mentido. Bem sei que é um caso
extremo; porém não sabeis de reputações arranhadas, corações partidos,
carreiras destruídas pela língua mentirosa dos que prestaram falso testemu . .
nho?
AGOSTO DE 1976

A Irmã Seehagen, de Berlin Ocidental.

Estou lendo um livro histórico, um
longe' detalhado relato dos embustes
praticados pelas nações envolvidas na 11
Guerra Mundial. Seu título é Body~ard
of Lies, (Escolta de Mentiras. N. do T.)
tirado de uma frase dita por Winston
Churchill: "Em tempo de guerra, a verdade é tão preciosa, que deveria estar
sempre acompanhada por uma escolta
de mentiras." (The Second World War,
-vol. 5, Closing thé Ring, - Boston,
Houghton Miffilin, 1951, p. 383.) O livro trata de uma porção de trapaças
praticadas por:ambos -os lados. Lendo-o
a gente chega novamente à conclusão
de que a guerra é ojogo do Demônio, e
que entre suas maiores vítimas está a
verdade.

nil.ca, o mal se espalha e aumenta sua virulência.
Quándo nossa nação-- foi pega numa
circunstância embaraçosa e o presidente falhou em dizer a verdade ao mundo,
nossa credibilidade- diminuiu em proporções tão trágicas, que nunca chegou
a recuperar-se totalmente. Que atos desoladores temos visto nos últimos tempos, em contraste com a conduta dos
eméritos cidadãos que há dois séculos
empenharam su~ vid_a, seus bens e sua
honra para funda~em esta república. Os
anos que se. seguiram a essa declaração,
testemunharam o empobrecimento e
morte de muitos dos signatários, mas
para sua glória eterna, nenhum deles jamais deslustrou sua honra.

"Não cobiçarás". Não é a cobiça Infelizmente, o emprego fácil de falsi-:
esse mal desonesto, depravado - a raiz
dades e embustes continua muito depois de estarem assinados os tratados de . - da maioria dos sofrimentos do mundo?
Como o avarento bàrganha sua vida por
paz, e alguns dos treinados na arte de
preço tão vil! Recentemente li um livro
mentir em tempos de guerra continuam
de ficção a respeito dos funcionários de
exercendo sua perícia nos dias de paz.
Então, à semelh::mç~ de doença endê- . uma grande instituição financeira. Ao
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mãos que derramam sangue inocente ;
"Coraçao que maquina pensamentos
viciosos; pés que se apressam a correr
para o mal;
"Testemunha falsa que profere mentiras ; e o que semeia contendas entre irmãos." (Prov. 6: 16-19.)
A apreciação expressa por um poeta
inglês há muito tempo é válida até hoje:
"Um homem honesto é a mais nobre
obra de Deus." (Alexander Pope, An
Essay on Man. Epistle 111, linha 248 .)
Onde existe honestidade, outras virtudes hão de seguir."
A última Regra de Fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
afirma que: "Cremos em ser honestos,
verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. "
Não podemos ser menos que honestos , menos que verdadeiros, menos que
virtuosos, se quisermos manter sagrada
a confiança recebida. Antigamente,
costumava dizer-se entre nosso povo
que a palavra de um homem valia tanto
quanto um contrato. Algum de nós haverá de ser menos fidedigno, menos honesto que nossos antepassados?

Cantando os hinos de Sião.

·morrer o presidente, um vice:
presidente sênior concorreu ao cargo.
A história é o relato fascinante de um
homem honrado e capaz, mas cuja avidez de subir fê-lo transigir com os
princípios até ser totalmente destruído,
quase que arruinando no processo a
própria instituição que queria dirigir. O
relato é ficção, mas a história de empresas, governos, e as· mais variadas instituições está repleta de exemplos, de homens cobiçosos que, em sua ânsia egoísta, desonesta de subir, destruíram outros e eventualmente a si próprios.
Homens corretos, bem intencionados, de grande capacidade, barganham
o caráter por quinquilharias que se derretem qual cera diante de seus olhos, e
sonhos que se transformam em , obsecantes pesadelos.
Que rara gema, quão preciosa jóia é o
homem ou mulher no qual não há cobiça, nem desonestidade, nem atos falsos!
Recentemente, vimos a tragédia da desonestidade, quando notícias de subor~
nos ocuparam as primeiras páginas dos
jornais dos Estados Unidos, Japão e Europa. E enquanto essas notícias conti-
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nuavam ressoando, lembramo-nos das
palavras de Benjamin Franklin: "Um
pequeno vazamento afundará um grande navio", e também das palavras de
Andrew Jackosn: "Nenhum governo livre pode manter-se sem virtude no povo."
Escreveu o autor de Provérbios: .
"Estas seis cousas aborrece o Senhor
e a sétima sua alma abomina:
'
"Olhos altivos, língua mentirosa e

Àqueles que estão ao alcance de minha voz e que vivem este princípio, que
o Senhor vos abençoe. Vosso é o precioso direito de erguer a cabeça na clara
luz da verdade, sem o temor de homem
algum . Por outro lado, caso houver necessidade de reformação, que comece
aqui onde estamos. Deus há de nos ajudar, se buscarmos a força que dele emana. Doce então será nossa paz de espírito. Benditos aqueles com quem vivemos
e convivemos.
Deixo-vos meu testemunho da veracídade da causa na qual labutamos, da
realidade vivente de nosso Pai que é o
nosso Deus, ao qual algum dia cada um
de nós terá de prestar contas, e do seu
Filho amado, nosso Salvador e Redentor, o Autor da verdade . Em nome de
Jesus Cristo . Amém.

Participantes da conferencia.: Jennifer Doo/ey, Cindy nilen, Jeanette Allen.
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ria sup~ido, desde que fosse industrioso.
Mais uma vez, houve uma inspeção
do que fora criado. E novamente foi
achado bom. Tudo preparado para a
criação do homem e da mulher. Depois
de todos os preparativos feitos para ·a
construção de seu lar terreno, eles tinham agora condições de sustentar-se
com as coisas necessárais à vida. Como
·lhes fora fornecido tudo de que poderiam jamais precisar, era possível considerá-los responsáveis pelo seu desem- ·
penho na mortalidade.

Sessão vespertina de sábado, 3 de abril de 1976.

''O Que o
Homem Semear

• • •

''

Élder L. Tom Perry,
do Conselho dos Doze

A obediência· às leis imutáveis de Deus proporcionará grandes bênçãos
à nossa vida.

sucedeu que o Senhor falou a
Moisés, dizendo: Eis que te revelo no que concerne a este céu
e a esta terra; escreve as palavras que
falo. Sou o Princípio e o Fim, o Deus
Onipotente; por meio do meu Unigenito,
criei estas cois~; sim, no princípio criei
o céu e a terra sobre a qual estás."
(Moisés 2: 1.)

E

Ao estudar as Escrituras e os maravi·lhosso preparativos que o Senhor fez
para a criação de nosso lar terrestre,
fico impressionado com o sistema e ordem que usa no seu processo criativo.
Assombro-me diante de sua obra. Gostaria de, rapidamente, rever convosco
.esse processo da criação.

As Escrituras registram que o Senhor
,então incumbiu à humanidade suas responsabilidades: "E eu, Deus, os abençoei e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e . enchei a terra, subjugai-a, e
seja vosso o domínio sobre todos os peixes do mar, as aves. do céu e toda coisa
vivente que se move sobre a terra." !(Moisés 2:28.)

O funcionamento da criação física do
Senhor era claramente previsível. Suas
VIdência no processo criativo foi que . leis físicas são eternas e imutáveis. À
houvesse luz, fator essencial para uma medida que cresce o entendimento do
construção. Corri a luz para guiar sua homem quanto às leis físicas de Deus,
obra, foi possível separar os céus da ter- ele pode ·saber com absoluta segurança
.,qual será o resultado se obedecer a esra ..
sas leis.
Com a morada terrena assim estabelecida, ele estava em condições de criar
Uma vez terminada a criação física, o
Senhor atendeu às petições do homem e
um sistema de suprimento para a humanidade. Trabalhando com a terra, sepa- o abençoou · com o conhecimento de
rou a terra seca das águas, cobrindo como governar a si próprio durante sua
aquela com grama, ervas e plantas frutíprovação mortal. O homem devia goferas, cada qual com seu sistema intrín- vernar sua conduta aqui na terra por
seco de reproduzir-se segundo sua pró- meio desses mandamentos; As recompria espécie.
pensas pela obediência a eles eram claramente previsíveis. O castigo pela reA fim de que pudesse prosseguir esse
jeição de seus decretos divinos era certo
processo vegetativo, era necessário fae absoluto. O Senhor declara estas pal.azer a terra girar sobre seu próprio eixo,
vras. à humanidade: "Pois se um dom é
para dar-lhes períodos de repouso atraconferido a um homem, de que proveito
vés das trevas e períodos de crescimené se ele não o aceita? Eis que ele não se
, to pela luz solar. Como benefício adiregozija peio que lhe foi dado, nem
cional, tal ; rotação: fornecia um sistema
· exulta naquele que lhe deu a dádiva.
de contagem dos dias, estações e anos.
"E novamente na verdade vos digo
Agora que estava em funcionamento que aquele que é governado pela lei é
o sistema de vida vegetal, o Senhor ins- · também preservado pela lei e por ela
pecionou sua obra e viu que era boa. aperfeiçoado e santificado.
Isto permitiu-lhe voltar seus olhos para
"Aquele que transgride a lei, e não
a criação da vida animal. Primeiro, os
pej..xes do mar, a seguir as espécies infe- obedece a ela, mas antes procura ser
riores de aves que voam sobre a terra. para si mesmo a lei,_ preferindo estar em
Estes foram seguidos pelo gado e pelas pecado, e nele permanece inteiramente,
bestas da terra e todas as outras coisas esse não pode ser santificado pela lei,
que rastejam sobre a terra, todos eles nem pela misericórdia, justiça ou julgadotados da capacidade de se reproduzi- , :m ento. Portanto, permanecerão ainda
imundos." (D&C 88:33-35.)
rem segundo sua espécie.

Comentando estes versículos das EsAgora a criação do mundo estava
Primeiro, o Senhor fez um ·levanta- · completa. Havia um lugar para o ho- crituras em particular, foi dito: "Toda
mem viver. As águas, a terra seca, a noi- lei dada a nós é de natureza tal que,
mento das condições em que teria de
cumprindo-a, somos preservados, apertrabalhar para a criação de uma morada te e o dia, a vida animal e vegetal - tudo
criado parã o benefício da humanidade. feiçoados e santificados. Se guardarmos
terrena para a humanidade. Certamente
não eram encorajadoras. Encontrou a O sistema de suprimento estava pronto. a Palavra de Sabedoria, nosso corp'o se
terra sem forma e vazia, e trevas cobrin- Tudo o que o homem jamais precisasse conservará puro. Se -observarmos a lei
do a face do abismo. Sua primeira pro- · do princípio até o fim ·dos tempos, lhe se- · do dízimo, aprenderemos a ser honestos
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· e desprendidos. Se orarmos, estaremos ceu um alicerce firme, imutável, mere~
cedor de confiança, sobre o qual podeem comunicação com o Santo Espírito.
Se procurarmos cumprir nosso dever mos edificar nossa vida com a certeza
em tudo, dia a dia nos aproximaremos convicta de que os resultados dependemais da perfeição. Por outro lado, aque- rão de nosso múecimento.
les que se recusam a ser governados
Os fundadores dos Estados Unidos da
pela lei e são lei para si próprios, não América compreendiam claramente a
podem .ser santificados. Eles estão fora necessidade de a lei humana não conflido âmbito da misericórdia, justiça e jul- tar com a lei divina. Foi Alexander Hagamento, assim como da lei, e têm que milton quem disse: "Nenhuma lei hupermanecer imundos. Só quando tenta- mana tem qualquer validade, se contramos obedecer ãs leis de Deus é que te- ria as leis de Deus; e as que são válidas
mos direito à sua misericórdia. No jul- derivam toda sua autoridade, mediata
gamento, a justiça levará em conta todo ou imediatamente, do seu original."
esforço honesto para fazer a vontade de
John Adams dava-se conta do potenDeus." (Hyrum M. Smith e Janne M.
Sjodahl, Doctrine and Covenants Com- cial de um governo justo, quando escrementary, Deseret Book Co., 1972, p. veu: "Suponhamos que um país, em alguma região remota, tomaria a Bíblia
546.)
como seu único código de leis, e todo
Assim, pois, em sua sabedoria e grande afeição por nós, o Senhor estabele- . cidadão pautasse sua conduta pelos preO Bispo Walter e a Irmã Heike Nabrotky, de Düsse/dorf. Alemanha Ocidental; e a Irmã Anna Frank, em ·
primeiro plano, da cidade do Lago Salgado.

ceitos nela existentes. Toda pessoa seria
obrigada, pela consciência, à temperança, frugalidade e industriosidade; à justiça, bondade e cariqade para com seus
semelhantes; e à piedade, amor e reverência para como o Deus O~ipotente.
Nessa sociedade, homem algum prejudicaria sua saúde com glutonaria,
embriaguez ou luxúria. Homem algum
desperdiçaria seu tempo com baralho
ou qualquer outro divertimento fútil e
vil. Nenhum homem furtaria ou mentiria ou enganaria seu próximo de outra
forma qualquer, mas viveria em paz e
boa vontade com todos os homens. E
homem algum blasfemaria contra seu
Criador ou profanaria seti culto. Em todos os corações, reinaria uma piedade e
devoção racional, viril, sincera e genuína. Que sonho, que paraíso essa região
não seria."
Desde o princípio da criação do mundo, temos encontrado ordem no plano
do Senhor. Milhares de anos de história
testificam a consistência do seu governo
dirigindo os negócios da humanidade.
Tão certo quanto J ohn Adams, nós conhecemos os resultados da temperança,
frugalidade e industriosidade. Quando
se manifestam nas ações do homem, riqueza, prosperidade e abundância são
as recompensas certas pelos seus esforços. Justiça, bondade e caridade sempre
produzem paz, amor e harmonia. Os resultados da glutonaria, embriaguez e luxúria são claramente previsíveis. Sem
dúvida destruirão o corpo temporal.
Conhecemos também os efeitos de um
corpo debilitado sobre as funções da
mente. A destruição de um, tem inelutavelmente o mesmo efeito sobre o outro. Os resultados do roubo, mentira e
embuste, são igualmente absolutos. Nós
conhecemos os prejuízos de tais atos,
pois roubam literalmente nossa herança.
Dias atrás, viajando de avião, fiquei
sentado ao lado de conhecido educador. No curso de nossa·. · conversa, ele
contou-me uma experiênCia de ensinoque acabara de ouvir.
Num dia de exame, um professor de
trigonometria disse: "Hoje vou dar a
vocês duas provas: uma de trigonometria e outra de honestidade. Espero que
passem em ambas. Mas, se falharem em
uma, que seja na de trigonometria. Pois
há uma porção de homens de bem no
mundo hoje que nunca passariam num
exame de trigonometria, mas não existe
nenhum homem bom no mundo hoje
que não possa passar num exame de honestidade."
Como precisamos das bênçãos da integridade em nosso meio atualmente!
Toda sociedade sã necessita de um
núlceo comum de valores baseados na
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divina.TeTào Senhor. Esse núcleo devalores deveria ser o fundamento no qual
se baseiam todas as leis 'que regem a
conduta humana. As sociedades que se
governaram por esse conjunto fundamental de valores encontraram paz,
prosperidade, alegria, beleza, moralidade e realização. As sociedades que se
consideraram acima desses princípios
básicós, destruíram literalmente a si
próprias.
Não estamos observando em nossa
sociedade de hoje a falta de receptividade ao ensino desses yalores básicos?
Não estamos vendo uma crescente colheita de crime, irresponsabilidade, vandalismo, trabalho negligente, imoralidade e falta de disciplina pessoal, públicos
e privados? Em virtude de nossa relutância em nos envolvermos na preservação desses valores, grupos pequenos,
radicais e ímpios estão-nos literalmente
despojando do direito de exercer a liberdade de escolhermos nosso próprio
sistema de valores.
"Há uma lei, irrevogavelmente decretada nos céus, desde antes da fundação deste mundo, na qual se baseiam todas as bênçãos.
"E quando de Deus obtemos uma
bênção, é pela obediência àquela lei na
qual a bênção se baseia." (D&C 130:20'"
21..)
O Senhor nos indicou claramente o
caminho para obter suas bênçãos. Está
· obrigado por sua lei divina a nos aben-·
çoar pela nossa retidão. A esmagadora
questão de todas as eras é por que cada
geração precisa pôr sua lei à prova,
quando o desempenho do Senhor tem
sido absolutamente consistente de geração em geração. Não estará novamente
em tempo de re-examinarmos nossa posição? O que estamos edificando em
nossa própria vida pessoàl, na nossa
família, nossa comunidade e nossa nação estará firmemente alicerçado num
fundamento baseado na lei divina? Não
estará novamente na hora de · atentarmos para a _admoestação de Paulo?
"Não erreis: ·Deus não se deixa .escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
"Porque o que semeia na sua carne,
da carne ceifará a corrupção; mas o que
semeia no Espírito, do Espírito ceifará a
vida eterna."
"E não nos cansemos de fazer bem,
porque a seu tempo ceifaremos". (Gal.
6:7-9.)
Deus nos abençoe, para que semeemos no Espírito, a fim de que nossa colheita seja a vida eterna, eu oro humildemente em nome de Jesus Cristo.
Amém.
AGOSTO DE 1976

Um Direito
Adquirido?
Élder:- Loren C. Dunn,
do Primeiro Conselho dos Setenta.

É por termos um profeta vivo que podemos saber o que o Senhor quer
que façamos hoje.
que alguns pensaram ter chegado o
"dia do juízo". E suspeito que isto
teve algum impacto no número de
pessoas que compareceram à sessão
de abertura da conferência geral no
dia seguinte.
- A conferência em si foi muito interessante. Penso que o tema principal foi o pagamento do dízimo,
!trabalho no templo e sacrifício. Não
deveis esquecer-vos de que há cem
anos, a Igreja tinha apenas quarenta
e seis anos de existência, o Templo
de Salt Lake ainda não estava terminado, e o de St. George quase
pronto. Por isso as Autoridades Gerais dirigiam os esforços Idos santos
nessa direção.
A Igreja era presidida então, logior curiosidade, consultei os
registros da Igreja para dar . camente pelo Presidente B righam
uma olhadela na conferencia Young, e quatro membros dos Doze
ali presentes viriam a · ser futuros
geral de abril de 1876. Queria ver que
presidentes da Igreja.
tipo de atenção teria recebido na reEntre os ensinamentos que me
ferida conferencia o primeiro centechamaram a atenção nessa confenário do país. Não se falou muita coisa, porém topei com o que poderia . rência de abril de 1876, estão estas
palavras de Wilford W oodruff, que
ser considerado o mais espetacular
passo a citar: "Poder-se-ia indagar: ·
evento não programado do ano do
Quais são os mandamentos do Secentenário.
Parece que no dia 5 de abril de
nhor? Mui tos deles estão contidos
1876, exatamente um dia antes do
nestes registros, a Bíblia, o Livro de
início da conferência geral, explodiMórmon e o Livro ~de- Doutrina
ram quatro paióis de pólvora locali'7
&Convênios; e temos conosco os
zados na Arsenal Hill (Colina do Aroráculos vivos, e tivemo-los desde o
senal. N. do T.) A tal colina ficava a
princípio. O Senhor nunca deixará
mais ou menos um quilômetro a
seu reino sem um legislador, líder
·nordeste da Praça .do Templo, e a
presidente ... para dirigir os negóexplosão de aproximadamente quacios de sua Igreja na terra, pois esta
renta toneladas de pólvora espaé a dispensação da plenitude dos·
lhou estilhaços de pedra e concreto
tempos, na qual Deus estabeleceu
por toda a cidade, sendo -ouvida a:· um reino que será eterno e cujo
quilômetros de distância. Consta · · domínio não terá fim." (Journal of
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O Bispado Presidente: Bispo H. Burke Peterson, primeiro conselheiro; BiSpo Victor L. Brown, bispo
presidente ,

Discourses 18: 189.)
Isto me levou a refletir sobre a
absoluta!importância de um oráculo, um profeta vivo, e também sobre
as palavras do Élder Orson F. Whitney, do Conselho dos Doze, que disse: "Os santos dos últimos dias não
fazem as coisas por estarem impressas num livro. Não fazem as coisas
porque Deus · mandou que os judeus as fizessem; tampouco fazem
ou deixam de fazer qualquer coisa
por causa das instruções que Cristo
deu aos nefitas. Tudo o que é feito
por esta Igreja é porque Deus, falando dos céus em nossos dias, ordenou que a Igreja assim o fizesse.
Nenhum livro domina esta Igreja e
nenhum livro é seu alicerce. Não
podeis empilhar livros suficientes
para tomar o lugar do Sacerdócio
de Deus inspirado pelo poder do
Espírito Santo." (Conference Report, out. 1916.)
·
- O Élder Whitney não estava desmerecendo o poder e grandeza das
Escrituras - apenas as colocava no
devido lugar. Disse ele ainda: 'Ne'nhum homem deveria contender
pelo que está nos livros em face do
porta-voz de Deus que fala por ele e
60

mterpreta suas palavras. Fazê-lo é
acatar a letra morta em detrimento
dos oráculos vivos; o que sempre é
uma posição er_rad~."
O que o oráculo de Deus nos diz
hoje? O tema geral, é claro, é apressarmos nosso passo em diversas
áreas. Há poucas semanas, a Irmã Dunn e eu tivemos oportunidade de acompanhar o Presidente e
Irmã Kimball, Presidente e Irmã
Tanner e mais algumas outras autoridades e suas esposas às conferências de área no Pacífico Sul. Posso
compartilhar convosco algumas de
minhas anotações do que o Presidente Kimball falou nessas reuniões
a respeito do trabalho missionário?
Em Ápia, Samoa, ele prometeu
que, se os santos realizassem a noite
familiar, e cuidassem dos batismos,
ordenações ao Sacerdócio, missões
e casamentos no templo, o povo seria realmente abençoado pelo Senhor e muito ·poucos se perderiam.
I.

I

Em Hamilton, Nova Zelândia, ele
recomendou um novo empenho
p·a ra alcançar os filhos dos homens
no mundo inteiro. Todos nós somos
. chamados aos nossos vizinhos, e

não deveríamos voltar ao nosso
Criador sem tê-los devidamente ad--·
vertido.
Em Tonga, o presidente Kimball pediu que orássemos ao Senhor, para que nos abrisse as nações do mundo, a fim de poder pregar o Evangelho em toda a parte.
Disse acreditar que, se rogássemos
ao Senhor, como Igreja, dia e noite,
para mudar os corações dos homens e abrir as nações do mundo,
ele há de intervir e abrir o caminho
para podermos pregar o Evangelho
a todas as nações.
Em Sydney, Austrália, falou de
sua operação na garganta e de
como os médicos deixaram-lhe uma
parte das cordas vocais, o que lhe
permitia pregar o Evangelho no
mundo inteiro. Disse que quer continuar e trabalhar muito nesse sentido, mas não pretende fazê-lo sozinho. Então convidou todos os
membros da Igreja que o secundassem e pregassem o Evangelho exatamente como o Senhor nos ordenou.
Com respeito ao trabalho missio- .
nário, disse que muitos jovens que
pensavam que não precisavam ir ou
não podiam ir, estão agora descobrindo que podem fazê-lo, se planejarem e .se prepararem; e então,
disse, ele, certamente eles devem ir.
Em Brisbane, Austrália, o Presidente Kimball disse que devemos ir
avante, como Igreja, entra mês, sai
mês, até termos levado o Evangelho
a todos.
Na conferência de área do Taiti,
instou-nos a fazer o trabalho missionário e mandar nossos rapazes em
missão. Disse que devemos estar
compenetrados com respeito ao envio de missionários.
Penso que todos nós reconhecemos _ essas mensagens, pois ele as
vem repetindo deste púlpito muitas
vezes, A única coisa que resta a fazer é seguir o profeta.
· A estada do Presidente Kimball
na Austrália foi a segunda visita ofi.cial de um presidente da Igreja àquele país. A primeira foi a do Presidente David O. McKay, em 1955.
Nessa ocasião, estando em Brisbane, o presidente da missão levou o
Presidente McKay a conhecer a cidade; em dado momento desse passeio, ficaram olhando para o lado
oposto do rio Brisbane. onde se estava desenvolvendo um novo subut.A. LIAHONA

.bio conhecido é o mo Chermside. O
·Presidente McKay perguntou ao
presidente da missão: - Temos algum missionário naquela área?- ao
que o segundo respondeu negativamente. Entãó o Presidente McKay
disse. - Mande missionários para
lá, pois o povo está pronto.
Fó-ram enviados missionários
para aquela área e tiveram enorme
sucesso. Hoje Chermside faz part~
da Ala B ris bane IV, da ~staca B risbane Austrália.
_
São estes tipos de bênçãos que
vêm quando as pessoas não apenas
ouvem o que diz o profeta vivo, mas
fazem o que ele manda. As bênçãos
se encontram em obedecer à palavra e não apenas em ouvir a pala..:
vra. Hoje a Igreja está igualmente
respondendo a um profeta. O Presidente Kimball vem pedindo que ·
todo rap~z digno e capaz vá para o
campo missionário, e por causa disso, temos agora mais missionários
no campo do que nunca antes nesta
dispensação. Porém, precisamos de
muitos mais.
Por ele haver -pedido que toda
família da Igreja procurasse devotadamente fazer amizade com uma
família não-membro e ajudar o trabalho missionário também em ou. tros aspectos, há um perceptível aumento no número de conversos.
Ainda assim, diz o Presidente Kimball, nós estamos apenas arranhando a superfície e resta muito o que
fazer.
Graças sejam a Deus pelas Escrituras que nos ajudam a crescer. no
Evangelho de Jesus Cristo e a en-.
tender a natureza e a vontade do
Senhor. Acima de tudo, porém,
graças a Deus pelo oráculo vivo,
pelo administrador legal, que podenos dizer o que o Senhor quer que
façamos hoje. Sob a sua direção, temos o legítimo direito de agir em ·
. nome d~ Deus, e o Evangelho de
Jesus Cristo é uma influência viva,
viável, baseada na revelação contí..
nua.
.
Agradecemos-te sinceramente, ó
Deus, por termos um profeta para
nos guiar nestes últimos dias.
Presto-vos meu· testemunho de .
que atualmente esse profeta Spencer W. Kimball. Eu sei que ;Deus,
nosso Pai, vive e que Jesus Cristo é
o seu filho. Eu sei disto. Presto-vos
testemunho disso, em nome de J eus Cristo. Amém.
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Quem É Jesus
Élder Eldred G. Smith,
Patriarca da Igreja

Conhecê-lo é gu_ardar seus mandamentos.
ao Filho do Homem: Eis-me aqui,
envia-me. E outro respondeu e disse: Eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: Enviarei o primeiro."
(Abraão 3:27.)
O escolhido era Jeová, o primogênito, que prometeu que iria para
honrar o Pai e dar-lhe toda a glória.
O Pai declarou: "Porque eis que
esta é . minha obra e minha glória:
proporcionar a imortalidade e a
vida eterna ao homem." (Moisés
1:39.)

uem é aquele a quem chamam de Jesus; o Cristo?
Vós o conheceis?
Quando .e stava orando ao Pai,
pouco antes ·de sua cricificação,
ele disse:

Q

"E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste." (João 17:3.)

J eová estava então sob a diretriz
do Pai, o criador desta terra e de
·muitos outros ·mundos. A Moisés
foram mostradas em visão "muitas
terras; e cada terra se ·chamava
mundo, e havia habitantes sobre as
suas faces". (Moisés 1:29.) Deus declarou a Moisés: -.
. "E eu as criei pela palavra do
meu poder, que é· meu Unigênito,
cheio de gr~ça e -verdade.

"E criei qmndos ·sem número, e
também os criei para o meu próprio
No conselho dos ceús, o plano e . intento; e por meio do Filho, que é
· o meu Unigênito, eu os criei."·
propósito desta vida terrena foi ex(Moisés 1:32-33.)
plicado a todos os espíritos e dePara se ter umajdéia da magnitupois o Senhor disse: "A quem enviarei? E respondeu um semelhante sle dessas criações, cito palavras do
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Presidente J. Reuben Clark Jr.: "Agora, os astrônomos admitem o que
negavam antes - que podem ter
existido, e provavelmente existiram, muitos mundos iguais ao nosso. Alguns dizem ter havido nesta
galáxia, desde o princípio, talvez
um milhão de niundos iguais a este. "'Criei mundos sem· número'através do 'Filho que é o meu Uni.gênito'. Repito, nosso Senhor não é
nenhum neófito nem amador; já seguiu esse caminho vezes sem conta.

(João 11:24-27 .)
Noutra ocasião, ao parar na fonte
de Jacó, Jesus pediu a uma mulher- ·s amaritana que lhe desse um
pouco d'água e, na conversa que se
seguju, ela lhe disse:
"Eu sei que o Messias (que se
chama o Cristo) vem; quando ele
vier, nos anunciará tudo.
"Jesus disse-lhe; Eu o sou, eu que
falo contigo." (João 4:25-26.)

o reino animal: por duas· vezes, os
discípulos; obedecendo à sua ordem, recolheram a rede cheia de
peixes, quando antes não haviam
conseguido nada. (Vide Mat. 14:1621, 15:32-38-.)
Mostrou seu poder sobre o reino
quando amaldiçoou a fi. gueira. (Vide Mat.' 21-19.)
vege~al,

Em todas essas oportunidades,
ele foi declarado ser o Cristo, o Fi. lho literal de Deus.

E novamente:
· Curou toda sorte de males e
"E se pensais em nossa galáxia
doenças. À sua ordem, partiam os
"E, chegando Jesus às partes de
tendo desde o princípio até agora
Cesaréia de Filipo, interrogou os . espíritos maiignos, declarando astalvez um .milhão de mundos, e os
sim quem ele era. Fazia o cego enmultiplicais pelos milhões de gàlá- · -seus discípulos, dizendo: Quem dixergar,
o coxo andar. Sim, controlazem
os
·homens
ser
o
Filho
do
hoxias, · por cem milhões de galáxias _
va
mesmo
a própria vida, pois fez
mem?
que nos rodeiam, então tereis uma
reviver
Lázaro,
o qual havia sido
certa visão de quem é esse Homem
"E eles disseram: Uns João Batisdeclarado
morto
há quatro dias.
·que adoramos." (J. Reuben Clark
ta, outros Elias, e outros Jeremias
Houve ainda outros casos.
Jr., Behold the Lamb of God, Deseou· um dos profetas.
ret Book Company, 1962, pp. _16Sim, "a terra é do Senhor, e toda
"Disse-:-lhe ele: E vós, quem dizeis - a sua plenitude" . (1 -Cor. 10:26.) Ele
17.)
que eu sou?
tinha domínio sobre todos os reinos
Ele na verdade não era nenhum
da terra - debaixo da terra, sobre a
"E Simão Pedro, respondendo
novato nem amador na art-e ou caterra e nos céus acima da terra.
.
dis_
s
e:
Tu
és
o
Cristo,
o
Filho
de
pacidade de criar. "Mundos sem
Deus vivo.
número" eie tem criado.
·
Tudo o que fez era para os outros
- sua vida era só ·servir. Não houve
"E Jesus, respondêndo, disse-lhe:
Foi ele, então, quem veio a·terra
nenhum ato egoísta.
no meridiano dos tempos, nascido · Bem-aventurado és tu, Simão Barda virgem Maria- o Filho literal de jonas, porque não to revelou a car- .
Aproximando-se o fim de sua
ne e o sangue, mas meu Pai, que esDeus, o Pai, "o Filho Unigênito".
missão aqui na terra, orou ao Pai:
tá nos céus." (Mat. 16:13-17.)
"Eu glorifiquei-te na terra, tendo
E ele se deu a conhecer. Durante
consumado a obra que me deste a
Em
numerosas
ocasiões,
declatoda a sua vida na terra, declarou
rou ser o Cristo, o Filho de Deus.
fazer.
repetidamente que era o Filho de
Deus. Aos doze anos, foi encontra"E agora glorifica-me tu, ó Pai,
Será de admirar então que ele, o
do no "templo", conversando com
junto de ti mesmo, com aquela gfóFilho de Deus, o grande Criador,
·os "doutores". Respondendo à reria _que tinha contigo antes que o
tenha poder sobre os elementos desprovação da mãe, disse: "Não samundo existisse." (João 17:4-5.)
ta terra, a ponto mesmo de violar a
beis que me convém tratar dos nelei da gravidade, andando sobre a áEle tomou sobre si os pecados de
gócios de meu Pai?" (Lucas 2:49.)
gua?
todos os que se arrependessem, e
Ao · ser batizado por João, como
Suponho que para ele, o Criador,
entregou sua vida para que todos
·também de sua transfiguração, uma foi bastante_ simples transformar ápudessem viver. Ele trouxe a ressurvoz vinda dos céus declarou: "Este gua em vinho · na festa do casamenreição. Vós vos dais conta de que a
é o meu Filho amado em quem me
criação da terra e todo o trabalho
to, quando lhe pediram que arran: comprazo." (Mat. 3:17, 17:5.)
jasse· mais vinho.
de Jesus e dos profetas desde o
·princípio foram feitos por vós Quando Jesus estava para ressusTampouco foi um truque imapara que tjvésseis imortalidade e
citar Lázaro, "disse-lhe Marta: Eu· ginario, quando alimentou cinco
vida eterna - assim como por todos
sei que há de ressuscitar ·na ressurmil, fora as mulheres e crianças,
os demais?
. reição do último dia.
com alguns pães e peixes, e noutra
oportunidade fez o mesmo com
Finalmente, eni preparação para
· "Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressura restauração do seu reino na terra
reição e a vida; quem crê em mim, · quatro mil, não contando mulheres
nestes últimos dias, ele disse:· "Porainda que esteja morto, viverá;
· e -crianças. (Viqe Mat. 14:16-21,
15:32-38.)
tanto, ordeno que te arrrependas --"E todo aquele que vive, e créarrepende-te para que· eu não fira a
Demonstrou igualmente seu poem mim, nunca morrerá. Crês tu isvara da minha boca, e com a minha
der sobre os elementos, quando,
to?
ira, e com a minha çólera, e os teus
com sua palavra, fez cal mar o vento
sofrimentos sejam doloroso~_:. quão
"Disse-lhe - ela: Sim, Senhor,
e as águas revoltas·: (Marcos 4:39.)
dolorosos tu não o sabes~ nem quão
creio que tu és o Cristo, o Filho de
Ele demonstr~u seu _poder sobre
pungentes, sim, e nem quão difíceis
Deus, que havia de vir ao mundo."
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/de suportar.
"Pois eis que eu, Deus, sofri estas
coisas por todos, para que, arrependendo-se, não precisassem sofrer;
"Mas, se não se arrependessem,
deveriam sofrer ·assim como eu sofri;

Parentescos

"Sofrimento que me fez, mesmo
sendo Deus, o mais grandioso de todos, tremer de dor e sangrar por todos os poros, sofrer tanto corporal
como espiritualmente- desejar não ·
ter de beber a amarga taça e recuar
"Todavia, glória ao Pai, eu tomei
da taça e terminei as preparações
que ·fizera para os filhos dos homens.

Élder William Grant Bangerter,
Assistente do Conselho dos Doze

Devemos considerar todos os membros da Igreja e particularmente
nossos parentes mortos parte de nossa família.
mil indivíduos que são meus ante'passados diretos. E se eu acrescentasse a eles os nomes de seus filhos.
minha genalogia atingiria de cinqüenta a sessenta mil pessoas, todas
elas aparentadas comigo.

-"Assim, ordeno outra vez que te
arrependas, para que eu não te humilhe com o meu poder onipoten-:te." (D&C 19: 15-20; grifo nosso.)
Vós vos lembrais dele, quando
participais do sacramento e vos
comprometeis ·a guardar seus mandamentos? Conhecê-lo é g~ardar
seus mandamentos. Conheceis
aquele a quem chamavam de Jesus?
Sim, é a ele que adoramos. Ele é
o Filho de Deus; o Grande Criador.
É Nosso Salvador e Redentor. É
nosso intercessor diante do Pai. Foi
ele quem possibilitou e· obrou aressurreição universal. Foi quem, com
seu Pai, apareceu a Joseph Smith
no Bosque Sagrado.
E após uma maravilhosa revelação dada a J oseph Smith e Sidney
Rigdon, estes testificaram: "E ago ..
ra, depois dos muitos testemunhos
que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós
damos dele: 9ue ele viv.e!
"Pois vimo-lo, mesmo à direita
de Deus; e ouvimos a voz testificando que ele é o Unigênito do Pai "Que por ele, por meio dele e dele, são e foram os mundos criados, e
os seus habitantes são filhos e filhas
gerados para Deus." (D&C 76:2,224.)

rosseguindo nas pesquisas genealógic~s, nossa família conseguiu estender muitas linhaS
de antepassados ·até o século XVI.
Um dia, somei os sobrenomes de nossa linhagem e descobri que descendo
de duzentos e vinte e seis linhas familiares conhecidas. Estou certo de
que, se cada um de vós cuja família
se originou na ,Suíça ou Inglaterra
verificasse sua linhagem até a mesma época, encontraria alguns dos
nomes que eu tenho.

P

Isto é uma indicação de que todos . nós temos um parentesco real
baseado na consangüinidade.

Na minha árvore genealógica,
Eu testifico que Deus vive e que contei os nomes de seiscentos e cinJesus é o Cristo, o Filho de Deus; e . qüenta indivíduos identificados
que, sob a sua direção o Evangelho como meus progenitores . diretos.
de Jesus Cristo foi restaurado nesta Porém, calculei que, se c~nseguis
dÍspensaÇão pela última vez. Testi- sem preencher todos os claros no.
fico estas verdades em nome de Je- · meu gráfico somente até o ano de
· 1.500, haveria entre quinze e vinte_
sus Cristo, Amém.
AGOSTO DE 1976

Devido ao intenso empenho de
minha mãe e outros membros da
família, foram coligidos vários mi..:
lhares de nomes de parentes próximos já falecidos. De acordo com a
doutrina da Igreja, esses nomes têm
sido levados ao templo para a realização de ordenanças, para que,
quando os encontrarmos na vida
além túmulo, possamos reconhecêlos não só como membros de nossa
família, mas também como irmãos
no Evangelho.
Aprendi também que mesmo
numa família em que ·se tem feito
extenso trabalho genealógico, ainda
resta fazer a maior parte da pesquisa.
Em nossas vida, existem outros
parentescos não baseados tão de
perto em laços de sangue.
Tenho ouvido os testemunhos de
muita gente que entrou para a Igreja. Invariavelmente, eles falam de
· como vagaram por diversas filosofias e religiões, mas que, quando entraram na Igreja, descobriram haver
encontrado sua verdadeira família.
. Ern certo ~entido espiritual, eles
. voltaram para casa .
Tenho convivido bastante com
um homem de negócios, um querido amigo meu. Ocasionalmente temos discutido religião, e embora ele
não mostrasse nenhum interesse
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por nossa Igreja, tem investigado
muitas filosofias religiosas, incluindo a .Igreja Metodista, · reencarnação, certos aspectos do espiritualis. mo, -grupos pentecostais e associações de fraternidade cristã. Uma
vez eu lhe disse que algum dia ele se
filiaria à Igreja.
Quando me perguntou, sorrindo,
como é que eu sabia, respondi: Qualquer um que procura tão sinceramente como você está fazendo,
jamais se satisfará até encontrar a
resposta completa. Mas, quando se
filiar à Igreja, você se sentirá como
quem chegou em casa e não conti-.
nuará sua busca.
·
1

Ê . assim que se sentem. os
membros desta Igreja. Desde os
dias de Jesus Cristo, os membros de
sua Igreja vêm-se chamando de irmão ·e irmã. Isto não é por ~caso - é
intencional.
O ·salvador nos ensinou a orarmos ao nosso Pai que está nos céus.
Falou de si mesmo como o Filho do
Pai e re.feriu-se. freqüentemente aos
membros da Igreja como filhos de
Deus. Se isto não indica laços familiares, então não entendo o sentido
de tais termos.

Quando fui para a América do
Sul pela primeira vez. como jovem

Alexander Schreiner ao órgão, e membros da Primeira Presidencia. A partir da esquerda : Presidente
Mari?n G. Romney, Presidente Spencer W. Kimba/1 e Presidente N. Eldon Tanner. ·

missionário, notei quão ·estranho
me parecia o povo. Falavam uma
língua diferente; a pele era mais
morena; tinham cabelos escuros;
seus olhos eram castanhos, e eu me
senti perdido entre· eles. Só mais
tarde é que entendi que o estranho
era eu. Mas agora, depos de convi- .
ver 'durante anos com aquela>gen~e,
quando estou eritre eles, não mais
faço distinção entre eles e norteamericanos ou europeus. Sinto-me
tão em casa com eles que nem mesmo noto qual a cor de seus cabelos,
o tom da pele ou a coloração dos
olhos. Não noto nem mesmo o idioma que falam.

Eles são meus irmãos e irmãs.
Ofereço-lhes todo o meu amor e
eles correspondem com laços tão
chegados como os que .tenho senti·
do em minha_própria família.

!

Agora, lendo as Escrituras, entendo melhor o que. o Salvador quis
dizer, quando, estando de visita em
certo lar, chegou um mensageiro
para informá-lo de que sua mãe e irmãos o esperavam lá fora. Ele voltou-se para o homem e disse, não
para depreciar seu relacionamento
familiar, mas para ensinar uma lição especial: "Quem é minha mãe?
e quem são meus irmãos?" E então,
voltando-se para o grupo ·reunido
Para enxergar com mais clareza.

diante dele, estendeu a mão em direção aos discípulos, dizendo: "Eis
aqui minha mãe e meus irmãos!
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus,
este é meu irmão, e irmã e mãe."
(Mat. 12:48-50.)
O que eu senti na Amefica do Sul
foi descrito por Paulo em sua epístola aos santos efésios: "Assim que
já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos,
e da família de Deus." (Ef. 2:19.)
Destes exemplos, infiro que
Deus, o Pai, depois de haver espalhado seus filhos por toda a terra
para que adquirissem experiência,
deseja vê-los de volta ao lar. Nós, a
quem, conforme diz Pedro, "ele ...
tem dado grandíssimas e preciosas
promessas" ' (2 Pedro 1:4), comprometemo-nos a uma vida inteira de
serviço em prol de nossos irmãos
não tão favorecidos.

viva. Mesmo sem dispor de um templo ou biblioteca, todo mundo pode
fazer isto. No ano que vem, ser-nosão feitos outros desafios e ;· designações, até que, paulatinamente, os
membros da Igreja em toda a parte
se tornem peritos na preparação dos
registros de · seus familiares que
morreram serri conhecer o Evangelho.
Se este trabalho é verdadeiro, po• demos esperar em breve o ·dia em
que faremos pelos mortos tanto
quanto estamos fazendo pelos vivos. É possível que isto requeira
que muitos membros devotem anos
de seu tempo, gastem somas consideráveis, exatamente como fazemos agora no serviço missionário.

Juntar ia família do Senhor em
termos eternos constitui o próposito pelo qual o Evangelho foi restaurado. Isto irá mesmo salvar nações
e o mundo. Fazemo-lo unindo nossos lares ·e obtendo nossas bênçãos
Os parentes que foram para o , no templo. Fazemo-lo convidando
outros a aceitarem o Evangelho rt~s
mundo espiritual sem rece-ber as
taurado. Fazemo-lo estendendo
bênçãos do Evangelho, não podem
ficar esquecidos para sempre. Um · nossa · mão aos muitos parentes do
outro lado dos espaços espirituais
pequeno número de membros da
que morreram sem o Evangelho.
Igreja tem sido diligente. Uma nova
Aqueles que destroem um lar, coera está raiando. Agora, neste mometem crime contra a eternidade.
mento, estão sendo enviadas instruSe não reunirmos nossa família, a
ções aos sumos sacerdotes da Igreterra inteira será totalmente desja, para que mobilizem suas forças,
truída na vinda de Cristo,diz Morôa fim de que cada membro seja
ni. (D&C 2:3) Deus nos abençoe,
auxiliado a encontrar sua família e
para que sejamos salvadores na
traga para casa ·os familiares perdifamília do Senhor em lugar de desdos. Este ano, estamos todos sendo
truidores, eu oro em nome de Jesus
instados a preparar nossa história
Cristo. Amém.
pessoal e organizar nosssa família
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O Direito
de Escolha
Élder Henry D. Taylor,
Assistente do Conselho dos Doze

Deus nos deu o livre arbítrio. O que estamos fazendo com ele?
Sobre que estão fundadas as suas
bases, ou quem assentou a sua pedra
de esquina?
"Quando as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam?" (Jó 38:3-7.)
Cremos que houve um grande
conselho para escolher alguém que
.viria à terra para nos representar, e
que· expiaria pelos pecados da humanidade. J oseph Smith asseguranos que: "Ao realizar-se -a primeira
organização nos céus, todos nós estivemos presentes, presenciamos a
escolha e designação do Salvador,
os fundamentos do plano de salvação, e o aprovamos." (Ensinamentos
do Profeta Joseph Smith, p. 176)
O Senhor revelou a Moisés ai~
ma de nossas maiores responsabilidades, e privilégio
guns pormenores desse grande con· também, é o direito ·de fazer
selho, ao explicar-lhe:" . . . Satanás ... veio perante mim, dize.ndo:
escolhas. Os santos dos últimos dias
Eis-me aqui, manda-me e serei teu
acreditam fmnemente no princípio
filho e redimirei a humanidade todo livre-arbítrio.
· Nós estamos aqui na terra e pos- da, de modo que nem uma só alma
suímos maravilhosos corpos mor- se perderá, e sem dúvida o farei;
tais, porque fizemos uma escolha portanto, dá-me a tua. honra."
sábia, na preexistência, quando asDepois o Senhor continua: "Mas .
suntos vitais foram discutidos e sub- eis que meu Filho Amado ... dissemetidos à nossa consideração.
me: Pai, faça-se a tua vontade e seja
Existíamos como seres espirituais tua a glória para sempre." (Moisés
antes de a terra ser criada. Quando
4: 1-2; grifo nosso.)
foi anunciada a organização _dç_uma .
Abraão cita as palavras do Senova · terra, evidentemente ficanhor, quando diz: "A quem enviamos muito satisfeitos com a notícia.
rei? E um respondeu semelhante ao
Isto se evidencia por algumas per- · Filho do Homem: Eis-me aqui, enguntas muito interessantes e inquisívia-me. E outro respondeu e disse:
doras feitas pelo Senhor a Jó, quanEis-me aqui, envia-me. E o Senhor
.do diz: "Agora cinge os teus lombos,
disse:=: Enviarei o primeiro.
como homem; e perguntar-te-ei, e
· "E . o segundo se irritou e não
tu responde-me.
conservou seu primeiro estado; e,
"Onde-estavás tu, quando eu funnaquele dia, muitos o seguiram."
dava a terra? Faze-mo saber, s_e tens
(Abra. 3:27-28.)
..
·inteligência.
No livro do Apocalipse,.João ex·"Quem. lhe pôs as medidas~ se tu
plica que, em conseqüência da ira
o sabes?_ou quem estendeu sobre
de Satanás, "houve batalha no céu:
Miguel que veio a· terra sendo chaela o cordel?

.u
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mado Adão e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que era
Sa.t anás, e batalhava o dragão e os
seus anjos;
"Mas não prevaleceram, nem
mais o seu.·lugar se achou nos céus. ·
. • "E. foi precipitado o grande dra-gão, a antiga serpente, chamado o
Diabo, e Satanás, foi precipitado na
terra, e os seus anjos foram "lançados com ele." (Apoc. 12:7-9.)
Entendemos que Satanás exercia
tamanha influência sobre seus companheiros, que um terço das hastes
celestes o seguiu.
Aqui vemos duas diferentes personalidades e dois diferentes motivos de ação. Satanás pretendia tirar
o livre arbítrio do homem e redimir
a humanidade inteira à força, pelo
que exigia o devido reconhecimento, honra e glória. O plano de Jesus
permitiria aos indivíduos optar entre
o que consideravam ·ser certo e o que
achavam ser errado, recomendando
que toda a honra e glória seriam
atribuídas ao Pai.
Disse alguém com muita proprie..:
dade: "Não há limite para o bem
que se pode realizar, quando não
estamos preocupados com quem receberá o crédito."
Em nossa jornada pela vida
terrena, temos que tomar muitas
decisões importantes e de grande
alcance, como indivíduos. Damonos conta de que especialmente os
jovens têm que decidir quem escolherão como amigos e com quem
andarão. São obrigados a resolver
também o que vão fazer para ganhar a vida. Espera-se .que moços e
moças se apaixonem, e aí terão o
privilégio de escolher com quem
desejam casar-se. Decidirão igual,mente se o seu casamento será no
templo, o único lugar onde podem
ser selados para o tempo e toda a
eternidade.
Existem muito mais decisões a tomar; contudo, a pessoa não está só
ao tomar essas decisões importantes. Após o batismo, requisito preparatório para se entrar na Igreja, a
pessoa recebe a · imposição das
mãos, e uni portador do Santo Sacerdócio confirma-a membro da
lgr"eja e lhe confere o dom do Espírito Santo. Se vivermos retamente ~
o Espírito Santo nos acompanhará e
guiará na tomada dessas decisões
importantes.
Por meio da oração, podemos soA LIAHONA

·~

Ao terminar a sessão.

lucionar nossos problemas e saber
que decisões tomar. Ao orarmos,
muitas vezes temos a forte impressão de que a resposta para o assunto em pauta é um "não". Outras
vezes, podemos sentir que nossa
resposta é correta e deve ser positivamente "sim". Por outro lado,
também pode acontecer não ·recebermos uma resposta claramente
positiva ou negativa. Para tais casos, o Senhor nos deu<· uma formula
que vale a pena usar - ponderar e
estudar o problema a fundo~ tomar
uma decisão e depois perguntar ao
Senhor se é correta. Se for a certa, a
pessoa sentirá um ardor no peito e
assim saberá e terá a certeza de que
sua decisão é boa; mas, se não for
AGOSTO DE 1976

certa, ela sentirá um estupor de
pensamento que a· levará a esquecer
a coisa errada. (Vide. D&C 9:8-9.)
A letra de um de nossos hinos nos
traz uma mensagem de grande significado:
A alma é livre para agir
E seu destino decidir;
Suprema lei deixou-nos Deus Não forçará os filhos seus.
Apenas faz-nos escolher
O bem ou ·mal ·neste viver;
Conselhos di-nos·, com amor, ·
Cuidado, graças e favor.
É livre o homem p'ra pensar
E procurar o eterno lar;
Se não, seria irracional
Sem conhecer o bem e o mal.
William C Gregg Hinos, n9 72.

o

Sim, riós temos o privilégio de tomar decisões. Mas serão boas e
agradáveis ao nosso Pai Celestial?
Ou serão egoístas e egocêntricas?
Josué, um profeta antigo, decidiu
tentar viver retamente, e depois de
tomar esta decisão, . proclamou:
" . . . escolhei hoje a quem sirvais ... porém eu e a minha casa
serviremos ao Senhor." (Josué
24: 15.)
Que sejamos inspirados a tomar
decisões sábias que tenham a aprovação do Senhor e sejam para o
nosso bem e benefício para nossos
semelhantes. Por isto, eu oro em
nome de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Amém.
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''As Folhas da Figueira
Estão Começando
a Brotar''
Élder Bernard P. Brockbank,
Assistente do Conselho dos Doze

Temos o privilégi9 de reconhec_e r os sinais da segunda vinda do Senhor e
d~ p~eparar todos os que querem ouvir.
(Mat. 24:24.)
"Porque muitos virão em meu nome,
dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a
muitos." (Mat. 24:5.)
Disse o Senhor: "A paz será tirada da
terra e o diabo terá poder sobre o seu
próprio domínio." (D&C 1:35.)

ntes da segunda vinda de Jesus
Cristo, dar-se-ão certos si-·
nais e prodígios prometidos,
possibilitando aos santos saber a época aproximada desse evento.
Jesus disse: "Aprendei pois esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos
se tornam tenros e "brotam folhas, sabeis
que está próximo o verão.

A

"Igualmente, quando virdes todas
estas coisas, sabei que ele está próximo
às· portas." (Mat. 24:32-33.)

Muitas Escrituras sumariam os sinais
e condições mundiais, as guerras, perigos e distúrbios dos últimos dias. As
profecias falam de pragas, flagelos, tribulações, calamidades e desastres sem
paralelo; de rivalidades, guerras, rumores de guerra; "se levantará nação contra nação e reino contra reino". (Mat.
24:7.) Haverá sangue," carnificina e desolação. As Escrituras falam da comoção dos elementos, provocando enchentes, tempestades, inçêndios, furacões e terremotos de intensidade desco_nhecida em outros tempos; çle vilezas,
iniqüidade, impiedade, .tumultos, assassinatos, crime e distúrbios entre os homens que desafiam a imaginação.
"Porque naqueles dias," disse o Senhor, haverá uma aflição tal,que nunca
houve desde o princípio da criação."
(Marcos 13: 19.)

O Presidente Kimball deu-nos este
conselho: "As folhas da figueira estão
começando a brotar." Isto é profético-.

"E todas as coisas estarão em confusão ... os corações dos homens falharão ... temor virá sobre todos os povos." (D&C 88:91)

Quais são algu_ns. desses sinais e prodígi«_)s que se darão nos últimos dias, antes
da segu_nda vinda de Jesus Cristo?

"E, como aconteceu nos dias de Noé,
· assim será também nos dias do Filho do
homem.

"Surgirão falsos cristos e falsos profetas, "disse o Senhor, "e farão tão grandes sinais e prodígios · que, se possível
fora, enganariam até os escolhidos."

"Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em
que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio
. e os consumiu a todos.
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"Como também da mesma maneira
aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam
e edificavam;- Os dias eram opulentos
"Mas nó dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre, e os consumiu a todos.
·
"Assim será no dia em que o Filho do
homem se há de manifestar." (Lucas 17:
26-30)

O Apóstolo Paulo foi inspirado a fazer este resumo da condição do homem
e do mundo nos últims dias:
"Sabe, porém, isto: que nos últimos
dias sobrevirão tempos trabalhosos.

"Porque haverá homens amantes de
si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais
e mães, ingratos, profanos.
"Sem afeto natural, irrreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem
amor para com os bons.
"Traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos
de Deus.
"Tendo aparência de piedade, mas
negando a eficácia dela. "E a seguir adverte: "Destes afasta-te." (2 Tim. 3: 1-5)
Falando desses tempos perigosos, diz
Jesus. "E até os santos quase não escaparão; contudo, eu, o Senhor, estou
com eles." (D&C 63:34.)
Entretanto, os santos dos últimos dias
têm promessas muito grandes do Senhor. Disse ele: "[Eu], o Senhor, ...
[terei] domínio sobre os ... [meus] santos, e . . . [reinarei] no seu meio, e ...
[descerei] para julgar . . . o mundo."
(D&C 1:36.)
Disse ainda: "E a vós será dado conhecer os sinais dos tempos, e os sinais
da vinda do Filho do Homem." (D&C
68: 11.)
"E como eu, o Senhor, no princípio
amaldiçoei . a terra, assim também nos
últimos dias eu a abençoei, no seú tempo, para o uso dos meus santos, a fim
de que partilhem da sua . ·gordura."
(D&C 61:17.)
A Igreja de Jesus Cristo nunca mais
será tirada da terra. Este é um dos grandes sinais dos tempos - ela continuará
crescendo e florescendo e cobrirá.a terra.
O Espírito Santo e o Sacerdócio de
Deus permanecerão na terra. Nos últimos dias, existirão profetas vivos e
apóstolos vivos eleitos e chamados por
Jesus Cristo. O Senhor prometeu:
"Meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão abalados."
(D&C 45:32.)
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Este é um dos mais importantes sinais
do nosso tempo: "E este Evangelho do
reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as gentes e então virá o fim." (Mat. 24: 14.)
O demonio está fazendo tudo o que
pode para impedir o progresso, a divulgação da mensagem a todo o mundo.
Jesus ordenou a seus discípulos:
"Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Fi. lho, e do Espírito Santo;
."Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis
que eu estou convosco todos os dias,
até à consumação dos séculos. Amém.
(Mat. 28: 19-20.)
Quanto a Judá e Jerusalém nos últi- ·
mos dias, o Senhor prometeu: "Então o
Pai os reunirá novamente e lhes dará Jerusalém por terra de sua herança.
"Romperão então em cânticos de júbilo: Cantai juntamente lugares desolados de Jerusalém; porque o Pai confortou seu povo e redimiu Jerusalém.
. "O Pai desnudou seu santo braço aos
olhos de todas-as nações; (nós testemunhamos parte disto) e todos os confins
da terra verão a salvação do Pai." (3
Néfi 20:33-35.)
.

"E acontecerá que há de chegar o dia
em que lhes será pregada a plenitude do
meu evangelho;

"E crerão em mim, que sou Jesus
Cristo, o Filho de Deus. (3 Néfi 20:3031.)

"Mas antes que venha o grande dia
do Senhor, Jacó prosperará no deserto,
e os lainanitas florescerão como a rosa.
"Sião florescerá sobre os montes, e
nas montanhas se regozijará, e será reunido no lugar que designei." (D&C
49:24-25.)
"E o meu Evangelho será pregado
aos pobres e humildes, e eles estarão esperando pelo tempo da minha vinda,
pois está perto "E aprenderão a parábola da figueira,
pois eis que agora o verão se aproxima." (D&C 35:15-16)
Agora é o tempo em que é urgentemente necessário que todo santo dos últimos dias seja um com Jesus Cristo e
seja um salvador de homens. Jesus disse
a respeito dos seus santos dos últimos
dias: "Pois eles foram estabelecidos para
ser a luz do mundo, e os salvadores dos
homens." (D&C 103:9) Repito: "Pois
eles fóram estabelecidos para ser a luz
do mundo, e os salvadores do homens."
A seguir, o Senhor acrescenta esta advertência: "E, se não forem salvadores
dos homens, serão como o sal que perdeu· o seu sabor, e para nada mais serve
~enão para se lançar fora e ser pisado

Goro Yamada de Calgary, Alberta, Canadá. e sua família .

pelos homens." (D&C 103:9-10.)
O Senhor falou! Todo' santo dos últimos dias deve ser uma luz para o mundo
e deve ser um salvador de homens; e se
falharem nesse sagrado encargo de salvar almas, eles serão pisados pelos homens.
E nova,mente o Senhor aconselha
. seus santos: "Dou-vos um mandamento, que todo homem, tanto élder, sacerdote, mestre, como membro, aplique-se
com o seu poder, com o trabalho de
suas mãos para preparar a executar as
coisas que ordenei.
"E que a vossa pregação seja a voz de
advertência de todo homem ao seu próximo, com mansidão e brandura.
"Saí de entre os iníquos. Salvai-vós.
Sede limpos, vós que portais os vasos do
Senhor." (D&C 38:40-42.)
Recentemente, o Presidente Kimball
chamou-nos a atenção para uma velha
profecia registrada na Bíblia Sagrada e
que fala das condições que hão de rei- .
nar entre os povos nos últimos dias. Diz
o Profeta Joel: "Lançai a foice, porque
já está madura a seara: vinde, descei,
porque o lagar está cheio, os vasos dos
lagares transbordam; porquanto a sua
malícia é grande.
"Multidões, ·multidões no vale da decisão! porque o dia do Senhor esta perto, no vale da decisão." (Joel 3:13-14)
Na maior parte das áreas, o povo tem
hoje mais do que jamais teve. Seus lugares
estão cheios, os vasos transbordam,
grande é a malícia, e existem multidões
. de gente boa, de coração sincero buscando um santo propósito e caminho
devido. Isto acontece nas Ilhas Britânicas, desmentindo o que se lê às vezes.
Jamais houve tempo melhor para grande parte das pessoas do que hoje.
Parece razoável e possível que um
por cento dos filhos do Senhor que agora vivem na terra, aceitariam o seu caminho de vida e entrariam para a sua
Igreja, se os santos lhes mostrassem o
caminho.
Um por cento somaria aproximadamente trinta e seis milhões, e isto é a
multidão de santos potenciais. Sim,
existem multidões e mais 1multidões no
· vale da decisão, esperando ver a luz
santa que leva à perfeição divina. Necessitamos urgentemente de todo possível missionário que esteja em harmonia
com o Santo Espírito. Temos muitos
qua ainda poderiam ser chamados. Possamos nós, os privilegiados de viver nos
últimos dias, ser valentes fazer nossa luz
brilhar e ser um com Jesus Cristo, ajudando-o a levar a salvação a toda a humanidad~. Em nome de Jesus Cristo.
Amém.
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Reflexões
Pascais.
Élder Delbert L.- Stapley ,.
do Conselho dos Doze

Ter vida eterna, procurar conhecer. a Jesus Cristo - através de
evidências, testemunhas e o testemunho do Espírito Santo.
Quando Filipe disse a Cristo:
"Senhor, mostra-nos o Pai, o que
nos basta". Jesus respondeu. "Es_tou há tanto tempo convosco, e não
·me tendes conhecido, Filipe? Quem
. me vê a mim, vê o Pai: e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?" (João
14:8-9.)

o avizinhar-se a época da
Páscoa, o coração e as
emoções dos cristãos sentem-se tocados pelo vital
sacrifício e a ressurreição do Se~
nhor Jesus Cristo.

A

Pouco antes de ser traído, Cristo
elevou seu olhar aos céus em oração suplicante, intercessória pelo
seus discípulos, pronunciando esta
profunda declaraç'ão: "E a· vida
· eterna é esta: que te· conheçam a ti
só, por único Deus verdadeiro, e a
Jesus Cristo a quem enviaste." (João
17:3.)
Conhecer a Deus, o Pai, a a seu
amado Filho, Jesus Cristo nosso
Redentor e Salvador, é vida eterna.
·Será que os homens os conhecem
realmente - seus atributos, características e poderes? Certamente é
possível obter-se tal conhecimento;
do contrário, nosso Salvador jamais
teria dito.
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. Paulo declarou aos santos coríntios que Cristo é "a imagem do Pai"
(2 Cor. 4:4) e aos hebreus, que Cristo
é ··a expressa imagem da ... pessoa
[de Deus[" (Heb. 1:3). É lógico que
o Filho Unigênito do Deus Eterno
seja a "expressa imagem da. · .. pes. soa [do Pai]" Todo filho terreno- e
as coisas terrenas são típicas das celestiais - é a imagem de seu pai. E
na vida mortal, existem filhos que
são a expressa imagem d_o pai

Cristo nos informa que estava seguindo o . exemplo e os ensinamentos
de seu Pai e as obras que o Pai executara, anteriormente, em sua própria experiência, o que prova que
Pai e Filho possuem, ambos, características, atributos e poderes individuais semelhantes.
Quando Tomé perguntou ao Senhor: "Como podemos saber o caminho?", Jesus respondeu: "Eu sou ·
o caminho, e a verdade ·e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por ·
mim." (João 14:5-6.) "Porque também debaixo do céu nenhum outronome há, dado entre os homens
pelo qual devamos ser salvos",' declarou o Apóstolo' Pedro aos sumos
sacerdotes, anciãos e escribas das
facções judaicas. (Atos 4: 12.) E ao
andar pelo alpendre de Salomão,
Jesus foi procurado pelos judeus
que lhe perguntaram solenemente:
"Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente." (João 10:23-25.)
Em verdade, as obras, milagres
e ensinamentos do Cristo, somados
às aparições celestiais e confirmações de personagens angélicos como também as declarações de
Deus, o Pai, na presença de testemunhas fidedignas - testificam plena e conclusivamente que Cristo é o
Filho Unigênito de Deus na carne,
nosso Redentor, Salvador e Senhor.

Após seu ministério terreno, a
morte na cruz e sua gloriosa ressurreição dentre os mortos, Cristo
apareceu a seus discípulos e abriulhes o entendimento para com as
Pelas revelações modernas,
Escrituras e ele concernentes:
aprendemos que Sete·, o filho de
como todas aquelas Escrituras refe- Adão, "foi um homem perfeito e se
rentes aos acontecimentos de sua
assemelhava exatamente a seu pai,
vida, morte e ressurreição se haviam
tanto que parecia ser como ele em
cumprido. A seguir, disse-lhes: .. E
todas as coisas, e podia ser dele didestas coisas sois .vós testemunhas."
ferenciado só pela sua idade."
(D&C 107:43.) Seria isto o que Cris- (Lucas 24:48.) O Apóstolo Pedro
ensinou a Cornélio e sua ·casa tudo
to quis dizer quando falou a Filipe:
"Quem me vê a mim, vê o Pai"? · sobre a mensagem, morte e ressurreição de Cristo, declarando que
(João 14:9.) Esta declaração concorDeus mostrou abertamente o Seda igualmente com a revelação monhor ressurreto: "Não a todo o poderna de que Deus "o Pai possui
um corpo de carne e ossos tão vo," disse ele, "mas às testemunhas
tangível como o do homem." (D&C que . Deus antes ordenara; a nós,
quç come mós e bebemos juntamen. 130:22.)
te com ele, depois que ressuscitou
Agora, Jesus disse: "O Filho por dos mortos ... A este dão testemusi mesmo não pode fazer c9isa algunho todos os profetas." (Atos 10:38ma, se o não vir fazer ao Pai." (João 43.)
5: 19.) Também; "Falo como meu
Pai me ensinou." (João 8:28.) Aq~i
Os profetas anteriores a Cristo
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testificaram sua vinda e profetízaram o suficiente sobre sua vida, ministério, obras e mi~á.gres, para
identificá-lo com absoluta certeza.
Predisseram igualmente para a glória
na cruz e ress-urreição para a glória
como feito selador do seu ministério e comissão divina de expiar
pe\os pecados dos homens.
A João Batista, precursor de Cristo, foi dado um sinal pelo qual poderia reconhecer o Filho de Deus.
Quando viu Jesus se aproximando,
disse a seus discípulos: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo." (João 1:29.) Também
Deus, o Pai, falou dos céus, testificando de seu Filho a todo o povo
reunido por ocasião do batismo de
Cristo, anunciando: "Este é o meu
Filho amado, em quem me comprazo." (Mat. 3: 17 .) Em resposta à indagação do Senhor a Pedro: "E
vós, quem dizeis que eu sou?", este
respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." (Mat. 16: 15-16.)
Até mesmo espíritos impuros e maligno que conheciam Cristo no mundo espiritual, reconheceram-no na
carne e o confessaram abertamente , chamando-o de: "Jesus, Filho · do Deus Altíssimo" . (Lucas
. 8:28.)

aos quais convidou: "Vede as mi~
nhas mãos e os meus pés
apalpai-me e vede; pois um espírito
não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. (Lucas 24:36-40.)
Quarto, Lucas nos conta que, depois da paix-ão, Cristo "se apresentou vivo, com muitas e infalíveis
provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando do
que respeita ao reino de Deus. (Atos 1:3.) Quinto, Paulo, o apóstolo,
que Cristo, depois da ressurreição,
"foi visto por Cefas e depois pelos
doze. Depois ... uma vez por mais
de quinhentos .. .
"Depois . . . por Tiago, depois
por todos os apóstolos," e por fim
pelo próprio Paulo. (1 Cor. 15:5-8.)
Sexto, o último relato de testemunhas no Novo Testamento é altamente significativo para nós, pois
fornece esperança e fé para todos
os filhos de Deus no futuro. Referese a um importante evento posterior à ressurreição de Cristo e aos
quarenta dias passados com os
discípulos, ensinando e instruindoos nas coisas do seu reino. "E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, ·e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.

"E estando com os olhos fitos no
As obras e milagres de Cristo, as
céu, enquanto ele subia, eis que
evidências e depoimentos de testemunhas fiéis, fidedignas e presentes junto deles se puseram dois varões
vestidos de branco.
sobre tudo o que viram e ouviram,
mesmo a voz de Deus falando dos
Os quais lhe disseram: Varões gacéus, são prova convincente de que
lileus, por que estais olhando para o
Jesus não foi apenas um homem de
céu? Esse Jesus que dentre vós foi
bons princípios e grande mestre,
recebido em cima no céu, há de vir
mas o autêntico Filho de Deus, o
assim como para o céu o vistes ir."
Redentor e Salvador do mundo, o (Atos 1:9-11.) Cristo foi recebido no
exemplo para toda a humanidade;
céu com seu corpo ressurreto. Se
conhecer, amar e segui-lo é vida
deve voltar da mesma forma na seeterna.
gunda vinda,' conforme afirma esta
Agora, as outras evidências e
Escritura, ele virá com o mesmo
afirmações de testemunhas verdacorpo. Isto é corroborado por prodeiras, que viram o Senhor ressurfecia a um ramo da casa de Israel o
reto, provam que ele vive hoje; exaqual perguntará ao Senhor na sua
tamente como o anjo Gabriel declasegunda vinda: "O que são essas ferou a Maria, mãe de Jesus: "o seu
ridas_ em tuas mãos e teus pés?
reino não terá fim." (Lucas 1:33). O
"Então saberão que eu sou o SeSenhor ressurreto apareceu muitas
nhor; pois lhes direi: Estas feridas
vezes aos seus discípulos depois da
são as que me fizeram na casa de
paixão. Mencionarei brevemente
apenas algumas: Primeiro a Maria · meus amigos. Eu sou aquele que foi
exaltado. Eu sou Jesus que foi cruMadalena. (João 20:16-18.) Seguncificado. Sou o ·Filho de Deus."
do, aos dois discípulos no caminho
(D&C 45:51-52; vide também Zac.
de Emaús. (Lucas 24: 13-35.) Tercei13:6.)
ro, aos discípulos que estavam reuNo Livro d~ Mórmon, uma das
nidos depois de sua ressurreição,
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quatro obras-padrão ou Escrituras
da Igreja de .T esus Cristo dos Santos
dos Últin!·Js Dias, ·está registrado
um belo relato da visita de Cristo ao
povo deste continente, depois de
ressuscitado. Nessa aparição, Deus,
o Pai, falou dos céus, declarando:
"Eis aqui meu Filho bem amado, no
qual me alegro e no qual glorifiquei
meu nome; a ele deveis ouvir." (3
Néfi 11:7.)
Noutra ocasião, Jesus Cristo também se anunciou, dizendo: "Eis que
sou Jesus Cristo, cuja vinda ao
mundo foi anunciada pelos profetas." (3 Néfi 11:10.) Segundo oregistro histórico, o Senhor convidou
um grande número a se aproximar,
para "que possais meter vossas
mãos no meu lado e também tocar
as marcas que os cravos fizeram em
meus pés e minhas mãos, a fim de
que possais saber que eu sou o
Deus de Israel, e o Deus de toda a
terra,e que fui morto pelos pecados
do mundo." (3 Néfi 11: 14.)
"E depois de se terem todos
aproximado e testemunhado pessoalmente, clamaram a uma só voz,
dizendo:
"Hosana! Bendito seja o nome
de Deus Altíssimo! E, lançando-se
aos pés de Jeus, adoraram-no." (3
Néfi 11:16-17.)
Com essa demonstração amigável e arrebatadora, Jesus confirmou
àquele povo ali reunido que era. de
fato o seu Senhor ressurreto, conforme haviam predito diversos de
seus profetas. Todas essas evidênA pequena Me/anie Manjai/, de Bountifu/, Utah.
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cias e depoimentos de testemunhas
são persuasivos e convincentes para
o que busca a verdade, luz e o conhtcimento concernente a Deus e
seu Filho Amado. A humanidade
não precisa debater-se nas trevas
para adquirir fé no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, nem no
plano de vida e salvação do Evangelho. O Consolador, o Espírito Santo,
o qual Cristo prometeu enviar, é o
Espírito da verdade e o guia de seus
seguidores para toda a verdade. O
Espírito Santo deve testificar do Pai
e do Filho; ele é um mestre e também revelador. Testemunha a declaração de Pedro de que "os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo," (2 Pedro I :21 ), e a declaração de Paulo:
"Ninguém pode dizer que Jesus é o
Senhor, senão pelo Espírito Santo."
(I Cor. 12:3.) João, o apóstolo ama-

do,ensinou: "E o Espírito é o que
testifica, porque o Espírito é a verdade." (I João 5:6.)

podeis saber a verdade de todas as
coisas." (Morôni 10:4-5.)

Todo indivíduo pode realizar esta
promessa, se estiver disposto a huDe acordo com estas declarações
milhar-se e buscar a luz, o conheciescriturísticas, o testemunho do
mento e inteligência que fluem de
Espírito Santo que todos os que são
Deus, através do Santo Espírito.
dignos podem conseguir, tem o poPor esse poder, eu vos testifico que
der de conceder conhecimento, disa vida eterna é conhecer o único
cernimento, fé e o testemunho da
Deus verdadeiro e Jesus Cristo, que
verdade àqueles que o buscam 'piedosamente. Um autor-profeta da _ na verdade é nosso Senhor, Redentor e Salvador.
história e doutrina do Livro de
Mórmon, deu este sábio conselho e
Concluindo, alio-me ao primeiro
admoestação: "Eu vos exorto a perprofeta
desta dispensação dos últiguntardes a Deus, o Pai Eterno, em
mos dias, declarando: "E agora, denome de Cristo, se estas coisas não
pois dos muitos testemunhos que se
são verdadeiras; e, se perguntardes
prestaram dele, e~te é o testemunho
com um coração sincero e com real
de todos, que nós damos deúltimo
intenção, tendo fé em Cristo, ele
Que
ele vive!" (D&C 76:22.) Eu
le:
vos manifestará sua verdade disso
vos apresento essas evidências aupelo poder do Espírito Santo.
, tênticas e verdadeiras em nome do
••E pelo poder do Espírito Santo
Senhor Jesus Cristo. Amém.

Flagrante da conferencia.
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Sessão matutina de terça-feira, 6 de abril de 1976.

O Caminho
da · Vida
Presidente Marion G. Romney,
2«? Conselheiro na Primeira Presidência

Saber de onde viemos e por que estamos aqui pode guiar nossa vida dia
a dia
turalmente, levou-nos a discutir o
Evangelho. Ele não tinha religião,
embora dissesse que sua mãe era
cristã. Não fazia nenhum conceito
de Deus, nenhuma idéia se havia
tido uma existência pré-terrena ou
se continuaria a viver após a morte.
Não tinha propósito algum na vida,
exceto trabalhar dur:amente para
conseguir um "razoável padrão de
vida". Pepois de discutirmos umas
poucas verdades fundamentais do
Evangelho, ele respondeu: - Tais
conceitos certamente dariam à gente um objetivo pelo qual viver:
eus amados irmãos, mem, bros e não-membros, neste
19769 aniversário de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, e 1469 aniversário da organização de sua Igreja, na dispensação da plenitude dos tempos, eu
vos saúdo co~ amor e amizade.

M

Ao iniciar este comentário, tenho
em mente três perguntas: De onde
viemos? Por que aqui estamos? E
para onde iremos, depois de terminada esta provação? Todo ser humano deveria conhecer as respostas
reveladas para essas perguntas, ·e
guiar-se por elas.
Meses atrás, num avião, senteime ao lado de um cavalheiro do
Extremo Oriente. Depois de trocarmos algumas amabilidades', ele,
respondendo a uma indagação minha, falou-me de seus negócios. A
seguir, quis saber dos .meus. Isto, na~
AGOSTO . DE 1976

Semanas depois, enviei-lhe uma
carta com alguma literatura.
Em sua resposta, escreveu:
"Ainda me lembro do senhor, de
que apreciei realmente· a conversa
mantida com o senhor no [avião[ ...
"Tenho trabalhado muito ...
sem 'propósito' . . . O senhor me
abriu os olhos para o verdadeiro
prop.ósito de se trabalhar todos os
dias e [da[ própria vida ...
"Nesse ínterim," dizia ele, ''não
consigo deixar de beber e fumar até
agora" - ele levava um pacote de
bebidas quando conversamos e eu
fi-lo ler a Palavra de Sabedoria. As.sim, ele dizia: "Não consigo deixar
de beber até agora, porém nunca
me esquecerei de onde vim,-por que
estou aqui e para onde iremos, d,epois de deixarmos esta provação."
Quanto a quem somos, eti lhe ex- ·

plicara obvíãmente, como :PaulO
disse aos atenienses no Areópago.
que somos a ' /geração de Deus:'· .
(Atos 17:28-29.) Tal afirmativa exigiu alguma explanação, porque,
conforme refutou, nosso corpo físi..:
co é geração de nossos pais mortais _
Neste ponto, fiz que lesse na revelação do Senhor, a declaração de que
"o espírito e o corpo são a alma do
homem" (D&C 88: 15), e acentuei o
fato de que é o espírito do homem a ·
geração de DeUs. Isto deu· margem
para a explicação de que o próprio
Deus é uma alma, composta de um
corpo de carne e ossos tão tangível
quanto o humano, e de um espírito;
que ele é um ser ressurreto,glorificado, exaltado, onisciente, onipotente e - em espírito, poder e influência - uma pessoa onipresente,
o soberano dos céus e da terra e de
todas as coisas que nela existem;
que todos os espíritos humanos são
literalmente "filhos e filhas gerados" ~or ele. (D&C 76:24.)
É neste conceito que deve ter
pensado, quando escreveu: "Nunca
me esquecerei de onde vim".

Com respeito à nossa estada aqui .
na terra, lembrei-lhe o fato óbvio de
que, como filhos de Deus, herdamos a capacidade de alcançar, na
plena maturidade., a estatura de
nossos pais celestiais, exatamente
como herdamos de nossos pais mortais a capacidade de atingir sua estatura mortal; e que desde que
Deus possui um corpo de carne e
ossos, era necesssário e perfeita- .
mente natural, nós, sua geração espiritual, obtermos tais corpos, a fim .
de podermos ser como eleé; que a
vinda à terra foi o meio para obtermos esses corpos. Expliquei-lhe
mais, que esta provação mortal nos
dá oportunidade de, enquanto andarmos pela fé, nos provarmos dignos de prosseguir para a perfeição e
exaltação na semelhanÇa de nossos
pais celestes.
Expliquei o que Abraão escreveu

a respeito de sua visão do conselho
nos céus, no qual foi apresentado o
plano do Evangelho e projetada a
criação desta terra. Consideremos
a declaração de Abraão:

"Ora, o Senhor havia mostrado a
mim, Abraão, as inteligências que
foram organizadas antes de existir
o mundo ...
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Flagrante do Tabernáculo, com o Presidente Tanner no púlpito.

"E havia entre eles [os espíritos]
um que era semelhante a Deus [a
saber, Jesus Cristo], e disse aos que
se achavam com ele: Desceremos,
pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra
onde estes possam morar;
"E prová-los-emos com isto, para
ver se eles farão todas as coisas que
o Senhor seu Deus lhes mandar;
"E aos que guardarem seu primeiro estado lhes será acrescido; e
os que não guardarem seu primeiro
estado, não terão glória no mesmo
reino com aqueles que guardarem
seu primeiro estado; e os que guar. darem seu segundo estado terão aumento de glória sobre suas cabeças
para todo o sempre." (Abr. 3:2226.)
Todos nós sabemos, é lógico, que
esse programa então anunciado foi
posto em prática. Os espíritos que
guardaram seu primeiro estado isto é, seu estado espiritual - são
acrescidos, de acordo com o prometido, recebendo um corpo mortal, quando nascem aqui na terra
corno almas humanas.
A promessa é que, se guardarem
seu segundo estado (isto é, o mortal) eles, "Terão aumento de glória
sobre suas cabeças para todo o sempre".
Assim, tornou-se-lhe claro, como
é para todos nós, que viemos para
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a terra com dois propósitos: primeiro, obter um corpo físico de carne e
ossos na semelhança de nosso Pai
Celestial; e segundo, para sermos
provados - para ver se faremos "todas as coisas que o Senhor" nos
mandar.
Isto era o que meu amigo tinha
em mente, quando disse: "Nunca
me esquecerei ... por que estamos
aqui."
Nossa provação terrena logicamente terminará com a morte, pois
ela é a dissolução da alma- a separação do corpo e do espírito.
· Em conseqüência da vitória de
Cristo sobre o sepulcro, todos nós
seremos ressuscitados, o que ·é a redenção da alma.
O tipo de corpo que receberemos
na ressurreição e para onde iremos
depois, depende de nós. Conforme
Paulo escreveu aos coríntios concernente à ress~rre~ção:
"Há corpos celestes e corpos terrestres; mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres.
"Umá. é a glória do sol, e outra a
glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere em
glória doutra estrela. "Assim também
a ressurreição dos mortos}" (I Cor.
15:40-42.)
Se guardarmos os mandamentos
de Deus aqui, retornaremos para a
sua presenÇa e com ele habitaremos
na vida e glória eterna. Se não guardarmos os mandamentos, habitare-

mos num lugar bem menos aprazível. Depende de nós.
"De acordo com o arbítrio moral" que Deus nos deu, temos liberdade de agir conforme escolhemos, e toda pessoa será "responsável por seus próprios ... [atos] no
dia do juízo". (D&C 101:78.)
Um antigo profeta americano expressou essa verdade nestas belas
palavras:
"Os homens são livres ... e todas
as coisas que lhes são necessárias
lhes são dadas ... estão livres para
escolher a liberdade e a vida eterna ... ou para escolher o cativeiro e
a morte, de acordo com o cativeiro
e o poder do demônio; pois que ele
procura tornar todos os homens tão
miseráveis como ele próprio." (2
Néfi 2:27.)
Outro profeta americano descreve assim nossa situação entre a
morte a ressurreição:
Foi-me dado saber, por um anjo
[é Alma quem fala - ele não está
conjeturando; soube-o por um anjo], que os espíritos de todos os homens, logo que deixam este corpo
mortal, sim, os espíritos de todos os
homens, sejam eles bons ou maus,
são levados para aquele Deus que
lhes deu vida.
"E deverá suceder que os espíritos daqueles que são justos sejam
recebidos num estado de felicidade,
A LIAHONA

que é chamado paraíso, um estado . e autoridade para ensinar e admifalo de mim mesmo." (João 7:14de descanso e paz onde terão desnistrá-los.
17.)
canso para todas as suas aflições,
6
de
abril
de
1830,
há
E
no
dia
Nenhuma pessoa tem, nem pode
cuidados e dores.
exatamente cento e trinta e seis
ter justificativa para rejeitar esses
"E suceder4 que os espíritos peranos, foi restabelecida na terra,
ensinamentos e mandamentos reveversos, sim, aqueles que são maus,
com seis membros, a verdadeira
lados pelo Senhor, sob alegação de
não terão parte no Espírito do Seigreja de Cristo, levando o seu noque não sabe que são verdadeiros,
nhor - pois eis que preferiram prame: "A Igreja de Jesus Cristo" com
porque tudo o que o Senhor faz ou
ticar o mal e não o bem e, por cono complemento "dos Santos dos Úldiz encerra em si mesmo a evidênseguinte o espírito do demônio entimos Dias" - para distingui-la da
cia de sua autenticidade; e toda
trou neles e tomou-os para si. Esses
igreja primitiva. Hoje ela conta com
pessoa é divinamente dotada com
serão atirados na escuridão extemais de . três milhões de membros e
os meios para descobrir essa evirior; ali haverá pranto, lamentos e
atualmente há uns vinte e três mil
dência e saber por si mesma se ela é
ranger de dentes; e isto em virtude
missionários pregando a mensagem
verdadeira. ·
de sua própria iniqüidade, pois torda restauração às nações do mun"O Espírito de Jesus Cristo", diz
naram-se cativos da vontade do dedo.
a revelação, "dá luz a todo homem
mônio.
Agora, meus irmãos e amigos, eu
que vem ao mundo; e o Espírito
"E este é o estado das almas dos
sei e vos testifico que essas coisas
alumia a todo o homem no mundo
iníquos , sim, na escuridão e num esque recapitulei são verdadeiras. Sei
que atende à sua voz.
tado de espantosa e terrível expec- que somos almas humanas - com"E todo aquele que atende à voz
tativa da ardente indignação da ira postas de espíritos gerados por
do Espírito vem a Deus, sim, o Pai."
de Deus sobre eles; E assim permaDeus, revestidos por corpos de car(D&C 84:45-47 .)
necem nesse estado, como os justos
ne, sangue e ossos.
no paraíso, até a hora de sua ressurO Profeta Léhi prestou testemuSei naturalmente, como todos
reição." (Alm_a 40: 11-14.)
nho semelhante, quando disse a
vós sabeis, que havemos de morrer;
seu . filho Jacó: "Os homens foram
No Jardim do Éden, Deus dotou
que nosso corpo retornará à terra
ensinados [pela voz do Espírito] suAdão e toda a sua posteridade com
de onde veio; que nosso espírito
ficientemente
para distinguir o bem
o livre arbítrio que já gozavam no
voltará para o mundo espiritual;
do mal" (2 Néfi 2:5.) E o mesmo fez
mundo espiritual.
que em virtude· da vitória de Cristo
Mórmon, ensinando a seus irmãos
Disse ele ainda: "Eu, o Senhor sobre a morte, todos nós seremos . que "o Espírito de Cristo é concediressuscitados e, como almas imorDeus, prometi a Adão e à sua sedo a todos os homens, para que eles
tais, enfrentaremos o juízo do granmente, que não sofreria a . morte
possam conhecer o que é bom e o
temporal até que eu, o Senhor de Jeová; e q1,1e ali no& será designaque é mau." (Morôni 7: 16.)
do
o
grau
de
glória
segundo
as
leis
a
Deus, mandasse anjos para lhes deque obedecemos, enquanto na morQue todos nós possamos saber
clarar o arrependimento e a redentalidade.
pelo testemunho do Santo Espírito
ção, pela fé no nome do meu Filho
de. onde viemos, por que estamos
Unigênito." (D&C 29:42.)
Se nos lembrarmos de quem soaqui
e para onde iremos, depois de·
mos, por que estamos aqui e para
A começar por Adão e repetindeixar esta vida; e' que, vivendo reonde
iremos
após
esta
provação,
e
do-se em toda subseqüente dispenvivermos nossa vida segundo a luz tamente, tenhamos "aumento de
sação do Evangelho, o Senhor tem
glória sobre [nossas] cabeças para
revelado o Evangelho de Jesus Cris- desse conhecimento, havemos de ter
todo o sempre", eu oro humildepaz
neste
mundo
e
vida
eterna
no
to, o qual contém os princípios e ormente em nome de Jesus Cristo.
mundo vindouro.
denanças que constituem o camiAmém.
nho, o único caminho para a paz e
O meio de determinar a veracidafelicidade nesta vida, e para a vida de ou falsidade desses ensinameneterna e exaltação no mundo vin- tos divinos, é aplicar o teste prescri- Durante a nração
douro.
)
to por Jesus, conforme o registrou
João:
A última e derradeira dispensação foi inaugurada na primavera de
1820, quando Deus, nosso Pai Eterno com seu Filho ressurreto, Jesus
Cristo, nosso Salvador, apareceram
em pessoa a Joseph Smith Jr., no
bosque sagrado perto de Palmyra,
Nova York.
Nos poucos · anos seguintes, foram revelados todos os princípios e
ordenanças do Evangelho de Jesus
Cristo necessários para a salvação e
exaltação do homem, com o poder
AGOSTO DE 1976

"No meio da festa, subiu Jesus ao
. templo e ensinava.
"E os judeus maravilhavam-se,
dizendo: Como sabe este letras não
as tendo aprendido?
"Jesus lhes respondeu, e disse: A
rninha doutrina não é minha, mas
daquéle que. me enviou.
"Se algúem quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu
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Uma porção de gente no mundo se
satisfaz em colher amoras. Ao olharmos
ao nosso redor e vermos a maravilhosa
criação do Senhor e tudo o que ele produziu que está além do poder do homem, não podemos deixar de reconhecer que a terra está repleta de elementos celestiais.

O Valor das
Sagradas Escrituras
Élder LeGrand Richards,
do Conselho dos Doze

Pelo estudo das Escritura's, poderemos conhecer tudo o que nosso Pai
que está nos céus .quer que saibamos sobre seu amor.
falar - de onde viemos, por que esta.mos aqui e para onde vamos? Sem conhecimento dessas coisas, seríamos
' como um barco no oceano sem leme ou
vela ou qualquer outro meio de guiá-lo.
Poderíamos manter-nos à tona, porem
jamais chegaríamos ao porto.
·Gosto das palavras do Salvador,
quando ele disse: "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a
vida eterna, e são elas que de mim testi. ficam." (João 5:39.) Haverá algo mais
valioso do que se buscar a vida eterna, o
conhecimento de que, após a morte, po, demos viver com nosso entes queridos,
e na presença deles sermos exaltados
com nosso Pai nos céus, e seus filhos
santificados e redimidos?

stou muito feliz, irmãos, pelo'
privilégio de poder estar convosco nesta grande conferencia, ouvindo as instruções que nos vem
sendo dadas pelos servos do Senhor.
Sou grãto ao Senhor pelo afeto e bondade com que me recebeis, quando
visito vossas várias estacas.

E

Ao refletir sobre o que eu poderia dizer-vos nesta manhã que fosse interessante e inspirador, achei que gostaria de
falar um pouco sobre a importância das
sagradas Escrituras.
Não tivéssemos nós as sagradas Escrituras, o que saberíamos a respeito de
nosso Pai Celeste e de seu amor tão
grande que nos deu seu Filho Unigênito? O que saberíamos sobre seu Filho e
o grande sacrifício expiatório, o Evangelho que ele nos deu, os padrões que
devem reger nossa vida e os princípios
dos quais o Irmão Romney acabou de
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Gosto da afirmação de Cícero, dizendo que estava mais interessado no longo
além-mundo do que no b.reve presente.
Gosto des'se pensamento. Acho que, se
todos nós estivéssemos mais interessados no longo além-mundo, o mundo em
que vivemos hoje seria diferente.
Gosto de como o colocou Elizabeth
Barret Browning, dizendo:
"A terra está cheia de elementos celestiais, e em toda sarça comum arde a
chama de Deus. Mas apenas uns poucos
· reconhecem que a sarça (e todas as coisas na terra) são sagradas. São estes
poucos que tiram os sapatos em sinal de
respeito pelas obras de Deus. Os restantes vêem uma sarça comum, enxergan. do apenas que está carregada de amoras, as quais ficam comendo em lugar
de adorar .a Deus." (Transcrição em
prosa de um trecho do poema "Aurora
Leigh" 7:820, da poetisa in~lesa Elizabeth Barrett Browning, 1806-1861, N. do
. T.)

Isto, porém, não nos esclarece nada
sobre o que acontece após a morte. E é
isso que conseguimos pelo estudo das
sagradas Escrituras.
Aprecio a declaração de Pedro,
quando diz: "Temos mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em
estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em
vossos corações.
"Sabendo primeiramente isto: que
nenhuma profecia da Escritura é de
particular interpretação.
"Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram
inspirados pelo Espírito Santo." (2 Pedro 1: 19-21.)
As Escrituras são-nos dadas através
do Espírito Santo e não devem ser entendidas só pelo inerme raciocín,io humano, nem sujeitas à interpretação pessoal. Então, se pudermos crer nas Escrituras como estão escritas, temos muitas
verdades para apresentar ao mundo que
ninguém mais consegue entender.
Gosto das declarações do Livro de
Mórmon. Em três lugares, é-nos dito
que devemos estudar as profecias de
Isaías, que todas elas seriam cumpridas,
que no dia de seu cumprimento seria
dado ao povo entende-las.
Gosto de estudar as profecias de
Isaías, e na minha opinião, ele como
que viveu mais em nossos dias do que
na sua própria época, por ter visto tantas coisas que aconteceriam nesta dispensação. Esta profecia, por exemplo,
sempre me atraiu. Quando Haouoma
era a maior cidade do mundo, Isaías,
profetizou que ela seria destruída, que
se tornaria morada de répteis e feras,
que ali nem mais os árabes àrmariam
suas tendas. Depois diz que Babilônia
nunca mais seria reedificada. (Vide
Isaías 13.) Podeis imaginar algúem
declarando hoje que uma de nossas grandes cidades seria destruída, para nunca
mais se erguer? E no entando, até hoje
Babilônia não foi reconstruída.
Agora eu gostaria de falar um pouco
sobre o Capítulo vinte e nove de !saias.
Segundo entendo esse capítulo, não existia no mundo ninguém capaz de entender as profecias de Isaías na época em
. que foi organizada esta Igreja, até o
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aparecimento do Livro de Mórmon·.
Através dele, obtivemos um entendimento dessas Escrituras que ninguém
mais no mundo possui.
Gostaria de ler um pequeno trecho, a
partir do princípio do capítulo vinte e
nove:
"Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em
que Davi assentou seu arraial!"
(Refere-se a Jerusalém_, sob outro nome.) "Acrescentai ano a ano, e suce:.
dam-se as festas." (Em outras palavras,
nas gerações vindouras.)
"Contudo, porei a Ariel em aperto, e
haverá pranto e tristeza." (Isa. 29: 1-2.)
Era tudo o que tinha a dizer sobre a
destruição de Jerusalém, mas recordai o
que Jesus disse aos doze: O Templo seria destruído, não restanto pedra sobre
pedra, e a terra arada como um camp·.
(Vide Lucas 21:5-6.)

vões que -s acudiam toda a terra, como
se fossem rachá-la ao meio.

América Central e do Sul, onde viviam
esses povos.

"E houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a
terra.

Então Isaías continüa, dizendo no
capítulo vinte e nove: "Pelo que toda visão vos é como as palavras dum livro ·selado que se dá ao que sabe ler, dizendo:
Ora lê isto; e ele dirá: Não posso, porque está selado." (Isa. 29: 11.)

"E a cidade de Zarahemla incendiouse.
"E a cidade de Morôni submergiu nas
profundezas do mar, que a tragou com
todos os seus habitantes.
"E a terra cobriu a cidade de Moroniah, de modo que, em lugar da cidade,
apareceu uma grande montanha.

1

"E houve uma grande e terrível destruição no território sul." (3 Néfi 8:511.)

Depois, continua descrevendo a destruição nesse território. Não é de admirar que encontrem ruínas de cidades e
estradas pavimentadas ao escavarem as
Isaías prossegue, predizendo a des- · · profundezas da terra nas regiões da ·
truição de outro grande centro, e diz:
O É/der E/dred G. Smith, patriarca da Igreja.
"E ela será para mim como Ariel. (Isa.
29:2.) Em outras palavras, ele viu a destruição de outro grande centro como a
de Jerusalém. Ninguém neste mundo
poderia dizer qual era esse outro centro, até aparecer o Livro de Mórmon.
Depois, Isaías continua com o que viu a
respeito desse outro grupo de povos.
Diz ele: "Porque te cercarei com o meu
arraial e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti."

Conseguireis um cumprimento disso
em qualquer outra parte deste mundo,
como quando Martin Harris levou cópias dos hieroglifos das placas, das quais
foi traduzido o Livro de Mórmon, ao
Professor Anthon em Nova York?
Quando o Professor Anthon deu um
certificado dizendo que a tradução estava correta, quis que Martin Harris lhe
trouxesse as placas para ele traduzir, ao
que este respondeu. "Elas estão seladas". Então o professor repetiu literalmente as palavras pronunciadas por
Isaías milhares de anos atrás: "Não posso ler um livro selado." Isto é o que

"Então serás abatida, falarás de debaixo da terra I Agora, quero que entendais isto - quando se fala de debaixo da
terra, não é por se estar vivo; é por causa dos registros do que se falou/, e a tua
fala desde o pó sairá fraca, e será a tua
voz debaixo da terra, como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o
pó." (Isa. 29:3-4.)
Haverá alguma outra circunstância
no mundo que cumpra isso, como o
aparecimento do Livro de Mórmon, das
placas das quais ele foi traduzido e que
contêm os registros dos primitivos habitantes das Américas durante um período de milhares de anos? Depois, no
versículo 6, ele diz: "Do Senhor dos
Exércitos serás visitada com trovões, e
com terremotos, e grande ruído, com
tufão de vento, e tempestade, e labareda
·
de fogo consumidor."
Basta ler 3 Néfi, para verdes quão literalmente foi cumprido. Vou citar um
trecho para mostrar:
"E aconteceu que, no ano trigésimo
quarto . . . levantou-se uma tormenta
como nunca antes havia sido vista em
toda a terra.
"E desabou também uma grande e
terrível tempestade, com terríveis troAGOSTO DE 1976
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quero dizer, quando falo que, se as pro.· fecias conforme indicou Pedro, não são
. de interpretação particular, então ninguém mais no mundo pode interpretar
as profecias de Isaía.s do capítulo vinte e
nove.
, · Depois, ele continua no mesmo capítulo dizendo que a visão de tudo - isto
é a' visão de tudo o que viu a respeito
d~sse povo e sua destruição, e do aparecimento de seus registros falando do pó
-teria um espírito familiar. Quando eu
-estava fazendo missão em Nova Bedford,
Massachusetts dei um exemplar do Livro de Mórmo'n ao tesoureiro· da Igreja
Presbiteriana de lá. Quando ele quase
terminara a leitura, eu disse: - Lendo
este livro, já lhe ocorreu que qualquer
um poderia tê-lo escrito para enganar o
povo?
- Oh, Sr. Richards, - respondeu-me,
- quando leio esse livro, sinto a mesma
elevação espiritual como ao ler o Novo
Testamento.
Não é isto que Isaías tinha em mente
ao dizer que teria um espírito familiar?

O Livro
de Mórmon
Elder J ames A. Cullimore,
Assistente do Conselho dos Doze

Este regi~tro antigo_testifica de Jesus Cristo e seu plano de salvação.
_Convidamos a humanidade inteira a que o leia.
"E esta condenação descansa
sobre os filhos de Sião, sim, sobre
todos.

A seguir, con~inua no mesmo capítulo dizendo: "E naquele dia os surdos
o~virão as palavras do livro, (Que livro_?
O livro de Mórmon) e dentre a escundão e dentre as trevas as verão-os olhos
dos cegos." (Isa. 29:18.)

"E eles permanecerão sob essa
condenação até que se arrependam
e se lembrem do novo convênio,
mesrrio o Livro de Mórmon e dos
mandamentos anteriores que lhes
dei não somente falando, mas agindo 'de acordo com o que escrevi -

Em seu tempo, Isaías, não podia entender por sabedoria própria a técnica
da escrita braille que possibilita aos cegos lerem as palavras do livro.
Depois, Isaías, diz no mesmo capítulo: "Pois que este povo se aproxima de
mim e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se
afasta para longe de mim e o seu temor
para comigo consiste só em. ~anda,men
tos de- homens, em que fm mstrmdo;
"Eis que continuarei a fazer uma
obra maravilhosa no meio deste povo:
u·m a obra maravilhosa e um assombro,
porque a sabedoria dos seus sábi9s perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá." (lsa. 29: 13-14.)

"Para que produzam frutos dignos do reino de seu Pai; caso contrário, está para se derramar sobre
os filhos de Sião um julgamento e
praga." (D&C 84:54-58.)

eus caros irmãos, hoje eu
gostaria de falar-vos a res-peito do Livro de Mórmon.
Muitas vezes fico. pensando se estaremos dando a este importante rePresto-vos meu sol ente testemunho _ gistro o valor que deveríamos. Nos
como um embaixador _do Senhor Jesus
primórdios da Igreja, seus membros
Cristo, de que nós temos essa obra maaparentemente encaravam o Livro
ravilhosa e um assombro. Ningúem
de Mórmon com pouca seriedade.
· mais no mundo é capaz de interpretar
Veio assim a advertencia e condeas profecias a que me referi, se as quinação do Senhor que talvez seja tão
sermos tomar no sentido em que foram
válida hoje como na época.
escritas. ·
Que Deus nos ajude a compartilharmos as maravilhosas verdades que recebemos nesta dispensação, ·por meio da
restauração do Evangelho e dé nosso
conhecimento das sagradas -Escrituras,
eu oro, deixando-vos meu amor e bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
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"E ·e m tempos passados as vossas
mentes se escureceram por causa
·da descrença, porque tratastes com
leviandade as coisas que recebestes
"Vaidade e descrença essas que
levaram a igreja toda à condenação.

O Livro de Mórmon não é uma
obra comum. Ele foi traduzido de
placas de ouro entregues a J oseph
Smith por um anjo de Deus, traduzido pelo dom e poder de Deus. O liver Cowdery, que foi o escrevente,
declarou: "Eu escrevi, com minha
própria caneta, todo o Livro , d_e
Mórmon (exceto umas poucas paginas), conforme saía dos lábios d?
Profeta Joseph Smith ao traduzilo ... por meio do Urim e Tumim."
(Millennial Star -21 [1859]:544.)
Ele contém um relato da visita de
Cristo ao povo deste · continente.
Corrobora e complementa a Bíblia.
Prova a veracidade da . Bíblia. O
tema central do Livro de Mórmon é
Jesus Cristo e sua missão. Destinase a convencer os gentios e judeus
de que Jesus é o Cristo.
. A LIAHONA

O Livro de Mórmon é um livro
profético. Seu aparecimento cumpre numerosas profecias bíblicas.
Foi dado ao mundo com a admoestação de -que o homem comprovasse sua autenticidade, lendo-o
e perguntando a Deus se é verdadeiro. Antes de concluir os anais
dos nefitas, Morôni, último profeta
sobrevivente desse povo, escreveu
dirigindo-se àqueles que viriam a
ler o livro nos últimos dias:
''E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a
Deus , o Pai Eterno, em nome de
Cristo, se estas coisas não são verdadeiras; e, se perguntardes com
um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos
manifestará sua verdade disso pelo
poder do Espírito Santo." (Morôni
10:4.)
Que poderoso desafio!
O Irmão William E. Berrett conta
um caso interessante ocorrido em
Nova York, em 1938, no Clube do
Livro desta cidade. O orador era o
ilustre Henry A. Wallace, então Secretário da Agricultura. Seu tema:
"Os -Bons Livros do Século Dezenove". No decorrer da palestra, disse ele: "o maior livro publicado no
século XIX no campo religioso foi o
Livro de Mórmon. Embora haja
sido lido por menos de um por cento dos americanos, afetou de tal
maneira esse um por cento, que
mudo:u a história do país".
Diz ainda o Irmão Berrett: "É
um livro que provocou um turbilhão de protestos. Fez o que o Profeta Joseph disse que faria. Dividiu
os homens em dois campos- os que
são a favor dele e aqueles que são
contra ele. Contra ele foram escritos [possivelmente] mais livros do
que contra qualquer outro já publicado na América ... Nas estantes
da biblioteca do Escritório Central
. da Igreja existem mais de mil e quinhentos livros [anti-mórmons] que,
em parte de suas páginas, atacam
o Livro de Mórmon. Mil e quinhentos volumes escritos por mil e quinhentos autores diferentes. Desses
rnil e quinhentos, provavelmente
apenas dois alcançaram uma segunda edição ... " (William Berrett,
"What Is the Book of Mormon?"
em Kno~· Your Religi~n Series 195354 21 out. 1953, pp. 1-2.)
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Os críticos da Igreja hoje em dia
raramente tacham o Livro de Mórmon de fraudulento. Ele se provou
a si mesmo.
Robert B. Downs escreveu um livro intitulado Books That Changed
America. Ele inclui o Livro de Mórmon entre os vinte e cinco livros
desse tipo. Em seu comentário, diz
ele: "Durante toda a história do
mormonismo, a mais poderosa e
eficaz arma da Igreja tem sido o Livro de Mórmon." (Robert B.
Downs, Books That Change_d America Nova York: MacMillan Co.,
t970, p. 35.)

d-e Grande Valor e em outras· partes
são legítimas e do Senhor. Nossa
mensagem para o mundo é que
Deus vive, que Jesus é o Cristo, que
Deus se revelou ao homem nesta
dispensação e restaurou o seu Evangelho com todas as chaves e poderes. Nada edificará com mais certeza a fé e testemunhos dos membros
e tocará o coração dos que buscam
sinceramente a verdade do que este
grande livro.
Existe um poder todo especial no ·
Livro de Mórmon. Ele presta um
forte, silencioso testemunho de sua
veracidade, quando o lemos.

Ele é um livro poderoso!
Mui ta gente o leu. Ele os fez
abandonar suas igrejas em que
eram membros ativos. Fê-los deixar
pai, mãe e familiares. Sua fé no livro e nas verdades que ensina era
tão forte, que continuavam c"rendo,
mesmo quando ameaçados de serem deserdados, caso se filiassem à
Igreja. Eles desistiram de suas ocupações, de sua pátria. Muitos gastaram tudo o que tinham para c.omprar uma passagem de navio e depois atravessaram as planícies a pé
até o Vale do Lago Salgado, viven. do em condições dificílimas.

Parley P. Pratt declarou: "Enquanto eu o lia [o Livro de Mórmonl, sobreveio-me o Espírito do
Senhor e iluminou minha mente,
convenceu meu juízo e instilou a
verdade em meu entendimento, de
maneira que eu soube ser o livro
verdadeiro, exatamente como um
homem sabe distinguir a luz do dia
da noite escura." (Journal of Discourses 5:194.)

O Profeta J oseph registra em seu
diário: "Informei aos irmãos que o
Livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros existentes na
terra, a pedra angular da nossa religião, e que o homem chegaria mais
perto de Deus seguindo seus preceitos, do que pelos de qualquer outro
livro." (History of The Church of
Jesus Christ of . Latter-day Saints,
4:461.)

Nas mãôs de não-membros, ele
trabalha enquanto dormem. Permiti .
que vos conte duas experiências a
esse respeito.

Cremos que a Bíblia é a palavra
de Deus, mas tenho perguntado
muitas vezes a missionários o que
eles fariam sem o Livro de Mórmon
e a revelação moderna. Só com a
Bíblia, qual seria a sua abordagem?
O Profeta Joseph Smith deu a resposta: "Tirando o Livro de Mórmon
e as revelações, que é de nossa religião? Não temos nenhuma." (HC
2:52.)
Se o Livro de Mórmon não' e verdadeiro, então Joseph Smith não foi
um profeta de Deus. Eu vos testifico que o Livro de Mórmon é verdadeiro e que as revelações contidas
no Doutrina e Convênios, na Pérola

Disse Brigh_am Young .ao ler o livro: "Eu sabia ser ele verdadeiro tão
certo quanto sabia que podia enxerga_r com meus olhos ou sentir pelo
tato de meus dedos." (JD 3:91.)

A primeira é sobre James Mohroe Hastings e sua esposa Eddie. b
Sr. Hastings era ministro batista no
Novo México durante os primeiros
anos de depressão da década de
trinta. Ao término de uma de suas
reuniões de reavivamento religioso,
alguém lhe deu um Livro de Mórmon que ele levou para casa e guardou na estante. Passados uns cinco
anos, pegou-o para ler. Depois de
lê-lo de ponta a ponta, testificou à
sua família que era verdadeiro. No
fim da semana seguinte, ele foi a
Springville, Arizona, em busca de
um membro da Igreja que lhe pudesse ensinar mais. Passaram-se
apenas poucas semanas até que a
família inteira se batizasse.
O Irmão Hastings e sua família
apareceram em nosso pequeno
ramo da Cidade de Oklahoma, em
meados de 1939. Haviam-se mudado para lá, a fim de procurar con-

79

verter a família do irmão que ali residia. Depois de trazê-los para a
Igreja, mudaram-se para onde moravam outros parentes, para assim
poder ensiná-los.
A outra experiência foi-me contada por um bom amigo. Ele presenteou um de seus colegas com um
_Livro de Mórmon. Pouco depos
este saiu da companhia e eles se
perderam de vista por vários anos.
Quando voltou a vê-lo, o colega disse: - Possivelmente você gostaria
de saber que fim levou o seu Livro
de Mórriwn, não é? Eu não o li, mas
muitos de minha família o leram, e
atualmente dezenove de meus familiares estão na sua igreja como resultado disso. Eu levei o livro para
casa e o coloquei na estante. Uma
noite, enquanto cuidava das crianças para . nós, mamãe viu o livro e
começou a lê-lo. Quando chegamos
em casa, interrogou-nos a respeito
dele, e disse: "Este livro é verdadeiro ." Isto foi o início de uma série de
acontecimentos que provocaram
todos esses batismos. ·
O Senhor disse a Joseph Smith:
"Esta geração re.c eberá a minha palavra por teu intermédio." (D&C
· Flagrante da sessão do Sacerdócio de sábado à noite.

"5: 10.) O Livro de Mórmon e as revelações modernas para a Igreja
vieram através de J oseph Smith. Ele
·testifica de Cristo. É uma nova testemunha de Cristo. Escutai as palavras de N é fi:

"As palavras que escrevi em fraqueza serão tornadas fortes para
eles;para que os persuadam a fazer
o bem . . . e lhes falem de Jesus,
persuadindo-os a acreditar nele e a
perseverarem até o fim, que é a vida
eterna.
"E falem asperamente contra o
pecado, segundo a clareza da verdade; portanto, nenhum homem se
zangará com as palavras que escrevi, a não ser que tenha o espírito do
diabo.
" ... Se acreditardes em Cristo,
acreditareis nestas palavras, porque
são as palavras de Cristo; ele mas
deu e elas ensinam que todos os homens devem fazer o bem." (2 Néfi
33:4-5, 10.)

possais meter vossas mãos no meu
lado e também tocar as marcas que
os cravos fizeram em meus pés e
minhas mãos, a fim de que possais
saber que eu sou o Deus de Israel e
o Deus de toda a terra, e que fui
morto pelos pecados do mundo . . .
"E a multidão viu , ouviu e deu
testemunho; e ... todos viram e ouviram, cada qual por si mesmo ... "
(3 Néfi 11: 14; 17:25.)
O Livro de Mórmon testifica de
Joseph Smith. O Profeta Léhi em
suas palavras a José , seu filho mais
novo, referiu-se ao convênio feito
por Deus com seu antepassado , o
grande José que foi vendido no Egito. Este vidente extraordinário, José do Egito , recebeu do Senhor a
promessa de que , do fruto de seus
lombos, seria levantado um ramo
justo, e também que o Messias se
manifestaria a seus descendentes
nos últimos dias. O Senhor haveria
de levantar um vidente escolhido,
igual a Moisés, para os seus remanescentes:

Os nefitas foram testemunhas
pessoais do Senhor ressurreto .
"Porque José em verdade testifiQuando os visitou, mandou que viscou dizendo: O Senhor meu Deus
sem por si mesmos, dizendo: "Lelevantará um vidente, que será um
vantai-vos e vinde a mim, para que ·· vidente escolhido para os frutos dos
meus lombos.

"E fá-lo-ei grande a meus olhos,
pois fará o meu trabalho ,
"E ele será grande como Moi. sés . . .
" E seu nome será igual ao meu , e
será também chamado pelo nome
· de seu pai. E ele será semelhante a
mim ; porque aquilo que o Senhor
fizer através de sua mão, pelo poder
do Senhor, guiará meu povo à salvação." (2 Néfi 3:6, 8-9, 15.)
J oseph Smith, o profeta dos últimos dias, cumpriu essa profecia.
O Livro de Mórmon é realmente
uma testemunha de Jesus Cristo e
de seu plano de salvação para a humanidade. É uma testemunha de
que Jesus Cristo, através de Joseph
Smith , voltou a estabelecer a sua
obra em nossos dias. Convidamos
toda a humanidade a que o leia e
descubra por si mesma sua poderosa mensagem.
Deixo-vos meu testemunho da
veracidade do Evangelho e do Livro de Mórmon, em nome de Jesus
Cristo. Amém .
80
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um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos
manifestará sua verdade disso pelo
poder do Espírito Santo.

A Questão do
Testemunho Pessoal
Élder J oseph Anderson
Assistente do Conselho dos Doze

O testemunho da verdade é nosso principal arrimo ao proclamarmos a
mensagem do Evangelho.
seus apóstolos . estiveram na terra
no meridiano dos tempos.
As pessas que se valem unicamente
da razão para chegar a conclusões,
encontram dificuldade em aceitar como verdadeiras as coisas que não podem ser comprovadas pelos cinco
sentidos. Paulo talvez tenha-se referido a isso, quando disse: "Po,que, qual
dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem,
que nele está, assim também ninguém
sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus." ( 1 Cor. 2: 11.)
Como diz o poeta inglês, John Dryden:

ma das peculiaridades dos
membros da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos últimos Dias é a questão do testemunho pessoal. É bastante comum que
os membros fiéis da Igreja prestem
testemunho de sua fé e do conhecimento da autenticidade desta
obra sempre e onde houver oportunidade. ·É desejável e esperado
que antes de uma pessoa filiar-se
à Igreja, ela tenha certeza pessoal
da veracidade das doutrinas que ensinamos, de que o Evangelho que
proclamamos é o plano restaurado
de vida e salvação, de que não se
trata de uma nova religião, mas
do eterno Evangelho, chaves, princípios e doutrinas restituídas ao
homem na terra por mensageiros
celestiais que possuíram tais chaves e autoridade em dispensações
anteriores e quando o Senhor e

U

Pálido como o brilho fugaz da lua e das estrelas
Para o solitário, exausto viajor errante,
A Razão é para a Alma; e, como no alto
Esses luzeiros transitórios só mostram o firmamento
Sem nos alumiar, a frouxa luz da razão
Não basta para des/indar o caminho duvidoso,
Mas apenas para vislumbrar um dia melhor.
E como aqueles círios noturnos desaparecem
Quando surge no horizonte o sol radiante,
Em presença da Religião, a Razão empalidece
Derrotada, dissipada por sua luz sobrenatural.

(("Religio Laici", The Poetical
W orks o f Dryden, Cambridge_: The
Riverside Press, 1950, p. 162.) (Tradução livre e aproximada. N. do T.)
Morôni, despedindo-se dos lamanitas, deixou este testemunho conforme registrado no Livro de Mórmon:
"E, quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a
Deus, o Pai Eterno, em nome de
Cristo, se estas coisas não são verdadeiras; e, se perguntardes com

"E pelo poder do Espírito Santo
podeis saber a verdade de todas as
coisas,
"E pelo poder do Espírito Santo
deveis saber que ele existe; portanto, eu vos exorto a que não negueis
o poder de Deus; porque de obra
com poder, de acordo com a fé dos
filhos dos homens, o mesmo fazendo hoje, amanhã e sempre." (Morô .
.10:4-5, 7.)
Lembro-me de haver lido há alguns anos que utp eminente prelado
de uma das igrejas cristãs da Cidade
do Lago Salgado, agora já falecido,
externou sua admiração e respeito
pelos membros da Igreja .de Jesus
Cristo dos Santos dos últimos Dias
e seus padrões de conduta, mas disse não· apoiar seu costume de prestar testemunho.
Não obstante os muitos e grandes
milagres que os discípulos do Senhor viram-no fazer, houve momentos em que pareciam um pouco
duvidosos quanto ao seu Senhor e
Mestre, se de fato era o Cristo do
qual haviam falado os profetas.
Certa ocasião, contudo, dizem as.
Escrituras que "chegando Jesus às
partes de Cesaréia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo:
Quem dizem os homens ser o Filho
do homem?
"E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias
ou um dos profetas.
"Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
Era uma pergunta incisiva, que
punha à prova a fé que eles possuíam.
"E Simão Pedro, respondendo,
disse: Tu és o Cristo, o Filho ae
Deus vivo."
"E Jesus, respondendo, disse-llie:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus." (Mat. 16:13-17.)
Este testemunho que Pedro recebeu como revelação do Pai chegounos através de todos esses anos, e é
uma indicação de como podemos

I
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em 1830, milhões de santos dos .últimos dias sentiram em seu coração
e alma, pelo dom e poder do Espírito Santo, o testemunho de que Jesus é o Cristo ; de que ele vive; de
que é o Primogênito do Pai em espírito e o Unigênito do Pai na carne ;
que é nosso Redentor e Salvador ;
que é o Autor do eterno plano de
vida e salvação; que é nosso Irmão
Maior; que, em resposta à humilde
oração de Joseph Smith (então um
garoto de quatorze anos), nosso Pai
· Celestial ·e seu Filho Jesus Cristo,
seres celestiais glorificados de carne e ossos, apareceram-lhe no bosque perto de Palmyra, Nova York ,
em 1820 ; que o relato de Joseph
dessa experiência é verdadeiro. Essas pessoas têm testificado que o
Espírito Santo lhes manifestou ser
Nosso testemunho da veracidade
Joseph Smith um profeta do Deus
dessa obra é único, e talvez nosso
vivo , escolhido antes de serem lanprincipal arrimo ao proclamarmos a
da terra
çados os fundamentos
mensagem do Evangelho ao mun"Podeis talvez conseguir prazeres
para ser um instrumento nas mãos
do. Esse testemunho tem que ser transitórios, sim ; mas não achareis
do Senhor, preparando o caminho
firme e sincero. Deve estar alicerçaalegria - não encontrareis felicidapara a restauração do Evangelho de
do na rocha ·da revelação. Deve ser
de. A felicidade só se encontra seJesus Cristo nesta dispensação da
capaz de resistir aos ventos da crítiguindo aquele batido caminho es- ·plenitude dos tempos. Ainda mais,
ca e aos vendavais da perseguição
treito e apertado que conduz à vida
que os que sucederam o Profeta J oque talvez se levantem contra a
eterna.
seph Smith como profetas da Igreja
Igreja. Tem que ser firmado por
do Senhor, inclusive Spencer W.
"Este é o meu ·t estemunho para
uma vida reta. À medida que cresce
Kimball, nosso atual profeta e prevós.
Às
vezes
existem
obstáculos
;
nossa compreensão do Evangelho
sidente, possuíram e possuem as
há
perseguição;
há
renúncia;
havede Jesus Cristo, aumenta nosso enchaves do reino de Deus na terra, o
rá lágrimas, porque estareis em
tendimento do propósito da vida, e
que
, entre outras coisas, lhes dá auconstante contato com essas sedua nossa fé nos representantes de
toridade e a responsabilidade de
ções,
esses
ideais
mundanos
e
teDeus é magnificada em nossa menlevar a mensagem do Evangelho
reis que superá-los; e, no momento,
te.
Restaurado a todo o povo, para que
parecerá exigir sacrifício, mas isto
Ao saírem pelo mundo levando a
ninguém possa escusar-se. O Proé apenas temporário. O Senhor
mensagem da restauração, nossos
feta Joseph selou seu testemunho
nunca abondona aqueles que o bus: missionários prestam testemunho
com o próprio sangue, assim como
cam. Ele talvez não venha exatada veracidade desta obra dos últimuitos mais , desde que o Evangemente como pensais, mas virá. O
mos dias. Tais testemunhos têm que
lho foi restaurado na terra:
Senhor certamente cumprirá a proser mais do que meras palavras Depois de uma convivência de
messa que ' vos fez."
têm que. ser verdadeira convicção.
mais de cinqüenta anos com os lídeReferindo-se ainda ao testemuE quando brotam do coração e
res da Igreja aqui na terra - os pronho e ao seu em particular, ele disalma como deveriam, exercem
fetas, videntes e reveladores desta
se: "Mas o testemunho de que esta
sobre os ouvintes um impacto que
dispensação - período durante o
obra é divina, não veio pela mani- qual pude testemunhar a inspiração
não é fácil de rejeitar, porque eles
festação, por mais sublime e gloriovêm acompanhados pelo Santo
e revelação do Senhor a seus sersa que fosse [ele fala aqui de uma vos, eu _junto meu testemunho de
Espírito.
manifestação especial que lhe foi
que o Espírito do Senhor testificou à
Disse Emerson: "O vício de nossa
concedida], mas pela obediência à
minh'alma a veracidade dessas coiteologia está ein considerar a Bíblia vontade de Deus, de acordo com a
sas. Testifico que, se conseguirmos
um .livro fechado e que a época da
promessa de Cristo: 'Se alguém quisintonizar nosso espírito eterno
inspiração passou."
ser fazer a vontade dele, pela mescom os influxos do Santo Espírito
ma doutrina conhecerá se ela é de
Esta igreja não depende unicade · Deus, a mão de Deus pode tormente dos profetas e apóstolos de · beus, ou se eu falo de mim mesnar-se visível ; e o ouvido atento asmo."' (David O. McKay, Treasures
dispensações passadas, nem do tessim sintonizado poderá ser receptitemunho das atuais Autoridades of Life, Deseret Book, Co., 1962,
vo aos sussurros celestiais da voz de
pp. 229-31.)
Gerais. A força desta igreja está no
Deus, em nome de Jesus Cristo.
testemunho e fé de seus membros, e
Desde a organização da Igreja_ Amém.
saber que Jesus é o Cristo. Da
mesma forma podemos saber e prestar testemunho da veracidade do
Evangelho Restaurado, de que
aquele mesmo Jesus vive hoje e é
nosso Salvador e Redentor. Deus o
pode revelar ao homem por intermédio do dom e poder do Espírito
Santo, pois é por meio dele que podemos saber todas as coisas que nos
convêm saber. A fonte desse testemunho é a rocha da revelação sobre
a qual está ·edificada a Igreja de
Cristo, contra a qual as portas do
inferno não hão de prevalecer.
Conforme explica o Salvador, a carne e o sangue não revelam essas
coisas; elas só podem ser conhecidas por revelação vinda de nosso
Pai nos céus.
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todo membro pode ter esse testemunho, desde que o busque pelo
estudo e sincera oração, e guardar
os mandamentos do Senhor. Esse
testemunho se tornará um conhecimento da veracidade desta obra.
Uma vida reta e serviço abnegado
fá-lo-ão fortalecer-se dia a dia,
transformando-o num conhecimento que nada além de descuido ou
pecado podem enfraquecer ou destruir.
Davi O. McKay, um dos passados
presidentes da Igreja, disse com respeito a este assunto: "O testemunho
do Evangelho de Jesus Cristo é o
mais sagrado e mais precioso dom
de nossa vida, obtido unicamente
pela adesão aos princípios do Evangelho, não seguindo os caminhos do
mundo. Cedendo às seduções do
mundo, podeis conseguir prazeres
momentâneos.
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O Valor de
Um Povo
Élder Charles A. Didier,
do Primeiro Quorum dos Setenta

''As instituições valem o que valem os indivíduos''
declinará de acordo com os anseios
de sua gente.
Um povo, um país, tem feito mais
pelo mundo que qualquer outra nação na História, por causa dos anseios justos de sua gente. Permiti
que hoje celebre convosco o bicentenário da criação dos Estados Unidos - um país possuidor de uma
constituição divinamente inspirada
- e convosco louve o Senhor pelo
qüe seus habitantes foram, pelo que
são e pelo que serão?
Lembro-me das histórias que,
quando criança, sentado no colo de
meu avô, ele me contava a respeito
da generosidade do povo americano. Com voz bondosa e rouca, explicava como o nosso povo foi salvo da inanição no fim da I Guerra
Mundial. Minha primeira visão dessa caridade deu-se quando vi ·o primeiro soldado americano no seu
carro de assalto, no dia de nossa libertação. Meteu-me na· mão um pedaço grande de algo para por na boca. (Muito depois vim a saber que
aquele algo se · chamava "corned
boef' !)
·
·

·dência; como tantos países do mundo foram socorridos e auxiliados,
quando atingidos por alguma catástrofe.
Lembro-me, quando moço, receber a visita de dois rapazes. (Estranhamente eles tinham o mesmo
prenome: Élder !) Eles mostraram á
nossa família o Livro de Mofmon,
uma evidência do cuidado e afeto
do Senhor pelos seus filhos, procla- ·
mando-nos a mensagem da restau. ração do Evangelho, a filiação divina de Cristo, a divina missão de J oseph Smith e a divindade desta igreja. Sua ,mensagem e disposição de
atender ao chamado do profeta modificou nossas vidas.
Lembro-me de haver aprendido,
como pai, como portador do Sacer~
dócio, como presidente de missão
(graças ao vosso exemplo de caridade, sacrifício, amor, dedicação, trabalho), uma lição - que a fonte de
todas as bênçãos é Deus, através da
obediência a seus mandamentos.
Agora, -quando percorro as missões
e estacas da Europa, eu vejo os frutos das sementes plantadas pelos
missionários, alguns dos quais gostaria de compartilhar convosco.
o

Vi os frutos de se compartilhar o
Evangelho e de chamar-todo jovem
eus caros irmãos, gostaria
para fazer misssão, ao observar um ·
de compartilhar convosco
jovem missionário espanhol pre~tar
o espírito da Área da Euroseu testemunho na Itália. Outro élpa Ocidental e transmitir-vos a
der que acabara de ser·chamado da
mensagem de amor, de testemunho
Estaca-Paris, contou ao presidente
dos povos da Bélgica, França, Itáda missão, com lágrimas nos olhos,
lia, dos Países Baixos, Espanha e
que ele e seu companheiro haviam
Suíça.
ensinado, na noite anterior, cinco
Durante a última mudança, ·
palestras numa língua que ·descoquando passsava pelo chamado
nheciam três semanas atrás.
processo de "limpeza", topei com
um dos meus velhos cadernos de
Vi os frutos de se amar a mensaanotações escolares de leis internagem de um profeta inspirado do Secionais. Na capa eu havia escrito
nhor para apressarmos nosso passo,
em grandes letras maiúsculas. uma
Lembro-me, como adolescente,
ao ouvir o líder da missão de um
de refletir sobre os sacrifícios do
citação de Aristíde Briand, estadisramo em Bruxelas, Bélgica, falar
povo americano, ao pedalar com . aos seus companheiros do Sacerdóta francês contemplado com o Prêminha bicicleta pelos cemitérios
mio Nobel da Paz e um dos idealizacio de sua emoção de saber que
não muito distantes d~ casa, e olhar
dores da extinta Liga das Nações e
quinze famílias se dispunham a encalado para as milhares de cruzes
que dizia: "As instituições valem o
contra novas famílias e convidá-las
brancas alinhadas ordeiramente,
que valem os indivíduos." No deao seu lar para receberem os ensimarcando as sepulturas dos que decorrer dos anos, ponderei freqüennamentos dos missionários .
temente esta verdade ao estudar ou . ram sua vida para que eu pudesse
Vi os frutos do sacrifício ao escutrabalhar com diferentes institui- ·viver em liberdade. Lembro-me de
tar presidentes de distrito empeaprender, quando estudanf~, como
ções, tal como empresas, gov.ernos
nhando-se em conseguir melhor
ou mesmo igrejas. E pensei que pela os países europeus conservaram sua
índice de atividade, freqüência e remesma analogia pode-se dizer que o liberdade econômica graças ao plasultados, a fim· de se qualificarem
valor de um país depende do valor no do General Marshall; como nospara a transfo_rmação em estacas.
de seu povo, e que ele ascenderá ou · so países conservar~m sua indepen83
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Flagrante da Praça do Templo, entre duas sessões.

Vi os frutos do trabalho e dedicação ao observar centenas de
membros freqüentando o templo,
preparando-se para as próximas
conferências de área, edificando o
reino com renovado espírito de servir a seus semelhantes. A lista completa dos . frutos seria longa demais,
mas queria que soubésseis que vossas sementes caíram em terra fértil e
estão produzindo mais e mais bons
frutos.
Sim, lembro-me do que fizestes e
também o fazem milhões de pessoas
que buscavam a luz do exemplo e
verdade. Hoje já é passado para
muitos, e o amanhã usa uma máscara assustadora. O hoje ainda pode
mudar o amanhã, mas que espécie
de sociedade estamos construindo?
Que tipo de país teremos, se, como
povo, não nos defendermos contras as investidas do mal? Não foi
Moroni quem rasgou um pedaço de
sua túnica e nele escreveu a fim
de salvar seu povo da escravidão:
"Em memória de nosso Deus, nossa
religião, nossa liberdade, nosssa paz
e nossas esposas e filhos." (Al.
46:12.)
Eu disse no princípio que o valor
de um país reside nos valores de seu
povo: Para o povo de Deus, para o
povo que quer paz, para suas esposas e filhos, existe um só caminho,
uma só igreja, um só Senhor.
O caminho é arrerpender-se e
obedecer aos mandamentos do Senhor, e ser um exemplo para o resto
das nações, dando ouvidos ao pro84

feta vivo. A igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, restaurada pelo Profeta J oseph Smith. O Senhor é o Senhor
Jesus Cristo, do qual é dito: "porque ... debaixo dos céus nenhum
outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." (Atos 4: 12.)
Isto é verdade eterna, e "o que
for mais ou o que for menos do que
isso é o espírito daquele ser iníquo
que desde o princípio foi mentiroso." (D&C 93:25.)
Atualmente, seja na escola, no
trabalho ou onde quer que estejamos, a opção entre a verdade e o
mal nos será apresentada de muitas
maneiras diferentes - por jornais,
cartazes, indivíduos, rádio, televisão, conversas. A opção mental tem
que ser concretizada aceitando ou
rejeitando, ditando ou obedecendo,
aconselhando ou dissuadindo.
Que sentimentos determinarão
essa opção diária? Amor, paixão,
medo, coragem, orgulho, indolência ou vontade? Estão estes sentimentos de acordo com nossa fé e
testemunho? A chave para a resposta correta nos é dada por um Pai
amoroso:
Aquele que guarda os seus mandamentos recebe verdade e luz, até
que seja glorificado em verdade e
conheça todas as coisas." (D&C
93:28 .)
A obediência aos mandamentos
deve ser a única e ~ssencial condi-

ção determinante de nossas escolhas, decidindo assim nossa vida
eterna. Alma o expressou de modo
muito claro:
"Não deveria perturbar com os
meus desejos o firme decreto de um
Deus justo, pois sei que ele concede
aos homens segundo os seus desejos, sejam estes para a morte ou
para a vida; sim, sei que concede
aos homens segundo o seu desejo ,
tanto para a salvação como para a
destruição.
"Sei que o bem e o mal estão
diante de todos os homens; e aquele
que não distingue o bem do mal não
é culpado; mas aquele que conhece
o bem e o mal, a esse lhe será dado
segundo seu desejo, busque o bem
ou o mal, a vida ou a morte, a alegria ou o remorso de consciência."
(Al. 29:4-5.)
Lembremo-nos de, juntos, celebrar "com júbilo ao Senhor, todos
os moradores da terra.
"Servi ao Senhor com alegria ...
Sabei que o Senhor é Deus; foi ele e
não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto". (Salmo 100: 1-3.)
O futuro do mundo está nas mãos
do povo, e seguir um profeta vivo
hoje determinará nossa salvação. É
minha prece que, graças a uma
grande conferência, tomemos novas resoluções para que sejamos
lembrados para todo o sempre
como um povo que deseja servir ao
Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
. A LIAHONA

Sessão vespertina de terça-feira, 6 de abril de 1976.

Joseph Smith

o

Grande Profeta
da .Restauração
Élder Bruce R. McConkie,
do Conselho dos Doze

"Os confins da terra inquirirão ·pelo teu nome, e ... procurarão ...
bênçãos de tuas mãos continuamente." (D&C 122:1-2)
vação em nossos dias, de alguém
que revelou aquelas leis e verdades
referentes ao nosso bendito Senhor,
que possibilitarão a todos os homens retornar à Celestial Presença
e ali receber a vida eterna preparada para os fiéis.

onderamos, oramos e falamos continuamente, aqui e
em toda a parte, sobre o
Senhor nosso Redentor - bendito
seja o seu nome! - e sobre a salva-·
ção que está nele e unicamente
. nele.
Ensinamos e testificamos que a
salvação está .em Cristo. Ele é nosso
Senhor,' nosso Deus, nosso Rei.
Adoramos o Pai em seu . nome,
como fizeram todos os santos profe. tas e os sa,n tos de todas as épocas.

P

Regozijamo-nos nele e no seu sacrifício expiatório. Seu nome está
acima de todos os demais, e a ele
deverá dob!ar-se todo joelho, e
toda língua confessar que ele é o
Senhor de todos, sem o qual não haveria nem imortalidade nem vida
eterna.
Mas agora vou falar de um outro,
de alguém por cujo intermédio veio
o conhecimento de Cristo e da salAGOSTO DE 1976 ·

Falarei de Joseph Smith Jr., o
grande profeta da restauração, o
primeiro a ouvir a Voz Celestial
nesta dispensação, aquele por cujo
intermédio o reino de Deus foi estabelecido mais uma vez entre os homens, a fim de que o Grande Jeová
pudesse cumprir os convênios feitos
em outros tempos, e preparar um
povo para habitar com ele na terra
em retidão por mil anos.

Sob a direção do Santíssimo e de·
Miguel, que veio a tornar-se o primeiro homem, ele participou dos
empreendimentos criadores do Pai.
No . estado pré-mortal, cresceu
em luz, conhecimento e inteligência, alcançando uma estatura espiritual que poucos poderiam igualar, e
foi então preordenado a presidir a
maior de todas as dispensações do
Evangelho.
Eis um homem que foi chamado .
por Deus como o foram os profetas
antigos.
Nascido entre os mortais com os
talentos e a capacidade espiritual
adquirida na preexistência, no devido tempo ele estava pronto para
executar o trabalho para o qual fora
preordenado.
Na primavera de 1820, os Supremos Regentes do universo romperam o véu de trevas que há muitos
séculos cobria a terra. Escolhendo
o tempo, o lugar e a pessoa, desceram de sua • morada celestial até
um bosque perto de Palmyra, Nova
York. Chamando o jovem Joseph
pelo nome, · explicaram-lhe que a
religião pura e perfeita não mais
existia entre os homens, e que ele
seria o · instrumento em suas mãos
para restaurar a plenitude de seu
Evangelho Eterno.

Po-s teriormente, João o que batizou nosso Senhor, e depois Pedro,
Tiago e João, seus apóstolos presidentes, apareceram como minisTodos nós necessitamos do poder
trantes angélicos ao recémiluminador do Santo Espírito ao
voltarmos nossa atenção para esse : chamado profeta, conferindo-lhe os
me-smos sacerdócios exercidos por
profeta, cuja voz era á voz do Seeles durante seu ministério mortal.
nhor para todos os habitantes da
Esses sacerdócios são o poder e auterra a partir de seu dia. Oro que
toridade de Deus, delegados ao hoessa luz do alto possa derramar-se
mem na terra, para agir em todas as
sobre nós em grande abundância.
coisas para a salvação dos homens.
Com respeito ai esse homem, J o- ·
Outros visitantes celestiais - Miseph Smith, digamos guel, Gabriel, Rafael, Moisés, Elias,
'Eis aqui um homem que foi escoElaías - cada um por sua vez, conlhido antes de nascer, que foi contaferiram-lhe as chaves, poderes, dido entre os nobres e grandes ·nos
reitos e prerrogativas que eles próconselhos eternos, antes de serem
prios possuíram em outros tempos.
assentados os fundamentos · deste
Assim, J oseph Smith tornou-se um
mundo.
administrador legal, chamado e comissionado do alto para representar
Junto com Adão, Enoque, Noé e
o Senhor, ser seu porta-voz, pregar
Abraão, esteve assentado em cono seu Evangelho, administrar suas
selho com os Deuses, quando se faordenanças. O chamado dele não
ziam os planos para criar uma terra
fôi um anseio vago, indefinido de
onde pudessem habitar as hostes
dos filhos de nosso Pai.
fazer o bem ou_ensinar a verdade,
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mas a mesma designação literal dada, em outros tempos, àqueles a
quem Jesus disse: "Não me esco.lhestes vós a mim, mas eu vos esco 7
lhi a vós e vos nomeei.;' (João
} 5: 16.)
.
Eis um home·m que viu a Deus e
recebeu a visitação de anjos.
Como Isaías nos tempos do Rei
Uzias, e como Moisés e setenta dos
anciãos de Israel, no deserto, Joseph Smith também viu o Deus de
Israel. A 3 de abril de 1836, no
Templo de Klrtland, o Grande Jeová apareceu em glória como à plena
luz do sol; e, falando com uma voz
qqe era como o som de muitas águas, testificou a respeito de si mesmo, dizendo:
"Sou o primeiro e o último; sou o
que vive; sou o que foi morto; sou o
vosso advogado junto ao Pai."
(D&C 110-4.)

viu então "o espírito maligno deixá'los e profetas primevos.
lo e sumir de vista". Aí tudo ficou
Eis um homem que deu ao munem paz. (J oseph Fielding Smith, Esdo atual mais Escrituras sagradas
sentials in Church History, Deseret
do que qualquer outro profeta que
já viveu; na verdade, ele nos preser- - Book Co., 1969, pp. 95-96.)
vou mais a respeito da vontade, do
Em Caná da Galiléia, Jesus fez
seu primeiro milagre, transformanpensamento e da palavra do Senhor
do que a soma dos doze mais prolído água em vinho. Joseph fez o seu
ficos autores proféticos do passado. · em Colesville, Nova York, quando
. o Sacerdócio de Deus mandou um
Traduziu pelo dom e poder de
demônio abandonar um corpo usurDeus o Livro de Mórmon, o qual é
pado.
comparável à própria Bíblia, pois
descreve os negócios de Deus com
os antigos habitantes do continente
americano, e contém a plenitude do
Evangelho Eterno.
Recebeu e publicou para o mundo muitas visões e revelações referentes aos negócios de Deus com o
seu povo em nossos dias. Cerca de
duzentos e cinqüenta páginas delas
· estão no livro de Doutrina & Convênios; outras encontram-se registradas na History of the Church.

No dia 22 de julho de 1839, em
Commerce (agora Nauvoo), Illinois,e em Montrose, Iowa, o Profeta foi de casa em casa curando os
santos enfermos e sofredores, um a
um. Entre os assim curados, estavam B righam Young e vários
membros dos Doze. A um dos homens que estava às portas da morte ,
disse o servo de Deus: "Irmão
Fordham, eu te ordeno em nome de
Jesus Cristo, levanta dessa cama e
seja curado. ,;_Wilford Woodruff,
que estava presente, conta: "Sua
voz era como a voz de Deus e não
de homem. Parecia fazer a casa tremer até os alicerces·. O Irmão
Fordham levantou-se imediatamente da cama, curado ." (Essentials in
Church History, p. 270.)

Morôni, "um santo anjo, cujo
Ele revisou e completou a Bíblia
semblante era como o relâmpago e
cujo vestuário era mais puro e bran- ·(versão do Rei Tiago) pelo espírito
de inspiração, contribuindo qlais
. co do que qualquer outra brancupara o aperfeiçoamento dessa obra
ra" (D&C 20:6), entre outros, apareceu-lhe numerosas vezes, em co- . de escritos sagrados .e para recompor sua perfeição original, do que
nexão com o aparecimento dos ins.:
pirados escritos dos antigos habi- . . qualquer outra pessoa já fez. Grande parte do que fez nesse sentido
tantes da América.
Eis um homem que foi perseguiestá publicado na Pérola de Grande ·
Eis um homem a quem os céus
do, caçado com cães, acossado e fiValor.
·
estavam abertos qual um livro, que
nalmente assassinado pelo testemuSeus ditos e feitos, suas idas e vinrecebeu revelações, teve visões e
nho que tinha e prestava de Jesus
das, os pormenores de sua vida diácompreendia os profundos e oculCristo.
ria são bem conhecidos. Seu diário,
tos mistérios do reino pelo poder do
Foi coberto de alcatrão e penas,cobrindo principalmente o período
Espírito Santo.
espancado, pressionado, odiado,
que vai da organização da Igreja,
Durante esse período penteexpulso, perseguido " por causa da
em Fayette, até sua morte, em
costal, quando houve tão profuso .
justiça" (Mat. 5: 10.) Passou meses
Carthage, está sendo agora publicaderramamento da graça divina em
do pela Igreja em seis volumes, to- · nas prisões horríveis de seu tempo e
Kirtland, Joseph Smith viu "o reino
foi vítima de seguidas acusações faltalizando três mil duzentas e noven:...
celestial de Deus em sua glória".
sas e maliciosas. Certa vez, elé e alta e cinco páginas.
Viu a incomparável beleza da porta,
guns companheiros, foram aprisionaEis um homem que, à semelhanatravés da qual entrarão os herdeidos por uma milícia ilegal. No dia 19
ça do Mestre do que era servo, exros desse reino, e era semelhante a
de novembro de 1838, uma pretensa
pulsava demônios e curava enferum círculo de chamas de fogo; tamcorte marcial - que se iguala em inmos.
bém [viu] o refulgente trono de
fâmia e ilegalidade ao julgamento
Deus, sobre o qual se achavam sende Jesus perante Pilatos - sentenNo mesmo mês da organização
tados o Pai e o Filho." (Ensinam(mciou o grupo à morte. A ordem
da Igreja, Newell Knight foi possuítos do Profeta Joseph Smith, p. 104.)
dada foi:
do por um espírito maligno, de
modo tão brutal e aflitivo, que suas
Sua visão dos graus de glória é
"General de Bri~ada Doniphan:
"feições estavam distorcidas, e seus
a mais completa e maravilhosa des" Senhor: - Amanhã, às nove homembros se contorciam de maneira
crição do que existe além do véu,
ras da manhã, o senhor executará
assustadora," e "foi erguido do
dentre os escritos de todos os profeJoseph Smith e os outros prisineiros
chão, sendo arremessado de um
tas. Suas inúmeras revelações, dapor fuzilamento, na praça pública
lado para outro". O Profeta "redas em nome do Senhor, expõem as
de Far West.
"(ass.) Samuel D. Lucas;
preendeu o espírito maligno em
maravilhas da eternidade e as gló"General· Comandante de ·
nome de Jesus Cristo, ordenandorias do Evangelho tão clara e perDivisão"
lhe que se fosse" . 9 Irmão Knigh~ .
. suasivamente como as dos apósto!
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"Isto é assassinato! a sang.ue-frio.
Não obedecerei às sua.S ordens. Minha brigada marchará para Liberty
amanhã às 8:00; e se o senhor éxecutar esses homens, eu o responsabilizarei perante um tribunal terreno, que Deus ine ouça.
· "(assi.) Q.W. Doniphan,
"Gener~l de Brigada';
(Essentia)s, p. 241.)
Mas, ·afinal, o · Profeta J oseph
Smith que era testemunha do Senhor, e deste . recebera a promessa
de que "teus dias estão contados e
os teus anos não serão diminuídos"
(D&C 122:9), de acordo com o plano divino, foi chamado a sofrer a
morte como mártir, com Hyrum
Smith, o patriarca.
As derradeiras palavras do vidente martirizado foram: "Ú Senhor,
meu Deus!" (Essentials, p. 383),
que pronunciou quando seu ~spírito
entrou na esfera na qual os justos
estão livres das perseguições dos
ímpios e onde, vivendo com homens justos aperfeiçoados pelo sangue daquele cujas testemunhas
eram, finalmente encontram perfeita alegria e paz.
Eis um homem, cuja grandeza reside no fato de ter .sido uma testemunha daquele me'Smo Senhor pelo
qual morreram outros profetas em
tempos idos.
"E agora, depois dos muitos testemunhos ·que se prestaram dele, este
é o testemunho, último de todos,
qu~ nós damos dele: Que ele vive!
"Pois vimo-lo, mesmo à direita
de Deus; e ouvimos a voz testifican.;.
do que ele é o Unigênito do Pai.'·'
(D&C "76:22-23.) .
.
.

Heidi e Julie Haro/d, de Priest River, ldaho.

O Genral Donipham desafiou as
ordens de ·s eu superior, replicando
AGOSTO DE 1976

com a temer.idade nascida da justa
ind~gnação:

Eis um homem que foi um profeta no pleno, total e literal sentido do
termo, conforme o sabem todos os
que atenderem à voz do Espírito .
. Diz a declaração divinamente
aprovada, emitida após seu martírio: "Joseph Smith, o Profeta e Vidente do Senhor, com exceção só
de Jesus, fez mais pela salvação dos
homens neste mundo, do que qualquer outro homem que jamais viveu
nele." (D&C 135:3.)
Aqui estão as palavras da Deidade faladas a Joseph Smith, pelas
quais todos os homens poderão julgar seu próprio estado de desenvol-
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vimerifo espiritual:
"Os confins da terra inqUinrao
pelo teu nome, tolos zombarão de
ti, ·e o inferno co.ntra ti se enfurecerá;

e

"Enquanto os puros de coração,
e os sábios, e os nobres, e os virtuosos procurarão conselho, e autoridade, e bênçãos de tuas mãos continuamente." (D&C 122:1-2.)
Seria bom que todos os homens
se perguntassem qual a sua posição
com referência a Jo~eph Smith e
sua missão divina. Estarão inquirindo pelo seu I_lome e buscando a salvação encontrada unicamente no
Evangelho de Cristo, conforme foi
revelado ao seu profeta moderno,
ou estarão zombando e desprezando os oráculos vivos do Senhor,
afirmando que Deus não mais fala
com os homens como fazia antiga. mente? A grande questão que todos
os homens de hoje têm que responder, ·pondo em risco sua própria salvação é: Joseph Smith foi um profeta de Deus?
·

Estamos Nós Seguindo
O Modelo de Cristo?
Élder William R., Bradford,
do Primeiro Quorum dos Setenta

· "Fareis aquilo que me vistes fazer." (3 Néfi 27:21.)
que devereis ser como eu sou." (3
Néfi 27:21,27.)
Agora, pergunto-vos, estais seguindo esse modelo em vossa vida?
Posso salientar alguns pontos desse .
modelo e sugerir que os compareis
com vossa vida?
Por que nome sois chamados?
"Eis que Jesus Cristo é o nome
dado pelo Pai, e não há outro nome
dado pelo qual o homem se possa
salvar." (D&C 18:23.)

Quanto a mim e minha casa, havemos de buscar constantemente b
conselho, autoridade e bênçãos
dele e daqueles que agora envergam seu manto de pn~feta.
· Agora, que não haja malentendido. Nós somos testemunhas
de Cristo. Ele é o nosso Salvador.
Ele é a porta. Ele está junto à porta
e "ali não tem nenhum empregado,
e não há nenhuma outra passagem a
não ser pelo portão; porque ele
não pode ser enganado, pois que
i seu nome é Senhor Deus" . (2· Néfi
9:41.)
I

Porém, somos igualmente testemunhas de Joseph Smith, por quem
Conhecemos á Cristo e que é o administrador legal ao qual foi dado o
poder de ligar na terra e ·selar nos
. céus, para que todos os homens, a
partir do seu dia, pudessem ser herdeiros da salvação.
Nós ligamos os nomes de Jesus
Cristo e Joseph Smith em nossos
testemunhos. E agora testificamos,
tendo Deus por testemunha, que
Joseph Smith é seu profeta, e fazemo-lo no bendito nome daquele
que é o Senhor de todos, e de quem
nós e todos os profetas testíficamos,
que é Jesus Cristo. Assim seja.
Amém.
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ecomendo a todós vós esses
grandes homens que vem
transmitindo a brilhante luz
das verdades do Evangelho de Jesus
Cristo no decorrer desta conferencia.
A verdade demonstrada durante os
trabalhos desta conferencia deve alegrar o coração e tranqüilizar a alma
de todos aqueles que por ela pautam
: o rumo de sua vida, para que possam
andar em perfeita segurança pelo
mundo tão obscurecido pelos ensinamentos de Satanás.
Nosso Mestre Jesus Cristo estabeleceu o modelo em todas . as coisas e com este decreto conclamou
todos os homens a segui-lo:
"Em verdade, em verdade vos
digo que· este é o meu Evangelho; e
sabeis o ·que deveis fazer em minha
ígreja, pois as obras que me vistes
fazer, essas mesmas fareis, porque
fareis aquilo que me vistes fazer.
"Portanto, que classe de homens
devereis ser? Em verdade vos digo

Será que as coisas que pensais e
fazeis vos habilitam a portar o nome
de Jesus Cristo? Vosso amor a este
santo nome vos inspira e eleva · a
sublimes alturas e vos faz desejar intimamente que todo o mundo o conheça e assuma seu sagrado nome?
Sentis uma dor aguda, como se um
punhal vos transpassasse o coração,
quando ouvis o nome do Filho de
Deus ser tomado em vão? Alguma
vez entrais por portas pelas quais
ele nunca passaria? Conservastes o
nome dele limpo e imaculado, de
modo que, por vossa causa, não lhe
tenha sido permitido entrar em contato com o que é vil e impróprio?
Sois edificadores do reino em seu
nome? Nenhum homem pode servir
a dois mestres. Os homens devem
declarar-se servos de Cristo, tomar
sobre si o nome dele e fazer o seu
trabalho, ou serão vítimas da armadilha sedutora de Satanás, ajudando-o em sua obra destrutiva.
E quanto ao vosso amor ao Pai?
Cristo amava o Pai. Orava a ele e
dava-lhe louvor. Representa-o · em
tudo o que faz. Serve-o e se alegra
em fazer a obra dele. Obedece perA LIAHONA

feitamente a cada instrução dele. Se
·quisermos ser como Cristo, nós
também temos que fazer essas coisas, pois ele disse: "Porque fareis
aquilo que me vistes fazer." (3 Néfi
27:21.)

Quantos de vós repatis com vossos semelhantes?
Seguistes o modelo de Cristo, estabelecido para o bstimo? Ele ensinou ser absolutamente necessário
que todos os homens se batizassem:

Como é vosso relacionamento
com o próximo? O Mestre é quem
novamente dá o exemplo:

"E os que crerem em mim, e forem batizados, se salvarão; e são estes os que herdarão o reino de Deus.

"Portanto ouvi a minha voz e segui-me ...

"E os que não crerem em mim, e
não forem batizados, serão condenados." (3 Néfi 11 :33-34.)

"E que todo home.m estime a seu
irmão como a si mesmo e pratique
a virtude e santidade diante de
mim.
" ... Eu vos digo, sede um; e se
vós não sois um, não sois meus.'~
(D&C 38:22,24-25,27 .)

Existem muitos que zombam e
mofam dessa ordenança vital. Ela
foi modificada segunda a conveniência do homem ou, em certos
casos, totalmente abolida como .coisa sem importância alguma. Grande
parte do mundo adota os falsos e
iníquos ensinamentos de Satanás,
que dizem que Deus está morto, e,
portanto, morta iguahnente sua igreja, e suas ordenanças serr~ nenhum
·valor. E assim, comparativamente
poucos· tomaram sobTe s-i o nome de
Cristo e entraram para o seu reino
pelas águas do batismo.

como o Mestre.
Vós, pais, mudai e dirigi os negócios de·vossa família como se Cristo
estivesse à testa dela.
_ Vó_s, mães, amai, honrai e respeitai vosso marido e praticai atos cris~
tãos. Expeli o que é ímpio das quatro paredes de vosso lar, fazendo
dele · um santuário onde vossos filhos aprenderão a respeito de Deus·
por precei"to e exemplo.
Vós, filhos, copiai o modelo de
Cristo. Rejeitai a pornografia e os
venenos das , drogas e álcool. Sede
companheiros de Cristo, e ele se
achegará a vós e será vosso melhor
amigo. Não existe melhor amigo do
que Cristo.

Vós, jovens adultos, sois a melhor
parte de. qualquer geração. Conservai-vos puros. Sede os portaestandartes na grande · campanha
para trazer todos os . homens ao
Me-stre. Preparai- vossa mente, enchendo-a com as verdades eternas
contidas nas sagradas Escrituras.
Sede obedientes a vossos pais e a
A mensagem desta igreja a todos
Deus. Escutai e entoai a música ceos homens de todas as partes é a . leste. Rejeitai os sons e ritmos baimesma que foi pregada por Jesus
xos, vulgare~ da música de Satanás.
Cristo desde o princípio. Ele go-stada de conquistar vosso
apreço com seus ritmos sensuais e
Arrependei e batizai-vos. Cristo
carnais, para assim vos· conduzir ao
o fez. E "que classe de homens .deinferno. Resisti à tentação, desenvereis ser? Em verdade vos digo que
volvendo um forte relacionamento
devereis ser como eu sou." (3Néfi
com Jesus Cristo. Nenhum outro
27:27 .)
-I
relacionamento vos trará maior ale"Todavia, glói:-la ao Pai, eu tomei
Ser como Jesus Cristo é, exige
gria e felicidade.
da taça e terminei as preparações
que o homem se modifique. Com
A todos vós que estais ao alcance
toda seriedade e sinceridade de co_que fizera para os filhos dos hode minha voz e não seguis o modelo
ração, eu vos exorto a mudar e ser
mens." (D&C 19: 18-19.)
do Mestre, eu imploro, mudai. Abri
Os É/deres Franklin D. Richards e William Grant Bangerter. Assistentes do Conselho
vosso coração ao amor dele. Abri
dos Doze.
vossa porta aos servos dele. Permiti
que entrem em vosso lar e vos ensinem o que deveis fazer para serdes
como ele é. Rejeitar os servos dele,
enviados para executar o seu trabalho e ensinar o seu modelo de salvação, fará com que fiqueis nas trevas
de desespero de um mundo conturbado.
Tendes realmente amor às pessoas que vos rodeiam? O amor é o
único elemento que pode abrandar
o coração humano. O amor que
Cristo tem por nós levou-o a se sacrif-icar voluntáriamente, a sofrer e
morrer por nós. Ponderar a magnitude do que ele fez pela humanidade inteira ao sofrer no horto, deveria humilhar o mais orgulhoso. Ao
revelar esse acontecimento, ele nos
disse: "Sofrimento que me fez, mesmo sendo Deus, o mais grandioso
de todos, tremer de dor e sangrar
por todos os poros, sofrer, tanto
corporal como espiritualmente desejar não ter de beber a amarga
taça e rec_yar --:

Eu vos testifico que Jesus Cristo
dirige os negócios justos desta terra,
que Spencer w.· Kimball é um profeta vivo, e recebe e segue as instruções do Mestre, para a salvação de
todos os homens que quiserem segui-lo. Que assim possamos fazer, é
minha constante oração em nome
de Jesus Cristo. Amém.
AGOSTO DE 1976
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ridade e chamado nas mãos de J o- ·
seph e Oliver, dando início à restauração da plenitude do Evangelho.
Estou certo de que hoje os santos
nas áreas em que serão construídos
os templos, estão-se igualmente sacrificando e vivendo pela fé, a fim
de cumprir suas obrigações e designações. No Japão~ outras partes do
Oriente, os membros estão comproÉlder Adney Y. Komatsu,
metidos a construir o templo, bem ·
Assistente do Conselho dos Doze.
como sedes de estaca e capelas.
Recentemente, um jovem pai ·
prestou testemunho a respeito de
Os templos nos permitem realizar ordenanças, bem como dão-nos
sua contribuição para o fundo do
oportunidade de dar o Evange_lho a llutros.
templo. O bispo havia-o desafiado a
contribuir com determinada quota
causa da liderança t direção que repara o fundo do templo, soma esta
cebemos de um profeta vivo de
que totalizava praticamente tudo o
Deus.
que havia economizado durante
O Presidente Kimhall anunciou
anos para construir sua própria casa.
igualmente, por inspiração e revelaDepois de discutir o assunto com a
ção, a necessidade de termos mais
esposa
e filhos, decidiram-se a dar
templos ; e no ano passado, três áao Senhor toda sua · poupança para
'reas do mundo foram designadas
a construção do templo em Tóquio,
-para receber a grande bênção de ter
desistindo do sonho de uma casa
uma nova casa do Senhor, a saber,
própria.
São Paulo, Brasil; Tóquio, Japão; e
Um dia, não muito depois de enSeattle, Washin_g ton.
tregarem sua contribuição ao bispo,
Quando o Evangelho de Jesus
esse irmão foi chamado ao escritóCristo foi restaurado nestes últimos
rio do chefe o qual lhe concedeu
dias, também foi restaurada atrauma promoção inesperada na firma
vés do Profeta J oseph Smith, a
com um bom aumento de salário; a
construção de templos e suas ordepromoção implicava ainda em ajunanças. Pouco após a organização
ia de custo para uma nova casa.
'M e u s caros irmãos e amigos.
da Igreja, a 6 de abril de 1830, o SeTenho certeza de que há muitasÉ glorioso estar aqui connhor ordenou aos santos que consoutras
experiencias inspiradoras envosco nesta grande confetruíssem um templo; e de 1833 a
tre os membros da Igreja, à medida
rencia e sentir o Espírito do Senhor
1835, com menos de dois mil
que dedicam sua vida às necessidamanifestar-se através das muitas ·membros na Igreja, o Profeta Jodes da edificação do reino de Deus
palavras inspiradas proferidas pelas
seph Smith e os santos construíram
Autoridades Gerais. Meu testemuum templo em Kirtland, Ohio.
~ prazeiroso observar a dedicanho foi fortalecido; meu coração·
ção e fidelidade dos membros. Sem
Naquela época, os s~ntos não dissentiu-se tocado pelas palavras dipunham de muitas posses materiais,
dúvida, o Senhor há de. abençoar e
tas. Humildemente presto-vos meu
honrar os que cumprem suas
mas com grande sacrifício deram
testemunho de que sei que esta é
tudo o que tinham para construir a
obrigações e sacrificam seu tempo,_
a Igreja do Senhor, guiada por um
casa do Senhor. Os sacrifícios fotalentos e meios para ajudar a edifiprofeta vivo de Deus, o Presidente
ram muitos, mas comparados a grancar o reino de Deus na terra. Pela
Spencer W. Kimball.
de bênção que se seguiu, eram aperevelação moderna, o Senhor pronas pequenas ofertas ao Senhor.
O Presidente Kimball tem-nos
mete àqueles que forem fiéis: "Pois
-advertido repetidamente quanto à
Eis que, no dia 3 de abril de 1836~
assim diz o .Senhor:- Eu, o Senhor,
necessidade de mais missionários
depois de o templo estar conch.1ído,
sou misericordioso e afável para
para levar a mensagem do Evangequando da reunião do dia do Sábacom aqueles que me temem, e me
do e após solene e silenciosa oralho aos povos do mundo. Tem-nos
deleito em honrar aqueles que me
·lembrado de que todo moço digno
ção, o Profeta J oseph Smith e O li- · servem- em retidão e verdade até o
ver Cowdery receberam grandiosa
deveria fazer missão. Hoje em dia,
fim.
manifestação. Tiveram uma visão
está aumentando número de batis"Grande será a sua recompensa e
. mos de conversos, à medida que
çom a manifestação pessoal do Se- . eterna a sua glória." (D&C 76:5-6.)
mais rapazes e moças dignos estão · nhor Jesus Crito aceitando o tem- Um dos três grandes profetas que
atendendo ao chamado para servir
plo. Foram ainda visitados por três
aparece~am ao . Profeta J oseph
como missionários do Senhor. A
grandes profetas, portando as chaSmith e Oliver Cowdery no Templo
Igreja está crescendo rapidamente
ves e autoridade de seus chamados,
de Kirtland foi Elias, aquele que foi
em muitas partes do mundo, por
cada um dos quais depôs a sua autotrasladado aos céus sem provar a

A Bênção de se
Construir Um Templo
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morte. Ao confiar as chaves da sua ·
dispensação às mãos deles, disse:
"Eis que chegado é o tempo exa~
to do qual falou .M alaquias- testificando que ele (Elias) seria enviado
antes que o grande e terrível dia do
Senhor viesse "Para converter os corações dos
pais. aos filhos e dos filhos aos pais,
para que a terra toda não seja ferida ·
com uma maldição -" (D&C
110: 14-15.)
Gostaria de compartilhar convosco nesta tarde urria experiência
acontecida a um jovem casal,
membros da Igreja no Japão. Eles
desejavam casar-se, e como é costume no Japão, pediram permissão a
seus pais não-membros. O pai do
moço recusou-se. Preocupados e
desapontados, os jovens piedosamente procuraram meios de preencher suas vidas com atividades significativas na Igreja, confiando em
que obteriam a permissão mais tarde.
Nessa época, os membros da
Igreja estavam planejando uma viagem ao Templo do Havaí, e conseqüentemente deu-se grande ênfase
.à necessidade e importância de fazer pesquisa genealógica. Assim, os
dois jovens uniram-se a outros na
busca aos seus antepassados, para

que por eles fossem feitos os trabalhos no templo. A _moça pesquisou
diligentemente em santuafios, cemitérios e registros civis, conseguindo reunir setenta e sete nomes.
O tio do moço, membro respeitado
e influente da família, sabendo ·siso, ficou profundamente impressionado e interessado no trabalho dela. Notou a intensa devoção da jovem em honrar seus antepassados e
sugeriu que ela seria uma boa esposa para o sobrinho. O moço recebeu
permissão de casar-se corri ela, o
casamento realizou-se e mais tarde
os dois foram. selados no Templo do
_
Havaí.
.
Tradicionalmente as famílias ja.Ponesas se reúnem para festividades especiais em janeiro e agosto. O
jovem casal aproveitou essas oportunidades para mostrar seu livro de
recordações aos familiares, despertando grande interesse por este seu
_-trabalho e o motivo do mesmo. Discutiram com os paFentes presentes
suas linhagens de antepassados e a
importância de completar a pesquisa genealógica. Foi difícil os fami. liares não-membros entenderem as
razões para uma igreja cristã ensinar princípios como o "culto aos
antepassados", pois este é um ensinamento e tradição budista.

Fila de esperançosos candidatos a um lugar no Tabernáculo.

Hoje, muitos jov-e ns estão preenchendo seus formulários de grupo
familiar e ensinando o Evangelho
de Jesus Cristo a se-us pais e parentes por esse método. Por meio da
pesquisa genealógica e fazendo o
trabalho no templo pelos seus progenitores e particularmente agora
com a proximidade de um templo
em Tóquio, os membros poderão
viver de maneira a que o Evangelho.
seja aceito por ainda muitos mais
no Oriente. Essas grande obra apenas começou.
1
Presto-vos meu testemunho de
que o Evangelho de Jesus Cristo é o
caminho da salvação para os vivos e
para os mortos, e que Deus ouve e
atende nossas preces. Ele .nos inspirará e ajudará a coletar os registros
de nossos progenitores, · e abrirá Õ
caminho, para que possamos levar
alegria e salvação às vidas daqueles
que nos deram esta existência. Presto-vos meu humilde testemunho ..
de '}Ue s·ei q-ue J~Jseph Smith foi um
instrumento nas mãos do Senhor
para restaurar o Evangelho nestes
últimos dias e de que temos um profeta vivo, o Presidente Spencer W.
Kimball, dirigindo e guiando a Igreja de Jesus Cristo dos Santo dos Últimos Dias. Isto eu testifico em
nome de Jesus Cristo. Amém.

Conheço, por exemplo, uma senhora, uma boa mulher que se viu
numa situação bastante difícil. Ela
participava de um almoço com alguns membros da Igreja, tanto ativos como inativos, e também alguns
não-membros. A conversa voltouse para a questão do aborto e controle de natalidade, e uma das senhoras não-membro externou abertamente durante uns cinco minutos.
seus sentimentos a respeito. Disse,
erradamente, não achar nada de
mal no aborto e que não deveria haver nenhuma restrição imposta a
homem ou mulher quanto ao controle da natalidade. Essa boa irmã
da Igreja enfrentou o difícil dilema
de falar do tempo ou outro qualquer
assunto não controvertido, ou contestar e expor a verdade. Ela optou
pela última hipótese. Depois de explicar o que o Senhor tem dito a
respeito de ambos os assuntos, prestou testemunho do que ela própria
sentia. Como era de esperar, o almoço terminou um tanto quanto
abruptamente. Entretanto, depois
uma das irmãs inativas a procurou e
explicou que nunca antes entendera
o ponto de vista do Senhor quanto a
esses assuntos, e que !sentira que o
que fora dito era verdade.

És Tu Um Membro
Missionário?
Élder Gene R. Cook,
do Primeiro Conselho dos Setenta

É urge_nte que todos os membros compreendam que eles são o meio pelo
qual o EyangeJho será dado ao mundo.

&Convênios, seção 38, versículos
40 a 41:
"E outra vez voz digo, dou-vos
um mandamento, que todo homem,
tanto élder, sacerdote, mestre,
como membro, aplique-se com o
seu poder, com o trabalho de suas
mãos, para preparar e executar as
coisas que ordenei.

eus irmãos, o Senhor tem
abençoado grandemente os
trabalhos desta conferencia. Ouvistes as Autoridades Gerais
falarem pelo poder do Espírito Santo, e se escutastes pelo mesmo Espí-'
rito, fostes edificados e fortalecidos em vossa resolução · de guardar os mandamentos.

M

Mui to foi dito a respeito do programa missionário, e agora faço a
todos os aqui presentes hoje á per. gunta: Quem é realmente responsável pelo trabalho missonário? O
Presidente Kimball indicou que
todo membro deve ser um missionário.Foi sugerido que todos devem preparar-se · durante a vida inteira para serem missionários, não
só para cumprir missões de tempo
integral, como também preparar-se
para ensinar a palavra de Deus a todos os que ainda desconhecem a
verdade.
Di.z o Senhor em Doutrina
92 .

"E que a vossa pregação seja a
voz da advertência de todo homem
ao seu próximo, com mansidão e
brandura." Para mim, é óbvio que o
Senhor espera que todo homem,
todo homem, erga sua voz e pregue
o Evangelho de 1esus Cristo com
- mansidão e brandura. É claro também que aos líderes do Sacerdócio
em toda a Igreja cabe a responsabilidade de auxiliar os membros da
Igreja no cumprimento dessa responsabiliade missionária.
Mui tos membros perguntam: Élder Cook, falar é fácil, mas como
fazê-lo? O que eu posso fazer especificamente para cumprir minha
responsabilidade missionária de advertir meus semelhantes? Gostaria
de fazer-vos duas sugestões gerais .
Primeiro, podeis tomar o pa_rtido
da verdade onde estiverdes, a todo
momento em todo lugar. Às vezes,
nossos membros têm medo de defender a verdade em clubes, associações ou até mesmo, ocasionalmente, entre os membros da Igreja.
Conforme disse o Senhor, isto deve
ser feito sem temor, mas também
sem arrogância. Falai pelo Senhor e
pelo profeta em assuntos vitais da época.

Quando inspirados, senti-vos à
vontade para prestar vossos testemunhos dos princípios que sabeis
serem verdadeiros, irmãos e irmãs.
,Sentimentos sinceros comunicados de
coração a coração, por meio de um
testemunho, convertem pessoas à
verdade, onde argumentos fracos,
irresolutos e discutíveis nada conseguem.
1

Podeis dar a amigos ou outras
pessoas que encontrais no trabalho,
em viagem, lojas ou outro lugar
qualquer, um folheto, um Livro de
Mórmon ou outra literatura da
Igreja, ajudando-os, assim, a se prepararem para receber eventualmente os missionários e aceitar o Evangelho. Quantos membros não desejam ser missionários, mas continuam cuidando de seus afazeres cotidianos se~ qualquer tipo de auxílio como urrf folheto, Livro de Mórmon ou . outro instrumento missionário?
O Senhor evidentemente tinha
este desafio ·particular para seus
membros quando deu ao Profeta AI~
A LIAHONA

ma, nas águas de Mórmon, o convedo batismo que todo membro da Igreja assume, e que diz em parte, conforme registrado em Mosiah 18:9: "Sim
estais dispostos _a chorar com os que
choram; confortar os que necessitam
de conforto, e servir de testemunhas de Deus em qualquer tempo,
em Jodas as coisas e em qualquer
lugar."
É exatamente o que vos pedimosque esqueçais o medo, vos fortaleçais no Senhor e presteis ao mundo
vosso testemunho da veracidade
deste Evangelho.

Agora uma segunda sugestão: O
Presidente Kimball pediu que cada
um de nós escolha com espírito de
oração, uma família para fazer amizade . Escutai o que ele disse: "Trabalhando juntos como família, é
possível fazer um grande trabalho.
Pai, tu -deves assumia liderança.
Junto com tua família, escolhe piedosamente uma ou duas famílias
para fazer amizade. Decide quem,
dentre todos os teus parentes ou
amigos, queres trazer para a Igreja.
Depois, como família, procurai
contato com elas. Talvez podeis
planejar com eles uma reunião de
noite familiar, não na segundafeira, mas em outro dia da semana,
ou encontrar-se com eles de uma
porção de outras maneiras. Depois,
quando essas famílias demonstram
interesse, arranjai através do líder
da missãoi da ala ou ramo para convidá-las juntamente com os missionários a virem à vossa casa a fim de
ouvirem a mensagem da restauração. Se seguirdes este simples pia..:
no, trareis uma porção de boas
famílias para a Igreja." (Go Ye into
Ali the World, filme estático.)

ra do Senhor. - Digo-vos que, se
abordardes esse trabalho piedosa~
mente e pedirdes ao vosso Paj Celestial que vos revele os meios de
serdes um instrumento em suas
mãos para trazer pessoas para a
Igreja, ele vos abrirá o caminho
para consegui-lo.
Agora, àqueles que possam estar
ouvindo esta conferência e ainda
não são membros da Igreja, nós dizemos, examinai piedosamente as
doutrinas desta igreja. Orai a respeito dela e havereis de reconhecer
assim como eu sei, que esta é a única igreja verdadeira na face da terra. Conversai com membros da
Igreja e aprendei a respeito do reino de Deus na terra hoje em dia.
Gostaria de recordar a todos
mais uma vez o que o Senhor disse
ao grande Profeta Joseph Smith:
."Nossos missionários estão indo a
diversas nações . . . foi erguido o
Estandarte da Verdade; nenhuma
mão ímpia pode impedir o progres_so da obra; as perseguições podem

campear, o populacho se combinar,
exércitos podem-se formar, a calúnia difamar, mas a verdade de Deus
irá avante destemida, nobre e independente até haver penetrado cada
continente, visitado todo clima,
varrido cada país, e soado em cada
ouvido; até que os propósitos de
Deus sejam alcançados, e o Grande
Jeová diga que a obra está feita."
(History .of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 4:540)
Presto-vos meu testemunho de ·
que o Evangelho soará em cada ouvido. Esta é a única igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra. Porque o Senhor assim o declarou, presto testemunho de que existe um profeta vivo na terra hoje, e
-que há uma real urgencia, meus ir-mãos, de nós, membros da Igreja,
levantarmos a voz da advertencia
para todos os habitantes da terra.
Possa o Senhor nos dar o poder .de
cumprir este propósito, à medida que
lhe obedecermos de todo o coração,
eu oro em nome de Jesus Cristo.
Amém:

Flagrante do Tabernáculo.

Notastes que o Presidente Kimball disse escolher piedosamente
uma ou mais famílias?
Recordo o que o Senhor falou
através de Alma, o Filho: "Não obstante, foi ordenado aos filhos de
Deus que se reunissem freqüentemente e se unissem em jejum e fervente oração, pedindo o bem-estar
das almas dos que não conheciam a
Deus." (Alma 6:6)
Estais orando pelos que·, -como
diz Alma, não conhecem a Deus?
Quando fazemos o trabalho do
Senhor, temos que fazê-lo à maneiAGOSTO DE 1976
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Abraham Lincoln, décimo sexto
presidente dos Estados Unidos, advertiu-nos, usando as palavras do
próprio Salvador: "Se um reino se
dividir contra si mesmo, tal reino
não pode subsistir;
"E se uma casa se dividir contra si
mesma, tal casa não pode subsistir." (Mar. 3:24-25.)
Por grande que seja necessidade
de unidade no seio das nações, há.
necessidade maior ainda de harmonia e interdependência dentro da
Élder Howard W. Hunter,
Igreja de Jesus Cristo do Santos dos
do Conselho dos Doze
Últimos Dias em todo o ·m undo. Ao
!iproximar-se o fim desta grande
conferência, gostaria de ler-vos o
Por gr~nde que seja a necessidade de unidade e harmonia no seio das
que um profeta moderno chamou
nações, ela é maior ainda dentro da Igreja.
de "a maior oração já proferida
·lhos no futuro perguntarem, dizen- neste mundo. Está registrada em
do: Que vos significam estas pe- João com impressivos detalhes,
conforme ele a ouviu dos lábios do
dras?
Filho de Deus, no final da noite em
"Então lhes direis que as águas que ele e os apóstolos cearam jun_·do J ordão se separaram diante da tos pela última vez:
arca do concerto do Senhor; pas"Pai, é chegada a hora; glorifica
sando ela pelo J ordão, separaram- a teu Filho, para que também o teu
se as águas do Jordão: assim que esFilho te glorifique a ti . . .
. tas pedras serão para _sempr~ por
"Manifestei o teu nome aos homemorial aos filhos de lsrael." (Jos.
mens que do mundo me deste; eram
4:6-7.)
teus e tu nos deste , e guardaram a
Desde o principiO dos tempos, tua palavra ...
"Eu rogo por eles: não rogo pelo
pais deixaram memoriais para os filhos, e filhos têm erguido memo- mundo, mas por aqueles que me
riais a seus pais. Aqui na Praça do deste, porque são teus ...
Pai Santo, guarda em teu nome
Templo, nós nos rodeamos consaqueles
que me deste, para que secientemente com memoriais assim
jam um, assim como nós ...
o
velho
sino
de
Nauvoo,
o
Monua época da conquista da Pa"Assim como tu me enviaste ao
mento às Gaivotas, estátuas de reslestina ocidental após a mortauração, o Cristo de Thorvaldsen, mundo, também eu os enviei ao
te de Moisés, as dez tribos
só para enumerar uns poucos. Eles · mundo ...
da antiga Israel foram unidas sob a
- "Eu não rogo somente por estes,
servem para unir uma geração a oudireção de Josué. Os preparativos hamas também por aqueles que pela
viam sido Jeitos e dada a ordem para tra, preservando, numa longa e sua palavra hão de crer em mim;
contínua cadeia, os importantes
o acampamento aprestar-se para cru"Para que todos sejam um, como
eventos de nossa herança comum.
zar o Rio Jordão e sitiar Jericó. Josué
A passagem do tempo e o cresci- tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti;
disse ao povo que o Senhor faria maque também eles sejam um em nós,
mento de nossas instituições, muiravilhas, secando o Jordão, quando
para que o mundo creia que tu me
os pés dos sacerdotes que carregavam tas vezes tendem a separar-nos, não
enviaste.
a arca do concerto tocassem a água. · só uns dos outros, mas também de
nossos propósitos comuns. Desde
E assim como fora predito, as águas
"E eu dei-lhes a glória que a mim
os primórdios da história, foi-nos
- do Jordão~ foram milagrosamente
me deste, para que sejam um, como
ordenado edificarmos memoriais,
represad-aS, e puderam atravessá-lo
nós somos um." (João
ou comemorar a Páscoa ou convoa pé seco.
17:1 ,6,9, 11' 18,20-22.)
car conferências gerais, a fim de
Dentro da Igreja, existe uma
Depois de o povo de Israel haver
preservar o poder de nossa fé unida
constante necessidade de união,
atravessado o leito seco do rio, o
e recordar os mandamentos de
pois se não formos unidos, não soSenhor mandou · ) os ué escolher
Deus em alcançarmos nossas metas
mos dele. (Vide D&C 38:27.) Somos
doze homens, um de cada tribo,
realmente dependentes um do oupara levarem doze pedras do leito eternas, imutáveis.

Para Que
Sejamos Um

.N

tro, "e o olho não pode dizer à mão:
Não obstante, para conseguirmos
do J ordão até o local de acampareforçar nosso poder e preservar . Não tenho necessidade de ti; nem
mento daquela noite. A seguir,
ainda a cabeça aos pés: Não tenho
acrescentou: "Para que isto seja por nossa/ unidade, são precisos mais
Pecessidade de vós." (1 Cor. 12:21.)
sinal entre vós; e quando vossos fi- _ . que monume:ntos e festivais
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Tampouco podem os norteamericanos dizer aos asiáticos, nem ·
os europeus aos habitantes das ilhas
do mar: Não necessitamos de vós.
Não, nesta igreja necessitamos de
cada membro, é oramos como fez
Paulo, quando escrevia à igreja de
Çorinto, "que não haja divisão no
corpo, mas antes tenham os
membros igual cuidado uns dos outros.
"De maneira que, se um membro
padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é
honrado, todos os membros se regozijam com ele. ( 1 Cor. 12:25-26.)
As palavras de Paulo são tão válidas para nós hoje, como o foram
para os santos de Corinto.
Pensando na enorme expansão
da Igreja, na diversidade de línguas
e culturas, e nas monumentais tarefas que ainda estão à nossa espera,
imaginamos se haveria algum objetivo mais importante do que viver
de maneira a podermos gozar o
espírito unificador do Senhor.
Como Jesus orou, nós temos que ser
unidos, se quisermos que o mundo
se con~ença de que ele foi enviado
por Deus, seu Pai, para nos redimir
de nossos pecados.

Os éldres Ezra Taft Benson e Mark E.• Petersen. do Conselho dos Doze.

difícil da história aa Igreja, o Profeta Joseph Smith referiu-se à oposição que pode ·atrasar a Igreja, quando não estamos cheios do espírito
de apoio e solidareidade.
"A nuvem que vinha pairando
sobre nós" disse ele, "rompeu-se
com bênçãos sobre nossas cabeças,
e Satanás foi frustrado em suas tentativas de destruir a mim e à Igreja,
sucitando ciúmes no coração de alguns dos irmãos; e agradeço ao meu
Pai Celestial pela união e harmonia
agora prevalecentes na Igreja."
(History of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 2:355.)

É a unidade e união que nos têm
capacitado até agora a prestar nosso testemunho mundo afora, com
dezenas de milhares de missionários
para fazer a sua parte. Mais tem
que ser feito. É a unidade que até
agora tem capacitado a Igreja, suas
alas e estacas, ramos e distritos, e
membros a construir templos e ca..:.
pelas, empreender projetos de bemestar, pesquisar os mortos, velar
pela Igreja e edificar a fé. Mais tem
que ser feito. Estes grandes propósitos do Senhor não poderiam ter
É lógico, a chave para uma igreja
sido cumpridos com dissensão, ciúmes ou egoísmo. Nossas idéias tal- unida é uma alrna unida - uma
vez nem sempre combinem total- alma em paz consigo mesma e não
mente com os que nos presidem em mergulhada em conflitos e tensões
autoridade, mas esta é a igreja do interiore.s. Há tanta coisa neste
Senhor, e ele há de abençoar todo mundo calculada para destruir essa
aquele que se descartar de seu or- paz pessoal por meio de pecados e
gulho, orar por força e contribuir tentações aos milhares. Rogamos
que a vida dos santos seja vivida em
para o bem do todo.
· harmonia com o ideal estabelecido
Pelo mesmo sinal não conheço
para nós por Jesus de Nazaré.
armas mais eficientes nas mãos do
Oramos para que os esforços de
adversario contra qualquer grupo
Satanás sejam frustrados, que a vida
de homens ou mulheres na Igreja
pessoal possa ser pacífica e calma,
do que as da desunião, do criticisque as famílias seiam unidas e solimo e antagonismo. Num período
AGOSTO DE 1976

dárias, que alas e estacas, ramos e
distritos posssam formar o grande
corpo de Cristo, preenchendo cada
necessidade, amenizando toda dor,
curando toda ferida até que o mundo inteiro, conforme implorou Néfi,
há de "prosseguir para a frente,
com firmeza em Cristo, tendo uma
esperança resplandecente e amor a
Deus e a todos os homens ...
"Meus queridos irmãos," conti-·
nuou Néfi, "este é o caminho; e não
há nenhum outro caminho." (2 Néfi
31 :20-21.)
Pela inteira Igreja mundial, pelo
grande corpo de santos do Oriente
do Ocidente, do Norte e do Sul, nós
oramos que possamos ser um.
Esta tem sido uma conferência
gloriosa. Nela reinou um bom espírito, e por termos sido unidos sob a
direção de um profeta de Deus,
apoiando e sustendo-o, o Senhor
nos tem abençoado. Presto testemunho de que Deus vive e continuará a nos abençoar, se permanecermos como um e seguirmos seus
mandamentos. Que assim possamos
agir é minha humilde oração, em
nome de nosso Salvador e Mestre,
Jesus Cristo. Amém.
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tos padrões de nossa vida familiar e
comunitária.

Em Busca de
Riquezas Eternas
Presidente Spencer W. Kimball

Há poucos anos, um avião a jato
cruzou o Oceano Atlântice nos dois
sentidos, em poucas horas. Logo
depois, o jornal New York Times
publicava uma "charge_" , mostrando o jato voando a uma velocidade
fantástica, com a legenda: "O progresso científico do homem." ·No
chão, mostrava uma grande tartaruga, movendo-se vagarosamente,
com a legenda: "O progresso moral
do homem."
E acrescentava o autor: "Esta
"charge_" ilustra de forma vívida o
que pode ser a tragédia da idade
moderna, e o que é, sem dúvida,
uma das mais imperativas razões
para maior atenção para com os valores morais e espirituais em nossos
lares e escolas."

"Segu_imos avante com clara visão e sólido julgamento, e rededicamos
nosso lar e nossa família aos elevados valores morais e espirituais.
Já bem no início de seu ministério, perguntava o Senhor: "Que
buscais?" Referia-se ele ao impulso
que induz a busca de bens terrenos,
honras, louvor e riquezas mundanas, ou as riquezas eternas d'alma.
O que aprove.itam ao homem? Assim o Senhor apresentou um
vibrante contraste entre as honras
do mundo e as honras que podem
advir à alma. Ele descreve vividamente o contraste entre as coisas do
mundo e as coisas relacionadas com
os desejos e feitos celestiais.

mados, irmãos, após quatro
dias de reuniões de confe.
rencia, agora se aproxima o
término desta conferencia geral.
Foram horas de regozijo, pois vi_mos grande número de nossos queridos irmãos e irmãs de muitos paí~es deste nosso globo. É uma grande alegria reve-los e dar-se conta
do progresso e desenvolvimento
conseguido pelo povo deles.
Esperamos que a conferência
haja proporcionado um estímulo espiritual, e recordamos as palavras
do Senhor: "Pois que aproveita ao
homem ganhar o mundo inteiro, se
perder a sua -alma? ·ou que dará o
homem em recompensa da sua alma?" (Mat. 16:26.)
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Reiteramos repetidamente a
exortação de Cristo, quando admoestou seus ouvintes: "buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça; e todas estas coisas vos serão
acrescentadas," (Mat. 6:33.)
Esta, pois, é a questão primordial
que leva grande número de pessoas
no mundo inteiro a se preparar para
a opção - os bens materiais ou os
espirituais.
Os sermões desta conferência
acentuaram o fato de que grandes
estadistas, lúcidos educadores e o
público em geral apontam a evidente carência espiritual da época presente e um declínio dos padrões éticos e morais.
Esperamos que não seja verdade,
mas nos opomos intransigentemente a qualquer investida contra os al-

É por isso que tanto insistimos na
realização da noite familiar em
cada família semanalmente, a fim
de que possamos guiar, inspirar,
educar e dar primazia aos pensamentos que conduzem ao crescimento espiritual e inspiração religiosa.

Disse um autor: "Até onde chegamos na longa peregrinação do
homem das trevas para a luz? Estamo-nos aproximando da luz, do dia
da liberdade, de paz para toda a humanidade, ou estarão as sombras de
mais outra noite se fechando sobre
nós?"
Nós, membros da Igreja, proclames nossa liberdade e renovação de
nossa fé e confiança de termos controle sobre nossa família, e de podermos criar nossos filhos de forma
a amarem a verdade e serem feli~
zes na imortal dignidade do homem, governados pelas leis eternas
e morais de Deus.
Em vários países, nossa congregação conta com numerosos
membros altamente profissionalizados e habilitados. Contudo, temos
igualmente muitos excelentes líderes e membros que se dedicam à
mineração de carvão, a cuidar de
caldeiras, a serviços contábeis, atividades de torneiro, apanhar algodão , cultivar pomares, curar doentes, plantar milho, tudo isso com
rnuito orgulho e proveito.
Os inimigos da fé não conhecem
A LIAHONA
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outro Deus, senão a força, nenhuma devoção, senão o emprego da
força. Dominam os homens pela
traição; lucram com a fome dos outros. Tudo quan_to se lhes opõe, eles
deturpam, prinéipalmente a verdade. Por isso, seguimos avante com
clara visão e sólido julgamento, e
rededicamos o nosso lar e nossa
família aos elevados valores morais
e espirituais.
Por conseguinte como" o lar é o
alicerce do país, prosseguimos cui- .
dando que nossos filhos sejam ensinados, educados e controlados, visto serem nosso mais precioso bem;
e ensinamo-los a andarem em retidão e a se tornarem dignos cidadãos
do reino de Deus.
Reconhecemos o fato de que o
ensino da religião e moralidade é,
sem dúvida tarefa dos pais. É a responsabilidade dos pais e mães.
Nós vos convidamos agora a retornar para a conferência geral de
outubro, quando voltaremos a
acentuar os temas fundamentais tão
bem e claramente ensinados nesta
conferência.
Continuaremos a pôr em ordem
nossos lares e famílias e a mantê-los
nessa condição; e continuaremos
também a divulgar o Evangelho entre as nações do mundo.
Se descobríssemos que o alicerce
de vossa casa, vosso lar está sendo
solapado por cupins, não perderíeis
tempo em mandar examinar o prédio e exterminar a praga.
Existem elementos destrutivos
muito mais importantes que podem
invadir vosso lar, vosssa família.

Injúrias, calúnias, _maledicência,
criticismo são cupins insidiosos que
destroem o lar. Brigas e palavrões
também são males que às vezes prejudicam o lar.
George Washington nos deu um
bom exemplo nesse sentido. Quando soube que alguns de seus oficiais
eram dados a blasfemar, envioulhes uma carta a }9 de julho de 1776,
da qual citamos:
"Pesa-me ser informado que o
tolo e iníquo hábito de blasfemar e
praguejar profanamente, víCio até
agora pouco conhecido no Exército
Americano, está-se tornando moda.
Espero que a oficialidade procurará, tanto pelo exemplo como influência, pôr um paradeiro nisso, e
que tanto eles como os homens reflitam que pouca esperança podemos ter das bênçãos dos céus para
nossas armas, se os insultarmos com
·nossa impropriedade e insensatez.
Além disso, é um vício tão baixo e
vil, sem nenhuma compulsão, que
todo homem de bom senso e caráter ·o detesta e despreza."
. A maioria dos pais há de concordar com esta citação de um apreciado autor:
"Toda fase da vida humana é maravilhosa- a idade irresponsávél da
infância, os emocionantes anos da
.adolescência e namoro, o período
produtivo de lutas e pesados encargos da paternidade; porém, o mais
maravilhoso tempo da vida chega
quando pai e mãe se tornam companheiros e amigos de seus filhos e
filhas adultos, bem sucedidos, e começam a gozar a alegria dos netos.

"A juventude é circunscrita por
restrições, limitações, horários,
combinações. A adolescência é
"Nossas alegrias domésticas sã.o cheia de mistérios, anseios e derroas mais deleitosas que a terra "ofere- tas. Em seu início, a paternidade se
absorve em lutas e solução de
ce, e a alegria dos pais com seus fiproblemas.
A velhice senil é obsculhos é a mais sublime da humanidade. Torna seus corações puros e recida por mistérios eternos, porém
a meia-idade e a velhice normal, se a
bons, eleva-os até seu Pai nos
vida foi vivida reta e plenamente,
céus."
estão repletas de sensação, não apeVós e eu entendemos perfeita- nas de sucesso, mas de companheimente que essa grande, sublime ale- . rismo com filhos e netos."
gria está ao alcance de cada par de
"Falando da família, tão fundapais, desde que hajam realizado devidamente· seu casamento e cumpri- mental para nosssa alegria e felicido suas responsabilidades familia- dade, continuamos a citar ainda
R.J. Sprague:
res, e se prevaleceram altos ideais
no casamento e vida familiar.
"Todo indivíduo "'ormal deveria
Concordamos com o educador
suíço Pestalozzi:
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completar todo o ciclo da vida humana com todas as suas alegrias e
satisfações na ordem natural - infância, adolescência, mocidade, paternidade, meia-idade e a idade dos
netos. Cada idade tem satisfações
que só se podem conhecer por ex' periência própria. É preciso renas. cer seguidamente, para conhecer o
curso inteiro da felicidade humana.
Quando nasce o primeiro filho, nasce u'a mãe, nasce um pai e nascem
avós. Somente nascendo que eles .
podem vir a ser. Somente pelo ciclo
natural da vida, podem-se alcançar
as grandes alegrias progressivas da
. humanidade.
"Qualquer sistema social que impeça o indivíduo a seguir o ciclo
normal da vida, de casar cedo, de
criar uma família antes dos cinqüenta ou coisa tal, e de usufruir as
profundas, peculiares alegrias da
meia-idade e de ter netos, frustra a
ordem divina do universo e lança a
. base para toda sorte de problemas
sociais."
Prosseguimos, citando:
"Quando um moço e uma jovem
do tipo biológico certo se casam aos
vinte e poucos anos, estando preparados para ganhar a vida e sustentar
e criar seus filhos, eles começaram
o ciclo normal da vida.- Provavelmente darão à sociedade bem menos problemas quanto a crimes,
imoralidade, divórcio ou indigência
do que seus companheiros solteiros.
Terão filhos e os criarão, enquanto
são vigorosos, gozam-nos quando
estão adultos e obtiveram sucesso,
dependem deles quando fracos, e
·usufruem o melhor tipo de seguro
co.n tra velhice jamais inventado
pelo homem ou Deus, um seguro
que paga suas anuidades em bens
materiais quando ·necessário, mas
que, em geral, lhe paga em ricas
· alegrais de amor e camarada. gem ... As supremas alegrias da experiência humanão virão a partir da
meia-idade, através do companheirsmo, amor e honra dos filhos e
n"e tos."
É nossa ~sperança, pois, que todos os membros da Igreja cuidem
de pôr em ordem sua própria vida, a
fim de poderem gozar esses ciclos
da vida.

E agora, ao chegarmos ao fim
desta grande conferência, gostaria_
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de lembrar mais uma vez à ·nossa
gente - ponhamos mãos a obra e
cuidemos que todos os líderes cumpram o Evangelho de Cristo e o ensinem a seu povo, a fim de que se
espalhe por todos o. os cantos do
mundo. Temos que seguir avante,
irmãos, para viver uma vida digna.
Pagaremos nossos dízimos e ofertas; iremos ao templo e cuidaresmo
dos dados genealógicos de nos~os
mortos. Realizaremos nossa noite
familiar com absoluta regularidade
e eficiência. Ensinaremos retidão a
nossos filhos. Mandaremos nossos
filhos dignos fazer missão. Cumpriremos nossas próprias responsabilidades, ensinando o Evangelho aos
nossos semelhantes e advertindoos.
No início desta dispensação, disse-nos o Senhor:
"Escutai, ó povo da minha igreja,
diz a voz- daquele que habita no alto
e cujos olhos estão sobre todos os
homens; sim, na verdade vos digo:
Escutai, ó povo de terras longínquas, e vó-s que habitais as ilhas do
mar, escutai juntamente.
"Pois na verdade, a voz do Senhor se dirige a todos os homens,
e ninguém há de escapar, e não há
olho que não verá, nem ouvido que
não ouvirá, nem coração que não
será penetrado.

·apóstolos e servos do Senhor]; ...
"Não buscam ao Senhor' para
estabelecer a sua justiça, mas cada
um segue o seu próprio caminho,
segundo a imagem do seu próprio
Deus, a qual é à semelhança do
mundo, e cuja substância é a de um
ídolo, que envelhece e perecerá em
Babilônia, mesmo a grande Babilônia que cairá ...
"As coisas fracas do mundo virão
e abaterão as grandes e fortes, para
que os homens não se aconselhem
com o próximo, nem confiem no
braço da carne "Mas para que todo homem fale,
em nome de Deus, o Senhor."
(D&C 1:1-4,12-14,16,19-20.)
Eu gostaria de concluir com um
pensamento sobre Jó, cuja mulher o
procurou com uma sugestão tentadora.
"Então sua mulher lhe disse: Ainda reténs a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
"Mas ele lhe disse: Como fala
qualquer doida, assim falas tu; receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? ...
"Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz,
"Não falarão os meus lábios iniqüidade, nem a minha língua pronunciará engano.

"E os rebeldes serão tomados de
muita tristeza, pois suas iniqüidades
serão proclamadas de cima dos telhados, e revelados os seus atos secretos.

"Longe de mim que eu vos justifique; até que eu expire, nunca apartarei ·de mim a minha sinceridade.

"E a voz da advertência irá a todos os povos pela boca de meus
discípulos, os quais escolhi nestes
últimos dias ...

"À minha justiça me apegarei e
não a largarei; não me remorderá o
meu coração em toda a minha vida ...

"Preparai-vos, preparai-vos para
o que está por vir, pois o Senhorestá perto;

"Porque qual será a esperança do
havendo sido avaro,
quando Deus lhe arrancar a sua alma?" (Jó 2:9-10; 27:3-6,8.)

a

"E ira do Senhor está acesa, e a
sua espada está banhada nos céus, e
sobre os habitantes da ·terra cairá.
"E o braço do Senhor se manifes-·
tará; e se aproxima o dia em que
aqueles que não ouvirem a voz do
Senhor, nem a de seus servos, nem
atenderem às palavras dos profetas
e apóstolos, serão desarraigados
dentre os povos. [E gostaria de dizer aqui que, durante os dias desta
conferência, ouvimos muitos, muitos testemunhos pelos profetas,
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hipócrit~,

Enquanto ouvia os muitos sermões durante esta conferencia, Mateus 16 foi citado seguidas vezes.
Gostaria de citá-lo mais uma vez,
pois que a repetição há de nos fortalecer.
"E chegando Jesus às partes de
Cesaréia de Filipo, interrogou os
seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem?
"E eles disseram: Uns João Batis-

ta, outros Elias, e outros Jeremias
ou um dos profetas;
"Disse-lhes ele: E vós, ·quem di-·
zeis que eu sou?
"E Simão Pedro, respondendo,
disse: Tu és o Cristo, o Filho de
Deus vivo." (Mat. 16:13-16.)
Neste recinto, existem hoje meia
centena de testemunhas especiais.
Ao alcance da minha voz, há dezenas de milhares de homens que todos, num só grande coro, responderiam a essa pergunta: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo."
E então o Senhor poderia dizer a
cada um dos milhares de nós:
"Bem-aventurado és tu, meu filho,
porque não to revelou a carne e o
sangue, mas meu Pai que está nos
céus.
"Pois digo-te que tu és Pedro,
Tiago ou João, ou seja quem for, e
sobre esta pedra da revelação - não
a pedra de Pedro, porque a Igreja
não poderia ser edificada sobre a
vida de nenhum homem, mas sobre
a pedra da revelação - eu te revelei
que Jesus é o Cristo.
"E eu te darei as chaves do reino
dos céus; e tudo o que ligares na
terra, será ligado nos céus; e tudo o
que desligares na terra será desligado nos céus." (Vide Mat. 16:17-19.)
E este é o meu testemunho para
vós, meus irmãos, ao concluirmos
esta maravilhosa conferência, na
qual tanto nos regozijamos juntos.
Meu testemunho é que tudo o que
pode ser ligado na terra pode ser ligado nos céus pela autoridade e poder que foi concedido aos servos do
Senhor. Eles foram dados aos Doze
Apóstolos nos primeiros tempos. Élhes dado novamente hoje em dia.
Tudo o que ligardes na terra, será ligado nos céus. As chaves do reino estão sobre a terra. Sabemos que o
Senhor quer que as usemos para
abrir as portas, a fim de irmos
adiante e para promovermos a obra
de nosso Salvador com nosso esforço especial. E presto-vos este testemunho e peço que as bênçãos do
Senhor estejam sobre vós ao viajardes de volta ao vosso lar, que estejais protegidos e seguros, e que
a mensagem desta conferencia possa estar profundamente incutida
para sempre em vosso coração, em ·
nome de Jesus Cristo. Amém.
A LIAHONA

Sessão do Bem-estar, sábado, 3 de abril de 1976.

A Igreja e a
Família nos Serviços
de Bem-Estar
Bispo Victor L. Brown,
Bispo presidente
A prep~ração familiar é o fundamento no qual se baseia a preparação
.
da lgr~Ja.
do em tempos conturbados. Entretanto, conforme tem sido citado
tantas vezes "é preciso que ]isto[
seja feito a meu modo". (D&C
104: 16.)

Esperamos que vós, presidentes
de estaca, bispos e presidentes de
Sociedade de Socorro ensineis ao
povo os princípios fundamentais da
auto-confiança e independência. É
criticamente importante que os
membros da Igreja sejam convertidos a este princípio. Se os membros
da· Igreja como um todo praticassem esses ensinamentos, não tería. mos necessidade alguma de temer
os problemas que indubitável irão
eus caros irmãos, somos
surgir, fossem quais fossem.
gratos pela oportunidade
de, nesta manhã, voltarDisse o Senhor: "Pois se desejais
mos a discutir convosco alguns
que eu vos dê um lugar no mundo
dos princípios fundamentaís do
celestial, devereis preparar-vos, faprograma de Serviços de Bem-Estar
zendo as coisas que eu mandei e
da Igreja.
que exigi de vós ...
É preciso que nos façamos cons· "Eis que esta-é a 'p reparação comtantemente esta pergunta: Qual é a
a qual vos preparo, o alicerce e o
responsabilidade do indivíduo, da · exemplo que dou, po.r meio dos
família e da Igreja na satisfação das
quais · podereis cumprir os mandanecessidades de nosso povo? Há
mentos que vos são dados;
"Que pela minha providência,'
evidência de que ainda existe quem
não obstante a tribulação que sobre
não entenda .ou pelo menos não
leve a sério a recomendação feita
vós descerá, a minha igreja permahá tantos anos. Aparentemente
neça independente, acima de todas
acham que a Igreja cuidará deles inas outras criaturas sob o mundo cedependente do que tenham ou não . leste." (D&C 78:7,13-14.)
.
feito por si mesmos.
E disse mais: "Se estiverdes pronDevemos simplesmente reconhetos não temereis." (D&C 38:30.)
Agora, com respeito ao papel da
cer que o fundamento do programa
dos Serviços de Bem-Estar da IgreIgreja nos serviços de bem-estar.
ja depende do grau de preparação
Nos primórdios desta dispensação,
quando a Igreja tinha apenas alguns
do indivíduo e depois de sua famímeses de existência, o Senhor revelia, de cuidarem de si próprios. Se
nossa gente apenas entendess~ que_ lou ao Profeta Joseph Smith que
nós, como povo, ·deveríamos cuidar
esses ensinamentos são provenientes
do amor do Senhor, e que ele, em · dos pobres e necessitados, ·e ministrar-lhes auxílio para que não sosua infinita sabedoria quer que seu
fram." (Vide D&C 38:35.)
povo seja particularmente abençoa-
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Poucos meses depois, o Senhor
acrescentava· esta admoestação: "E
em todas as coisas lembrai-vos dos
pobres e necessitados, dos doentes
e aflitos, pois aquele que não faz essas coisas, o mesmo não é meti
discípulo." (D&C. 52:40.)
Para habilitar-nos coletivamente
- como igreja - a cumprirmos essa
responsabilidade, foi organizado o
pr<?grama .dos Serviços de BemEstar. Existem certas diferenças bá. sicas entre a forma de a Igreja ego- ·
verno cuidarem dos necessitados.
Uma das mais importantes dessas
diferenças é assim exposta pelo Presidente J. Reubem Clark Jr.:
"A Igreja não distribui esmolas;
esta é uma das razaões pelas quais
devemos faz~r da assistência aos
necessitados um problema local e
por que ele deverá continuar sendo
local. A Igreja não pode dar esmolas; não pode prover um grande de. pósito para o qual os bispos podem
· mandar tudo ou onde se podem
abastecer de tudo de que precisam
. para seus pobres, como se a Igreja
fosse o Tesouro dos Estados Unidos. Isto é-inexeqüível." (Conference Report, outubro 1944.)
Disse o Senhor ainda mais: "não
serás ocioso; porque o ocioso não
comerá o pão nem usará as vestes
do trabalhador." (D&C 42:42.)
· Uma esmola ou algo que se consegue em troca de nada, fomenta a
ociosidade e dependência, e destrói
o respeito p.róprio.
· O "modo" do Senhor destina-se a
. nos ajudar a satisfazer nossas próprias necessidades e também a cuidar dos necessitados de maneira a
lhes preservar ou restituir sua independência, industriosidade e respeito próprio. Ele execra os injustificadamente ociosos que não são
"quebrantados de coração, cujos
espíritos não são contritos, e cujas
barrigas não estão satisfeitas, e cujas mãos não cessam de tomar posse
dos _bens de outros homens, cujos
olhos estão cheios de cobiça e que
não ]trabalham[ com as ]suas[ pró:.
prias mãos".! (D&C 56:17.) Ele se
regozija, todavia, em buscar e cuidar dos pobres bem-a~enturados"
· que são puros de coração, cujos corações são quebrantados e cujos
espíritos são contritos". (D&C
:'56: 18.)

O esforço conjunto dos membros
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individualmente e programas organizados da Igreja para auxiliar esses
justos, porém infortunados santos a
ajudarem-se a si mesmos, é chamado de pr~paração da lgr~ja. Com
seus esforços concentrados em
nível de ala, os membros da Igreja
consagram seu tempo, energias e
meios, a fim de organizar empreendimentos de produção, instalações
de beneficiamento como fábrica de
conservas, armazéns, agências de
emprego e outros organismos dos
Serviços de Bem-estar. Ajudam
igualmente outros membros que tenham problemas sociais, emocionais e econômicos, vivendo o segundo grande mandamento de
amor ao próximo como a si mesmo.
Além disso, ajudam a Igreja a satisfazer as necessidades dos pobres
através de generosas ofertas de jejum, todos os meses. Tais esforços,
contudo, destinam-se a cuidar de
apenas um número limitado de santos, somente daqueles que realmente não podem cuidar de si mesmos
- a viúva, o órfão, o temporariamente desempregado, o doente, o
portador de problemas emocionais
e assim por diante. Porém, até mesmo estes são assistidos somente depois que eles próprios e seus fami- ·
liares fizeram todo o possível por si
mesmo.
Na reunião dos Serviços de Bemestar do ano passado, o Presidente
Marion G. Romney comentava:
"Não quero parecer um 'futurólogo' agoureiro. Não sei o que vai
acontecer futuramente em detalhes. Sei o que os profetas predisseram. Mas digo-vos que o programa
do bem-estar, organizado para nos
habilitar a cuidarmos de nossas próprias necessidades, ainda não cumpriu a função que lhe foi destinada.
Havemos de ver o dia em que viveremos daquilo que produzimos."
(Conference Report, abril de 1975, p .
165.)
isse o Presidente Spencer W.
Kimball:
"Temos tido muitas calamidades
no período que passou. Parece que
a cada um ou dois dias, há um terremoto ou uma enchente ou um furacão ou outra desgraça que traz dificuldades para muita gente. Sou grato por ver que nosso povo e nossos
líderes estão começando a captar a
visão da auto-ajuda ...
"Penso que está chegand-o o tem-
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organizar trabalho de assistência espo em que haverá muito mais despecial por parte dos quoruns. Os
graças, em que se darão mais furaserviços de saúde e sociais seriam .
cões e enchentes ... mais terremonecessários em muitos lugares. Evitos ... Penso que sua probabilidade
dentemente os recursos materiais
vai crescendo, 'a medida que nos
da Igreja seriam pesadamente oneaproximamos do fim, e por isso derados, financiando tais encargos,
vemos estar preparados para isso."
principalmente se a condição dois
(Conference Report, abril de 1974,
perdurasse por longo tempo ou fospp. 183-84.)
se de grande âmbito.
Refletimos maduramente sobre
Na condição três, as circunstânessas declarações e outras semecias seriam muito sérias. A depreslhantes, e procuramos· visualizar
são econômica grave, talvez que à
mentalmente, prevendo o que
beira da derrocada, com desempreaconteceria no futuro sob várias
go generalizado. Provavelmente hacondições sociais e econômicas.
veria muita dissensão socia . Esta
Gostaria de compartilhar convosco
condição poderia ser conseqüência
as possíveis condições que podede graves problemas econômicos,
riam atingir cada um de nós indivital como sério fracasso das colheidualmente e a Igreja coletivamente.
tas, desastres naturais em larga esGostaria de ver o que aconteceria
cala ou um possível conflito interem três condições hipotéticas, porém potencialmente reais.
. nacional. Em tais circpnstâncias, a
lgr~ja, valen o.:..se de nossos recursos
A primeira condição se caracteriatuais, muito provavelmente não teria
za por uma economia relativamente
capacidade de prover qualquer assisestável, modesta taxa de desempretência além da fornecida na condição
go e tragédias naturais em número
dois, e portanto não poderia atender a
limitado - condição bastante paretodas as necessidades de bem-estar do
cida à que gozamos atualmente em
povo.
nosso e muitos outros países. ApeEu gostaria de salientar que essa
nas um pequeno número de indivíduos ou famílias da Igreja necessitapreparação inclui mais do que a
riam de recorrer ao bispo em busca
meramente temporal. Particularde assistência médica, emocional
mente na condição dois e três, en·ou econômica temporária. Para socontraríamos dissensão social ,
correr essas famílias ou indivíduos
preocupações, temor, depressão e
incapazes de sustentar~se totalmentodas as tensões emocionais que
acompanham tais condições econôte sozinhos, usaríamos nossos emmicas e sociais. As condições sanipreendimentos de produção, armatárias seriam precárias. Famílias e
zéns, agências de emprego e fundos
indivíduos teriam que, preparados,
de ofertas de jejum. Os apropriados
enfrentar tais condições emocional
serviços de assistência social e de
saúde da Igreja apoiariam a organie fisicamente. Os membros teriam
zação do Sacerdócio na satisfação
maior necessidade do que nunca de
dessas necessidades especiais. O
se ampararem mutuamentej
Estes exemplos, em15ora apenas
atual estado de preparação da nossa
Igreja permite-nos atender às dehipotéticos, ilustram que a nossa
mandas implícitas nessa primeira
salvação temporal depende unicacondição.
mente de seguirmos as recomendaA condição dois é caracterizada . ções das Autoridades Oerais a respor mais graves tensões econômipeito de estarmos preparados como
família e indivíduo, como ala e estacas, sociais e de saúde. Poderia incluir uma depressão da economia . ca. À medida que aplicarmos seu
conselho, fazemos de Sião um refúcom grave desemprego ou talvez
gio e modelo de vida justa, confordesastres naturais localizados. A some ordenou o Senhor nestas palaciedade seria instável e desunida. A
vras: "Na verdade digo a vós todos:
fim de a Igreja conseguir satisfazer
Erguei-vos e brilhai, para que a
as necessidades dos impossibilitavossa luz seja um estandarte para as
dos de cuidarem de si mesmos, exinações;
giria o máximo de nossos projetos
"E para que a congregação na
de produção,. reduziria a variedade
terra de Sião e em suas estacas seja
de itens produzidos e distribuídos,
para defesa e refúgio contra a temnos obrigaria a prover oportunidades de trabalho em 1'l.rga escala e a
pestade." (D&C 115:5-6.)
A LIAHONA

namento familiar amoroso. É capaz
de enfrentar galhardamente os inevitáveis opostos da dor e alegria privação e abundância, fracasso e sucesso por meio de sua fé no Senhor
Jesus Cristo e na vida eterna." (Ensig, ~ nov. de 1975, p. 115.)
A preparação familiar é a chave
para a satisfação das necessidades
dos membros da família e o fundamento no qual se baseia a prepara- ·
ção da Igreja.
Quando falamos de implementar
a preparação familiar, estamo-nos
referindo a coisas simples, elementares: um pai mostrar seú trabalho
ao filho, para que este conheça essa
parte importante da vida paterna;
os pais envolverem os filhos na elaboração do orçamento familiar; a
mãe ensinar à filha prendas domésticas, tal como cozinhar e costurar;
pais e filhos discutirem juntos como
uma família estável e equilibrada se
conduz em tempos difíceis, desenvolvendo, assim, um entendimento
de saudáveis reações emocionais.

Elder Joseph Anderson, assistente do Conselho dos Doze.

Vejamos agora o princípio funda- . orçamento e administração finan-·
mental, o papel da família e do inceira. Os filhos aprendem tais
divíduo. O indivíduo tem a respon- princípios pela experiencia prásabilidade de cuidar de si mesmo e tica ...
de sua família. Diz o Apóstolo Pau"Produção e armazenamento dolo: "Mas se alguém não tem cuida·. méstico. A família preparada dispõe
do dos seus, e principalmente dos
de suprimentos suficientes · para
da sua família negou a fé, e é pior
atender suas necessidades básicas
do que o infiel." (I Tim. 5:8) Aoindurante um ano, pelo menos. Além
divíduo cabe o encargo de prover.
disso, participa ativamente, se
sustento para si mesmo, aos pais
possível, na produção · desse supripara seus filhos, aos filhos para seus
mento, como cultivando e conserpais idosos -e avós. Este dever só
vando gêneros alimentícios, costupode ser cumprido, usando-se sarando etc.
biamente os recursos individuais e
"Saúde física. A família preparafamiliares.
da pratica bons princípios profiláti·Permiti que reveja convosco mais
cos com referência à nutrição, saniuma vez os cinco elementos básicos
dade, prevenção de acidentes; cuida preparação familiar, dos quais . dados dentários e primeiros socorf alamos em reuniões passadas dos
ros; também compreendem o uso
Serviços de Bem-Estar:
apropriado dos recursos. sanitários.
As promessas feitas pelo Senhor em
"Profissionalização. Na família
Doutrina & Convênios, seção 89,
preparada, -o marido se preparou
para a profissão escolhida. Os filhos . em relação à saúde dos sa,ntos, devem merecer especial atenção.
estão-se preparando para uma profissão satisfatória e adequada.
. "Vigo_r socio-emocional. A família
"Finanças. Na família preparada,
os pais conhecem e apljcam os
T'lrincípio hásicos da elaboração de
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preparada adquiriu vigor socioemocional através de uma vida reta,
do estudo do Evangelho e relacio~ .

O Salvador ensinou-nos a chave
para a eterna lei da paternidade e
yiver familiar, quando disse: "Na
verdade, na verdade vos digo que o
Filho por si mesmo não pode fazer
coisa alguma, se .Q não vir fazer ao
Pai; porque tudo quanto ele faz, o
Filho faz igualmente.
"Porque o Pai ama o Filho, e
mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe
mostrará maiores obras que estas,
para que vos maravilheis." (João
.~: 19-20.)
É pelo exemplo que os pais ensinam seus filhos a realmente se prepararem para viver o caminho de
vida do Senhor.
Preparação familiar, conforme o
termo é aplicado nos Serviços de
Bem-estar, é muito mais que um
·lema ou programa. É a chave pela
qual as famílias realizam sua salvação temporal. Ela permite ao pai e
mãe ensinarem pelo·. exemplo uma
lição aprendida da·s Escrituras:
"Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz."
A preparação familiar pode tornar-se para todo pai o processo pelo
qual cumpre grande parte de seu
genuíno papel de patriarca da casa.
Ajudando os filhos a se prepararem
. nessoalmente nas cinco áreas da
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preparação familiar, ele os está pre. parando para enfrentar confiantemente o mundo. Assim, quando os
pais aproveitam tarefas, projetos e
idéias tangíveis ;_ atuando como
mestres e conselheiros dos filhos estão também cumprindo sua responsabilidade de patriarca da sua
família.

O Sistema, de
Emprego da Igreja

Tentamos salientar a importância
e relacionamento da preparação da
Igrejà e preparação familiar. Nós
necessitamos de ambas, se quisermos desincumbir-nos qe nossas responsabilidades e estarmos plenamento preparados para os desafios
que se nos defrontam. A fim de melhorar a preparação da Igreja, toda
ala deve engajar-se num projeto de
produção, num programa de emprego e ter acesso a um armazém
do bispo. Para melhorar a preparação familiar, temos que elaborar
um plano e pô-lo em prática. É assim que nos tornamos mais autosuficientes.

Bispo H. Burke Peterson,
Primeiro Conselheiro no Bispado Presidente

Nossa resposta é o quorum do Sacerdócio, a Sociedade de Socorro, o
Comitê de Serviços do :Bem-Estar· da Ala e a equipe de colocação de ala
e estaca.
Como pais e líderes, vós e eu temos a oportunidade dada por Deus
de ensinarmos aos nossos filhos este
grande princípio eterno. O princípio do trabalho honesto e honrado
vem acompanhado do princípio da
auto-suficiência - não independência obstinada, arrogante, mas um
respeito próprio humilde, porém
forte, e responsabilidade pessoal
por nós mesmos.

Instamos todos os líderes aqui
presentes nesta manhã- fazei vossa
luz brilhar de tal modo, que vossos
familiares sigam o vosso exemplo, e
de maneira calma, ponderada, fiquem preparados. Ensinai vossos
membros a serem auto-suficientes e
não depender de outros para seu
sustento.
Desafiamo-vos igualmente a pôr
em ação todo o programa dos Serviços de Bem-Estar em vossas alas e
estacas, segundo a capacidade local, a fim de que a vida dos santos
seja abençoada, e vossas estacas,
estejam onde estiverem, se tornem
um lugar de refúgio.

Ganhar nosso próprio sustento
vem sendo a maneira de viver, desde quando, ao sairem do Jardim do
Éden, Adão e Eva foram instruídos:
"No suor do teu rosto comerás o
teu pão, até que tornes à terra."
(Gen. 3:19.)

Quando um membro da ala fica
desempregado ou ocupa um emprego insuficiente para prover suas necessidades, ele mesmo tem a responsabilidade de encontrar novo
emprego. Obviamente, precisa ser
instruído e incentivado a como fazê-lo pelos líderes do Sacerdócio.
Mui tos não sabem que passos tomar para encontrar ou melhorar de
emprego, necessitando da ajuda dos
seus líderes de quorum. O indivíduo
precisa procurar inteligente e persistentemente, pesquisando os
anúncios de emprego em jornais,
indo a agências de empregos, distribuindo seu curriculum vitae, recorrendo a parentes e amigos e usando
quaisquer outros ·meios honestos

rmãos, mais uma vez foi-nos
lembrada a importancia de
prepararmos sabiamente nossos familiares para os desafios da vida.
O Bispo Brown abordou alguns pon. tos importantes - alguns elementos
da preparação familiar e preparação
da Igreja. Eu gostaria de falar-vos
do sistema de emprego da Igreja, o
qual é apenas uma parte da preparação desta. Gostaria de acentuar
que nesta manhã recapitularemos
idéias conhecidas. Não têm nada de
novo, mas necessitam de ser fortemente acentuadas.

Em tudo o que falamos quanto à
preparação familiar e individual, jamais devemos perder de vista que
toda essa responsabilidade provém
do Senhor. Ele é o nosso Pai. É pelo
amor que nos tem que assim nos ensina. Tudo o que dissemos deve ser
reforçado por um espírito em harmonia com seus ensinamentos. Ele
é a nossa fonte de inspiração como
Igreja, família e indivíduo. Ele nos
prometeu que, se ·estamos prepara9os, não precisamos temer. Que
possamos ser abençoados . como
líderes e como membros, para seguir seu conselho de estarmos preparados, eu oro humildemente em
,
nome de Jesus Cristo. Amém.
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Enquanto grande parte da responsabilidade de ensinar esses
princípios corretos caiba aos quoruns do Sacerdócio, a principal responsabilidade de cuidar da própria
pessoa cabe a cada um de nós e à
nossa família. Nós que trabalhamos
nos Serviços de Bem-estar, jamais
devemos esquecer que nosso objetivo primordial, o trabalho do Sacerdócio, é ajudar a pessoa a ajudar-se.

. A LIAHONA

disponíveis.
Ao procurar emprego, o membro
deve valer-se dos recursos de toda a
família - irmãos, irmãs, tias, tios
parentes - todo mundo. Que ·exce~
lente oportunidade para fortalecer
os laços familiares, quando a família vem em socorro de um dos seus!
Durante essas épocas desanimadoras, os familiares que demonstram .
genuína e ativa preocupação recíproca podem exercer forte influência positiva.
· Há ocasiões em que nem o indivíduo nem a família conseguem fazer
tudo para encontrar um emprego.
Neste caso, o sistema de emprego
da Igreja deve estar pronto a ajudar
~~6 membro a resolver seu problema:
.~· Em termos simplificados, o propósit to do sistema de emprego é ajudar
indivíduos qualificados a encontrarem ,pportunidades de trabalho
apropr~adas no menor tempo possível mais simples ainda, colocar
a pessoa certa no lugar certo no
momento adequado - geralmente
quanto mais cedo melhor!

oú

Nesta manhã, eu gostaria de
mencionar três partes do sistema de
emprego. Primeira e primordialmente, o quorum do Sacerdócio;
segunda, o comitê dos serviços de
bem-estar e recursos humanos da
ala; terceira, uma pessoa habilitada
nesse sentido da estaca. Gostaria de
acentuar novamente que esses componentes só entram em ação depois
de o indivíduo e sua família, devidamente instruídos por seus líderes do
Sacerdócio e mestres familiares ,. terem feito tudo ao seu alcance para
resolver o problema.
O quorum do Sacerdócio é achave pa~a o sucesso de todo o programa de emprego - não o quorum
existente apenas teoricamente, mas
o grupo de homens ativamente engajados no auxílio e apoio de um
de seus irmãos. Citando do Manual do

Progr~ma

de Bem-Estar:

"Os líderes dos quoruns e mestres
familiares devem ficar atentos a sinais de problemas econômicos, tais
como: gastos excessivos, declínio
nos negócios, educação inadequada
para a presente ou futura situação
profissional e outras indicações de
pressões econômicas potenciais."
(Manual do Progr~ma de Bem-Estar,

p. 1-4) Devem manter-se constantemente alerta, a fim de ajudar as
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famílias a eies d~signadas, quando
aparecer esse tipo de circunstâncias.
Quando um mestre familiar observa uma necessidade de emprego
ou melhor emprego, poderia comunicá-lo imediata e confidencialmente ao presidente do quorum ou líder
do grupo. Uma forma muito simples
e eficiente de os líderes do quorum
conseguirem informações específicas na reunião do quorum, é acrescentar duas colunas na chamada silenciosa todos os domingos, intituladas: "Sabe de alguém que precisa
de emprego?" e "Sabe de algum
emprego disponível?" Sempre que
um mestre familiar ou membro do
quorum colocar um sim numa das
colunas, o secretário do quorum
deve providenciar que o líder do
quorum receba a informação no
mesmo dia. Este eritão deverá en·trar imediatamente em contato com
a pessoa que respondeu afirmativamente, a fim de obter pormenores a
respeito. Oportunidades e necessidades de emprego são coisas perecíveis. Muitas oportunidades podem não durar mais que vinte e
quatro ou quarenta e oito horas.
O manual diz ainda que os quo-runs "devem auxiliar no treinamento profissional ou desenvolvimento
vocacional, recomendando escolas
técnicas, aprendizado técnico ou no
trabalho, de acordo com as necessidades . . . O conhecimento, habilidades e esforços coletivos do quorum freqüentemente ajudarão na
solução de problema econômico."
(Manual do Programa de Bem-Estar,
p. 14.)
.

Quando o quorum sozinho não
pode ajudar o membro a resolver
seu problema de emprego, o líder e
membro do quorum deverão levar o
problema ao escalão seguinte do
sistema, que é o comitê dos serviços
de bem-estar da ala. Se possível, o
líder do quorum já deverá ir prepa:
rado com uma solução recomendada.
O dever do comitê de serviços de
bem-estar é rapidamente assegurar
qualquer emprego disponível, se
houver. Mui tas vezes o comitê da
ala poderá recomendar ao líder do
Sacerdócio que o membro desempregado consulte uma das pessoas
habilitadas na ala. Todél ala na Igre-

ja deveria ter pelo menos uma pessoa _ habilitada para assistir os
inembros com problemas de emprego. Se possível, essa pessoa já deverá ter conhecimentos básicos com
relação a empregos e disponibilidade para trabalhar diretamente com
os membros individualmente, sem. pre que designada pelo comitê de
serviços .de bem-estar. Se ela não
possuir tais conhecimentos, deverá
ser treinada seja na ala ou estaca. Temos recebido muitos relatórios .
encorajadores de alas que estão utilizando tais recursos pessoais. Trabalhando através dos líderes do Sacerdócio e mestres familiares, uma
pessoa habilitada em questões de
empregos pode ajudar os adolescentes bem como seus pais a se prepararem profissionalmente, mostrando-lhes como desenvolver habilidades rendosas que todos nós possuímos. As professoras visitantes da _
Sociedade de Socorro devem ficar
alerta aos problemas de emprego
das famílias que visitam, comunicando-os imediatamente à presi- ·
dente da Sociedade de Socorro,
que, por sua vez, levará a questão
ao comitê de serviços de bem-estar
ou ao bispo, conforme a urgência
do caso.
·Quando os líderes do Sacerdócio
da ala percebem que há necessidade
de auxílio adicional, recorrem ao terceiro componente do sistema de emprego - Úma pessoa habilitada em assuntos de emprego da estaca, chamada pela presidencia da estaca para suplementar o trabalho dos recursos humanos da ala e resolver problemas e
oportunidades de emprego que não
podem ser solucionados dentro de
uma só ala. O processo dá estaca,
logicamente, é semelhante ao da ala.
Esperamos, irmãos, que todas as
alas e estacas se engajem nesses três
passos do sistema de emprego: primeiro, o quorum do Sacerdócio e a
Sociedade de Socorro, fazendo
tudo ao seu alcance para ajudar o
indivíduo; segundo, o comitê dos
serviços de bem-estar da ala, assistido pelo pessoal habilitado, ajudam
quando necessário; e terceiro, entram em ação as pessoas habilitadas
,d a ·estaca, quando convocadas.
Agora, irmãos, nós vos desafiamos a que volteis para o :vosso povo
e façais funcionar este programa de
emprego. Se assim fizerdes, ele será
capaz de abençoar a vida dos santos
10.3

O É/der Alma Sonne, assistente do Conselho dos Doze, à direita, conve~sando com amigos.

de todas as idades. Falando especificameÓte, podeis começar de imediato:
1. Ensinar os indivíduos e famílias
· a serem auto-suficientes . e a como
resolver seus próprios problemas,
na medida do possível, através dos
líderes do Sacerdócio, mestres familiares e professoras visitantes·.

·ala e estaca.
._ConCluindo, gostari?. de recordar
a todos nós que o ê;..~ ; . o no esforço
de encontrar empregos baseia-se
em princípios eternos postos em
ação por pessoas ajudando pes.soas.

Há muitos anos,' a Igreja instituiu
um tipo muito especial de oportunidade de trabalho que ainda funciona hoje em dia. Lembro-me de
2. Manter vossos representantes,
certa ocasião, vim à Cidaquando,
os mestres familiares e professoras .
de- do Lago Salgado, ainda garoto,
visitantes, ·constantemente alerta
para visitar meus avós. Meu avô, já
para observar e relatar nece·ssidacom oitenta e tantos anos, .orgulhodes de emprego;
samente nos convidou a ver seu lu3. Encontrar pessoal habilitado
gar de traba:lho. Eram as velhas In·~m questões de emprego em toda . dústrias Deseret, ·em Sugarhouse
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Fiquei emocionado ao ver esse patriarca da família Peterson conservando-se útil, produtivo e feliz até a
hora de sua morte, em virtude de
um dos programs de emprego da
Igreja. Foi desse homem de bem
que meu pai aprendeu a nobreza do
trabalho, que se tornou uma de suas
maiores dádivas à própria posteridade.
Os filhos de Deus jamais precisarão de envergonhar-se de empregos
honrados.
Possamos nós ter a bênção de' ensinar esses princípios, em nome de
1esus Cristo, Amém.
A LIAHONA .

que eles dizem· e sejamos constao·- ·
Se estamos prepar'ados, não temos o que temer.

t~s.

Irmãos, o que temos feito em
nossas estacas e alas no sentido de
que todo santo dos últimos dias disponha de uma reserva de alimentos
·para um ano? Não nos limitemos
·apenas a ensinar o princípio, mas
também a ensinar nossa gente a .
como fazê-lo.

Armazenamento de
Gêneros Alimentícios
Bispo Vaughri J.· Featherstone,
Segundo Conselheiro no Bispado Presidente.

A meta: Dispor de suprimentos de gêneros para um ano até abril de
1977.
.
prir, pois assim estareis debilitando
v<;>sso caráter.

rmãos do Sacerdócio, irmãs
da Sociedade- de Socorro. O
Presidente Henry · D. Moyle
sugeriu que,. quando alguém fala, devemos obter tres coisas da mensagem.
Primeiro e a menos importante (aind&
assim muito importante); devemos
captar o que é dito. Segundo e mais
importante: devemos ter uma experiencia espiritual. Terceiro e o mais
impo~ante, devemos manter os com·promissos assumidos com nós mesmos. Anotemos e façamo-lo. Jamais
assumi um compromisso com vós
mesmos que não pretendeis cum-

.

I
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Nesta manhã, eu gostaria de falar .
· sobre o .armazenamento de gêneros
alimentícios, sugerindo três ou quatro coisas que podemos fazer. Começai fazendo um inventário ·um
levantamento de todas as vossas re. servas. Isto poderia ser um ótimo
projeto para a noite familiar, se estiverdes preparados. Do contrário,
:poderá ser terrivelmente embaraço.so diante de seus familiares. Imaginai como soará o 'poderoso testemunho que prestais a respeito do ·
profeta vivo a vossos filhos que sa. bem que, como chefe de família, há
anos sois aconselhados a fazer uma
reserva de alimentos para um ano.
Temos que saber até que ponto es-·
tamos preparados. Cada família deveria fazer um inventário - conseguir dados concretos.
·
A

Durante vinte e seis anos, desde
· que eu tinha quinze, trabalhei no
ramo de secos e molhados. Aprendi
muita coisa a respeito da natureza
Em segundo lugar, decidi o que é.
humana nesses anos. Lembro-me
necessário
para que vossas reservas·
dos efeitos de greves, terremotos e
atuais atinjam o nível de suprimenrumores de guerra sobre muitos
to para um ano. Depois fazei uma.
santos dos últimos dias ativos. À selista e elaborai um plano. Considemelhança das cinco virgens loucas
rai primeiro as coisas básicas - tri(Mat. 25: 1-13), eles corriam ao emgo (oU outro cereal local), açúcar
pório para comprar gêneros aliou mel, leite .em pó, sal e água. A
mentícios, apanhados no pânico de
maioria
,d e nós tem condições de
saber de terem recebido mas não
obedecido à orientação do profeta . adquirir esses produtos básicos.
Comprai-os do vosso orçamento
- temerosos de talvez terem promensal reservado à alimentação. A
crastinado tanto, até ser definitivaIgreja
desaconselha contrair dívidas
mente tarde demais.
para fazer o armazenamento.
Foi interessante porque some-nte
nas comunidades SUO é que o povo
Agora que sabeis o ponto em que
parecia comprar indiscriminadaestais e onde deveríeis estar, o termente. Não eram apenas uns pouceiro passo é estabelecer. uma procos santos não - mas um número : gramação para atingir vossa meta.
bem significativo, provocando um
Sugiro que daqui a um ano todos tegrande aumento nas vendas. Uma
nhamos um suprimento de gêneros
experiência dessas aconteceu,
para um ano em tndo lar de
quando foi largamente divulgada
membros ativos e inativos da Igreja.
uma pretensa profecia de alguém
Caso o armâzenamento· de alimen~stranho à Igreja . .
tos viole a lei de vosso país, então
.
!
Como às vezes agimos tolamen-· obedecei à lei. Entretanto, mesmo
nesses casos, podemos cultivar uma
te! Nós temos um profeta vivo; tehorta, plantar árvores frutíferas e
mos os oráculos vivos de Deus, a
Priméira Presidencia e o Conselho . criar coelhos ou galinhas. Fazei
todo o possível dentro das leis de
dos Doze Apóstolos. Sig~mos ~
105

vossa comunidade, e o Senhor há
de abençoar-vos, quando chegar a
hora da necessidade. Agora, algumas sugestões práticas:
1. Segui o profeta. Ele nos acon·selhou a plantar uma horta e árvo.res frutíferas. Este ano não ficai
apenas pensando no projeto - executai-o. Cultivai todo o alimento
que puderdes. Lembrai-vos igualmente de comprar um suprimento
de sementes, a fim de não vos faltar
na primavera seguinte em caso de
escassez. Vou dizer-vos onde arranjar dinheiro para tudo que estou sugerindo.
2.Procurai alguém que vende cereais por atacado, dependendo das
condições locais, fazendo arranjos
.para adquirir uma tonelada ou
mais.
3. Descobri alguém que vende
mel em recipientes grandes e adquiri o que estiver ao vosso- alcance regularmente, ou então comprai um
pouco de açúcar a mais, sempre
que fizerdes compras.

4.Comprai sistematicamente leite
em pó.
5. Comprai uma quantidade de
sal extra na ,próxima vez que fizerdes compras.
6. Armazenai água suficiente
para servir toda a família durante
pelo menos duas semanas.
Onde os gêneros mencionados
não existem ou não são a alimentação básica de seu povo, fazei as devidas substituições.
Agora, perguntais: "Onde vamos
arranjar dinheiro para essas coisas?
Concordamos que são necessárias,
mas o dinheiro anda curto."
Eis como consegui-lo. Aproveitai
todas ou qualquer uma das sugestões a seguir, pois talvez nem todas
. sejam exeqüíveis em vosso país.
1. Decidi em família que vinte e
cinco a cinqüenta por cento dos
gastos de Natal neste ano serão
aplicados tia compra de suprimentos de reserva.
2. Quando tiverdes vontade de
comprar uma roupa nova, não o façais. Fazei com que vosso guardaroupa dure mais alguns meses, consertando e reformando o que tendes. Usai o dinheiro para gêneros
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básicos. Confeccionai em casa tudo
o que for possível, tal como móv~is
e vestuário.
3. Reduzi em cinqüenta por cento a verba para recreação. Divertivos com coisas que não custam dinh!!iro, mas deixarão . lembranças
mais duradouras nas crianças.
4. Decidi como família que no
próximo ·ano não haverá viagem de
férias, se o suprimento para um· ano
não estiver completo. Muitos
membros poderiam adquirir todo
um suprimento básico para um ano
com o que gastam numa única viagem de férias. Aproveitai as férias
para plantar uma horta, trabalhando e divertindo-se juntos.
5. Observai ofertas especiais nos
supermercados e adquiri quantidades extras desses itens, desde que
sejam realmente úteis.

6. Modificai vossos hábitos alimentares, obtendo as proteínas de
fontes menos dispendiosas do que a
carne. A conta do armazém pode
ser cortada. Toda vez que entrardes
lá e vos sentis tentados a comprar
doces, chocolate, sorvete, artigos
dispensáveis ou revistas- não o façais! Refleti com cuidado; comprai
apenas o essencial. Depois, empregai a soma economizada na compra
de suprimentos de reserva.
Se tomarmos a firme decisão de
que, em abril de 1977, toda família
SUO terá uma reserva de gêneros
alimentícios para um ano, o Senhor
fará que se torne realidade. Tudo o
que temos a fazer é nos decidir, assumir o compromisso e depois mantê-lo. Milagres vão ocorrer: o caminho será aberto, e no próximo mês
de abril, estaremos com nossas despensas cheias. Através de nossas
ações, nossa disposição, provaremo~ que seguimos nosso amado
profeta e as Autoridades Gerais, o
que dará · segurança a nós e nossos
familiares.
Agora quanto à prpdução doméstica: Onde as condições e leis locais
o permitirem, criai animais domésticos. Plantai árvores frutíferas, parreiras, legumes e verduras. Assim,
tereis . alimentos para vossa família
dos quais parte pode ser consumida
fresca, e outra destinada a conservas que completarão vossa reserva
alimentar. Semnre que possível;

~roduzi também outros artigos ne
cessários para a vida, como costurar e consertar vossas roupas, construir ou confeccionar coisas necessárias. Eu poderia acrescentar ainda, embelezai, consertai e conservai
todas as vossas propriedades .

A produção doméstica de alimentos e outros artigos é uma ma. neira de "esticar" vossas rendas e
aumentar vossas habilidades e ta- ·
lentos. É uma maneira de · ensinar a
família a ser auto-suficiente. Nossos ·
filhos encontram, assim, muitas
oportunidades necessanas de
aprenderem os fundamentos do trabalho, industriosidade e poupança.
Disse o Presidente · Romney: "Havemos de ver o dia em que viveremos
do que produzimos." (Conference
Report, abril de 1975, p. 165.)
Eu gostaria de dizer umas poucas
palavras àqueles que indagam: Devo repartir com meus vizinhos
que não seguiram o conselho? E
quanto aos · não-membros que não
dispõem dessa reserva para um
ano? Devemos repartir com eles?Não, não temos que repartir - precisamos repartir! Não nos preocupemos com pensamentos tolos
sobre se iremos ou não repartir. Logicamente que repartiríamos! O
que Jesus faria? A mim seria impossível estar comendo, enquanto
vejo meu vizinho morrendo de inanição. E se acontecer morrerdes de
fome depois de repartir, "ninguém
tem maior amor do que este: de dar
alguém a sua vida pelos seus amigos". (João 15: 13.)
Agora, quanto aos eventuais saqueadores, assaltantes e ladrões que
nos poderiam tomar o que estocamos
para nossa família? Não gasteis nisto
um só céus ao qual obedecemos.
Acaso supondes que ele abandonaria
aqueles que guardaram seus mandamentos? Diz ele: "Se estiverdes prontos, não temereis." (D&C 38:30) Preparai-vos, ó homens de Sião, e não temais. Que Sião envergue seus formosos vestidos. Revistamo-nos de toda armadura de Deus. Sejamos mais
puros de coração, amemos a misericórdia, sejamos justos e permaneçamos em lugares santos.·comprometamo-nos a ter um suprimento alimentar para um ano até
abril de 1977.
.
Bispos e presidentes de estaca,
aceitemos o desafio em favor do~
A LIAHONA

santos em vossas alas e estacas. Será um feito realmente cristão de vossa parte. Acompanhai e verificai
para que, daqui a um ano, tenhamos alcançado_resultados.

Ensinar
Auto-Suficiência
às Mulheres SUD.

Na conferência de outubro de
1973, o Presidente Ezra Taft Benson deu algumas excelentes instruções a respeito do armazenamento
doméstico:
"Para os justos, o Evangelho provê uma advertência antes da calamidade, um programa para as crises, um refúgio para cada desastre ...
"O Senhor tem-nos avisado sobre
tempos de fome, mas os justos terão
escutado os profetas e armazenado
um suprimento de gêneros essenciais para, pelo menos um ano ...
"Irmãos e irmãs, sei que este programa do bem-estar é inspirado por
Deus. Vi com meus próprios olhos
as devastações da fome e penúria,
quando, por ordem do presidente
da Igreja, passei um ano na arruinada Europa do fim da 11 Guerra
Mundial, sem minha família, distribuindo mantimentos, roupas de uso
e de cama entre nossos membros
necessitados. Olhei nos olhos encovados de santos quase que nos últi, mos estágios da inanição. Vi mães
dedicadas carregando seus filhos de
três e quatro anos, incapazes de andar por causa da desnutrição. Vi
uma mulher faminta rejeitar comida em troca de um carreta! de linha.
.Vi homens adultos chorando ao enterrarem as mãos no trigo e feijão
recebidos de Sião - da América.
"Graças sejam a Deus pelo pro.feta, por esse programa inspirado e
pelos santos que souberam administrar sua mordomia de forma a serem capazes de prover para os seus
e ainda partilhar com outros." (Prepare Ye", Ensign_, Jan. 1974, pp.
')9,81-82)
Presto-vos meu humilde testemunho de que o grande Deus dos céus
abrirá as portas e proverá os meios
de maneira que jamais imaginaríamos, afim de ajudar todos aqueles
que realmente querem fazer suprimento para um ano. Sei que· teremos o tempo e dinheiro, se assumirmos o compromisso e o guardarmos. Em nome de Jesus Cristo.
Amém.
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Barbara B. Smith,
Presidente geral da Sociedade de Socorr~

As irmãs aprendem c?~o ajudar a família no programa de produção e
·armazenamento domestico ~través das mini-classes.
·
ções de nossos líderes quanto à produção e armazenamento doméstico, a fim de que cada família esteja
preparada para satisfazer suas ne- .
cessidades básicas durante pelo me. nos um ano. As mulheres SUD deveriam estar ativamente engajadas
no cultivo, produção e conservação
de alimentos, dentro de sua c.apacidade de fazê-lo. A Sociedade de Socorro deve ajudá-las a serem. previdentes no uso dos recursos disponíve.is, por grandes ou pequenos que
seJam. Com previdentes quero dizer
sábias, frugais, prudentes, fazendo
reservas para o futuro, enquanto satisfazem as necessidades imediatas.
eus caros irmãos, esta manhã
e na reunião do Bem-estar
de outubro p.p., nosso bispo
presidente, Victor L. Brown, citou os
versículos 13 e 14, seção 78 do Doutrina & Convenios, nos quais o Senhor diz que está-nos preparando para resistir às tribulações que havemos
de sofrer para que "a minha igreja
permaneça independente, acima de
todas as outras criaturas sob o mundo celeste." (D&C 78: 14.)

M

Temos sido informados de que os
membros da Igreja conseguirão
essa independência somente na medida de sua obediência à palavra do
Senhor nesse assunto. A obediência
traz segurança e auto-suficiência.
Qera confiança e uma atitude tranqüila.
As oficiais da Sociedade de Socorro estão em posição de ajudarem materialmente as irmãos da
Igreja a obedec~rein às recomenda-

A Sociedade de Socorro pode
·ajudar as mulheres, proporcionando-lhes instruções específicas e
aprendizagem prática. A melhor
oportunidade para isso é a reunião
de economia doméstica da ala, nas
aulas , e mini-classes. Pode-se dar
também instruções durante mostras, seminários e oficinas de trabalho patrocinados pelas Sociedades
de ·Socorro de distrito e estaca. O
armazenamento doméstico poderia
ser um tópico das mensagens de verão . das professoras visitantes, e
tema sugerido para discUrsos nas
reuniões de ala e estaca. As professoras da Sociedade de Socorro de
distrito e estaca poderiam fazer do
assunto uma questão de cuidadoso
planejamento e assegurar a cooperação das Scoiedades de Socorro de
ala na sua implementação.
Toda presidência da Sociedade
de Socorro de ala ou ramo deve fa·zer uma avaliaç~o das condições
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gerais das irmãs residentes em sua ·
.área e preparar um plano anual re-ferente a instrução de economia doméstica sobre assuntos relacionados com a produção e armazenamento doméstico, segundo as necessidades e condições das mulheres. Tais classes poderiam incluir as
seguintes diretrizes para um viver
previdente:

3. Os planos para nossas miniclasses de economia doméstica
preenchem as diversas necessidades
das ·mulheres em nossa ala?

4. Estamos ajudando as irmãs a
saber como estimar necessidades e
complementar seu programa de
produção e armazenamento doméstico?
Se fizermos estas coisas, quando
1. Como economizar sistematicasurgirem dificuldades seremos
mente para emergências e armazecomo uma família conhecida minha
namento doméstico.
que sofreu inesperados reveses financeiro's no ano passado. O pai
2. Armazenar como, o que e onde.
adoeceu gravemente, ficando temporyariamente sem o ganha-pão.
3. Como guardar sementes, preQuando terminaram os produtos
parar o solo, adquirir ferramentas
frescos do refrigerador, a família
de jardinagem apropriadas.
começou a usar os gêneros estoca4. Como produzir nossos próprios
dos. Quando o pai se recuperou,
vegetai·s.
teve que procurar trabalho em outra
localidade. Enquanto esteve
5. Como enlatar e 's ecar alimenfora de casa, houve uma avaria no
tos.
·sitema de fornecimento de água da
· 6. Como ensinar e ajudar a famícidade. A família dispunha de litros
lia a consumir alimentos necessáe mais litros de água armazenada
rios para ter boa _saúde.
que usaram durante vários dias até
ser restabelecido o fornecimento
7. Como costurar, consertar e renormal. Durante toda essa expeformar roupas, à máquina e à mão ..
riência, não houve nenhum sinal de
8. Como planejar e preparar repamco, nem senso de acabrunhafeições nutritivas e apetitosas com . mento. Eles estavam preparados
os recursos disponíveis, e com gêpara a emergência. Tinham feito
neros do armazenamento doméstiprovisões adequadas , incluindo
co.
uma reserva em dinheiro. As contas
Deve-se aproveitar com sabedoessenciais da casa foram pagas , e a
ria os recursos de bibliotecas, servifamília teve condições de cuidar de
ços de extensão e órgãos governa- si mesma, sem depender de ninmentais. Deve-se dar instruções guém .
que ajudem cada irmã a entender
Os princípios da preparação facomo elaborar um bom plano de. armiliar e uma parte da mulher na
mazenamento em conjunto com o
mesma não foram dados apenas
marido, para que este possa dirigir a
para o nosso tempo. Eu considero a
família.
mulher descrita em Provérbios,
Gostaria de sugerir que, ao aprocapítulo 31 muito previdente. Revar tais planos, toda presidência de
cordai sua sabedoria, prudência,
Sociedade de Socorro use a seguin- frugalidade e preparação, quando
te. lista de verificação:
"busca lã e linho, e trabalha de boa·
vontade com as suas mãos . ..
1. Como oficiais da Sociedade de
Socorro, estamos realmente moti"Planta uma vinha com o fruto
vando e instruindo as irmãs nos nede suas mãos .. . .
cessários conhecimentos para a
"Estende as suas mãos ao fuso, e
preparação familiar, e depois ajuas palmas das suas mãos pegam na
dando-as a porém em prática esses
roca .. .
conhecimentos?
"Não temerá por causa da neve,
2. Estamos realizando consultas ·
porque toda a sua casa anda forrada
entre nós e com os líderes do Sacerdócio, para que sejam feitos e cum- de roupa dobrada ...
pridos planos adequados e realistas
para a produção e armazenamento
domésticos?
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Desde o início, foi planejado que
reveses e provações seriam parte de
nossa experiência terrena, mas o
Senhor miseriGordiosamente providenciou meios · para vencermos esses problemas, se formos obedientes à sua verdade revelada.
As diretrizes para as irmãs da Sociedade de Socorro são as mesma
que nos tempos bíblicos: Obedecer,
Planejar, Orga_nizar, Ensinar e F a-·
zer. Obediência é .instruir e fazer.
As irmãs da Sociedade de Socorro sempre têm sido notadas por fazerem aquilo que foram mandadas
por ordem divina, com excelência,
dedicação e a visão que lhes permite ter as recompensas e a alegria do
trabalho justo.
Oro que .todas. nós nos tornemos
donas de casa previdentes e ajudemo-nos umas às outras a cumprir
eficazmente nossa parte na preparação familiar. Sei que este é o desejo de nosso Pai Celeste para nós,
seus filhos, a quem ele ama. Em
nome de Jesus Cristo. Amém.

Bispo Vaughn J. Featherstone, segundo conselheiro.

"Olha pelo governo de sua casa, e
.não come o pão da preguiça." (Vide
Prov. 31 ·~13-30.).
· ·
A LIAHQN~ ·

Princípios Básicos dos
Serviços ·de
Bem-Estar da Igreja
Presidente Marion G. Romney,
Segundo Conselheiro na Primeira Presidência

Os princípios bási~os do trabalho e amor sempre distinguirão os
serviços de bem-estar do Senhor
teram e foram derrotados, mas nem
por isso desistiram de opor-se ao
princípio.
No Jardim do Éden, Deus dotou
_Adão e sua posteridade com o livre
arbítrio. Desde aí, Satanás e seus
adeptos vêm procurando substituir
o princípio do livre arbítrio pelo
princípio da força por todos os
meios imagináveis.

rmãos, esta manhã tivemos
uma excelente apresentação"
que será de proveito para todos nós, caso seguirmos os conselhos dados. Tenho em mente discutir
convosco dois princípios básicos, fundamentais nos quais se baseiam os
Serviços de Bem-Estar da Igreja e
que jamais devemos esquecer. São
eles: primeiro; o amor - amor a Deus
e ao próximo - e segundo, o trabalho.
Antes de fazê-lo, todavia, quero
dizer uma ou duas palavras sobre o
arbítrio.

I

Livre arbítrio significa liberdade
e poder de escolha e ação. Depois
_da vida em si, é a mais preciosa herança do homem. _
O livre arbítrio já operava no
mundo espiritual. O plano do _Evangelho, ali proposto e adotado, assegurava que o homem teria arbítrio
na mortalidade. Satanás, com um
terço das hostes celestes, o combaAGOSTO DE 1976

Em I Samuel, encontramos um
exemplo instrutivo dos resultados
de se tomar decisões erradas. No
primeiro capítulo, lemos que Israel
não quis mais ser governada por juízes; eles queriam um rei. O profeta
disse-lhes que o rei faria deles servos. Mas não quiseram escutar e insistiram em ter um rei. Isto entristeceu -Samuel, e o Senhor lhe disse:
"Ouve a voz do povo ... pois não te
têm rejeitado a ti, antes a mim me
têm rejeitado." (I Sani. 8:7.)
Israel assim renunciava voluntariamente ao governo livre que Deus
lhes dera. Conseguiram _o rei que
queriam, e poucas décadas depois,
foram levados ao cativeiro como escravos. A escravidão escolhida por
vontade própria não é menos escravidão que a imposta por circunstâncias externas.
Jesus, exercendo seu arbítrio,
elevou-se ao lugar de segundo
membro da Deidade. Lúcifer, exercendo seu arbítrio, caiu no Hades.

"Amemo-nos uns aos outros," escreveu João, o Amado/, "porque a
caridade é de Deus; e qualquer que
arria é nascido de Deus e conhece a
Deus.
_"Aquele que não ama não conhece. a Deus; porque Deus é caridadç.
"Nisto, se manifestou a caridade
de Deus para conosco: que Deus
enviou seu Filho unigênito ao mun- _
do, ·para que por ele viva,mos ...
"Amados, se Deus assim nos ·
amou, também nós devemos amar
uns aos outros." (I João 4:7-9,11.)
"Quem pois tiver bens do mundo,
e, vendo o seu irmão necessitado~ lhe
cerrar as suas entranhas, como estará
nele caridade de Deus?" (I João
3: 17; grifo nosso.)
"Se tu me amas," disse Jesus," ... tu te lembrarás dos
pobres, e para o seu sustento consagrarás das tuas propriedades ...
"E se repartes com os pobres as
tuas posses materiais, a mim o fazes ... " (D&C 42:29-31.)
Quando perguntaram a Jesus:
"Mestre, qual é o grande mandamento na lei?", ele respondeu, segundo Mateus:
"Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua
alma, e de todo o teu pensamento.
"Este é o primeiro e grande mandamento.
"_E o segundo semelhante a este,
é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo.
"Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas."
_(Mat. 22:36-40.)
Todos os três, Mateus, Marcos e
Lucas relatam esse incidente. Lucas, contudo, informa ainda que o
do\ltor da lei perguntou mais: "E
quem é. o meu próximo?" (Lucas
10:29.)
E Jesus respondeu-lhe com a parábola do bom samaritano!
Dois dos três princípios · pelos
quais devem funcionar os Serviços
de Bem-Estar da Igreja - ARB 1TRIO E AMOR AO PRÚXIMOsão ensinados admiravelmente nessa parábola.
1

Agora, falando do princípio do
amor. Nos Serviços de Bem-Estar
da Igreja, o amor deve ser a mola
propulsora que nos induz a dar de
nosso tempo, dinheiro e serviço.

Quando amamos ao Senhor, nos109

so Deus com todo 6 coração, mente
poder e força, amaremos nossos irmãos como a nós mesmos e havemos de, voluntariamente, no exercício de nosso livre ·arbítrio, dar parte
do que temos para o seu sustento.
Agora, quanto ao trabalho. O trabalho é exatamente tão importante
para o sucesso de nossos serviços de
bem-estar como os dois primeiros
grandes mandamentos e a preservação do nosso livre arbítrio.
Devemo-nos lembrar sempre de
que, ao anunciar o programa do
bem-estar na conferência de outubro de 1936, a Primeira Presidência disse:
"O nosso propósito fundamental
foi estabelecer, tanto quanto possível, um sistema sob o qual a maldição da preguiça seria eliminada e os
demônios da esmola abolidos, deixando brotar novamente no seio do
nosso povo a independência a industriosidàde, a economia e o respeito próprio. O propósito da Igreja
é ajudar as pessoas a ajudarem a si
mesmas. O trabalho deverá ser reintroduzido como o princípio que
rege a vida dos membros da nossa
Igreja." (Conference Report, out. de
1936, p. 3; grifo nosso.)
Em seu discurso de conferência
de abril de 1938, disse o Presidente
Clark:
"Honro e respeito a velhice. Não
a deixaria passar necessidades nem
sofrer doenças que pudessem ser
remediadas. Os idosos têm direito a
todo cuidado, todo ato de bondade,
a todo carinho que uma comunidade agradecida e uma família devotada possam dar.
"Tenho grande simpatia pela idade. Conheço as dificuldades dos
idosos em se enquadrar na moderna
vida econômica : ..
"É preciso elaborar algum plano
para assegurarmos que nenhuma
pessoa idosa passe fome, frio e falta
de roupa. Porém, a principal responsabilidade de sustentar um pai
idoso cabe à família, não à sociedade. Não estamos rium estado socialista ou comunista no qual as pessoas são meros vassalos tocados de
lá para cá como animais. Somos homen~ livres. Por isso, conosco a
família ainda tem o seu lugar nas
responsabilidades e deveres, lega-
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No intervalo das sessões: À esquerda , o Tabernáculo, e o Centro de Visitantes
no fundo.

dos por Deus. A família que se re- . c'onservar sua liberdade." (CR,
cusa a cuidar dos seus não está
abril de 1938, pp. 106-7.)
· cumprindo seus deveres. Quando
E digo-vos que nenhuma socieda-·
um pai idoso não tem família ou a
de conseguirá tampouco-fazê-lo no
própria família não tem recursos,
futuro.
então a sociedade tem que acudir,
Nas revelações dadas durante a
já por uma questã'o de mera humanidade. Isto é perfeitamente claro. · Restauração e aos presidentes da
Igreja desde aí, o Senhor declarou
"Mas esse sábio princípio · nem
repetida e inequivocamente que
por sombras quer dizer que toda
nossos serviços de bem-estar devem
pessoa dever ser mantida pelo estaser alicerçados no amor e no trabado em ociosidade, depois de atingir
lho.
determinada idade. A sociedade
Na revela_ç ão registrada na seção
não deve a ninguém uma vida ocio42 de Doutrina & Convênios, declasa, independente da idade. Jamais
rada pelo Profeta J oseph como senencontrei .uma linha nas Santas Esdo
a lei da Igreja, disse o Senhor:
crituras que ordene ou mesmo sancione isto. No passado, nenhuma
"Não serás ocioso; porque o
sociedade foi capaz de sustentar
ocioso não comer~ o pão nem usará
grupos numerosos · em ociosidade e
as vestes do trabalhador." (D&C
A LIAHONA

42:42.)

Posteriormente, disse:
"E, sendo designados a trabalhar,
os habitantes de Sião com fidelidade também se- lembrarão de seus
trabalhos, pois o ocioso será
lembrado diante do Senhor.
"Agora, eu, o Senhor, não estou
bem satisfeito com os habitantes de
Sião, pois entre eles existem ociosos; e seus filhos também estão
crescendo em iniqüidade; não buscam sinceramente as riquezas da
eternidade, mas seus olhos estão
cheios de avidez.
"Estas coisas não deveriam existir, e devem ser abolidas de seu
meio;" (D&C 68:30-32.)
E novamente:
"Eis que eu vos digo que é a minha vontade que vades e que não
vos demoreis, nem sejais ociosos,
mas que trabalheis com a vossa força ...
"E novamente, na verdade vos
digo que todo o homem que for
obrigado a manter sua própria família, que mantenha, e de modo al..:
gum perderá a ·sua coroa; e que trabalhe ...
"Que todo homem seja diligente
em todas as coisas. E o ocioso não
terá lugar na igreja, a não ser que se
arrependa e emende os seus modos." (D&C 75:3,28-29.)

na qual o Senhor fala de ambos,
doadores e recebed0res:
"Ai de vós, homens ricos, que
não · dais dos vossos bens aos
pobres, pois as vossas riquezas consumirão as vossas almas; e esta será
a vossa lamentação no dia da visitação, do julgamento e da indignação:
Passada é a colheita, findo é o verão, e a minha alma não está salva!
"Ai de vós, homens pobres, que
não sois quebrantados de coração,
cujos espíritos não são contritos, e
cujas barrigas não estão satisfeitas,
e cujas mãos não cessam de tomar
posse dos bens de outros homens,
cujos olhos estão cheios de cobiça,
e que não trabalhais com as vossas
próprias mãos!
"Mas, bem-aventurados os
pobres que são puros de coração,
cujos corações são quebrantados e
.cujos espíritos são contritos."
-(D&C 56: 16-18.)
Nas revelações, existem mais de
cem .referências ao assunto do trabalho, todas elas consistentes com a
declaração, duplamente repetida,
de que, quando vier, o Senhor recompensará ''cada um de acordo
com a sua obra" (D&C 1:10; vide
igualmente 112:34.)
Um pronunciamento que focaliza
e empresta real sentido ao assunto
do qual estivemos falando, é o "Editorial sobre o Trabalho", escrito e
publicado por John Taylor, em
Nauvoo, a 15 de outubro de 1844.
Descobri-o recentemente e o considero uma declaração maravilhosa.
F oi escrito pouco deppis da morte
do Profeta e diz:

Tão freqüentemente quanto condenou a ociosidade, o Senhor falou
da virtude do trabalho. No dia .em
que a Igreja foi organizada, disse .
ele: "A todos os· que trabalham na
minha vinha, abençoarei com gran"O trabalho é o fabricante da ridiosa bênção." (D&C 21-9.) Nove
queza. Foi ordenado por Deus como
meses depois, ele acrescentava:
meio a ser usado pelo homem para
"Dou-vos um mandamento que
ganhar a vida [grifo nqsso]; por isso é_
todo o homem, tanto élder, sacera condição universal desta grande
1dote, mestre como _membro, apliobrigação moral que é a vida.
que-se com o seu poder, com tra"Deus jamais quis rebaixar sua
balho de suas mãos, para preparar e
criação, especialmente sua própria
~x-ecutar as coisas que ordenei."
image~, por ter de trabalhar; não__:
(D&C 38:40.)
jamais! De acordo com a Bíblia, o
Com r(!ferência a uma pessoa que
próprio Deus trabalhou neste mun-:
pretendia empregar dinheiro na do durante seis dias; e quando
Casa de Nauvoo o Senhor disse: · Adão foi vivificado pelo espírito
"Que . . . trabalhe com as suas pró- que nele fez morada, lemos que
prias mãos, a fim de obter a conDeus o colocou no jardim para o lafiança dos homens." (D&C vrar. (Gên. 2:15.) Portanto~ segundo
124: 112.)
as instruções de todos os santos hoSegue-se uma grande Escritura · . mens, nós temos que honrar o ho-

o
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mem trabalhador e desprezar o preguiçoso ...
~'Que trabalhem como homens,
preparem-se para a hora solene em
que Babilônia e toda sua sabedoria
mundana, seus vários luxos e modas
ilusórios cairão com ela para não
mais se lavantarem e perturbarem a
terra!" Depois, disse: "Que gloriosa
perspectiva, pensar-se que a ébria
Babilônia, a grande cidade do peca- ·
do, logo deixará de existir; e o reino
de Deus se levantará em santo es- ·
plendor sobre suas cinzas, e o povo
servirá a Deus em perpétua união!"
(Times and Seasons 5:679, 15 de outubro de 1844.)

Bem, meus irmãos, o escrito está
na parede; "fiel [él a sua interpretação". (Dan. 2:45.)
Babilônia será destruída e grande
será a sua queda. (Vide D&C 1: 16.)
Mas não desanimeis. Sião não será destruída com ela, porque Sião
estará edificada sobre os princípios
do amor a Deus e aos semelhantes,
e do trabalho, trabalho duro, conforme Deus mandou.
Lembrai-vos de que a Sião de
Enoque foi construída numa época
em que a iniqüidade campeava livremente como entre nós hoje em
dia. Entre os que rejeitaram a palavra de Deus naqueles dias,. "houve
guerras e derramamento de sangue"; · estavam amadurecendo na
impiedade que provocou o dilúvio.
"Mas o Senhor veio e habitou com
o seu p·ovo, e eles viveram em redidão ... porque era uno de coração
e vontade . . . e não havia pobres
entre eles." (Moisés 7:16, 18.)
Ao nos prepararmos para a edificação de Sião, não devemos nem
havemos de abandonar os princípiqs básicos sobre os quais se fundamentam os Serviços de BemEstar da Igreja: amor - amar a Deus
e ao próximo - e trabalho.
Perseveraremos, ajudando as
pessoas e a se ajudarem, até que "a
maldição da preguiça -[seja] eliminada e os demônios da esmola abolidos, deixando brotar novamente
no seio do nosso povo a independência, a industriosidade, a economia e o respeito próprio."
Este ·é o meu testemunho -que.
presto-vos em nome de Jesus Cris. to. Amém.
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mas aquele que faz a vontade de
-meu Pai que está nos céus." E a outra: Por que me chamais, Senhor,
Senhor, e não fazeis o que eu digo?"

Preparação
Familiar
Presidente Spencer W. Kimball.

Um apelo profético em favor da produção de gêneros alimentícios e
armazenamento de produtos comestíveis e não comestíveis.
requeridas e sugeridas por esta
grande organização.
O Senhor disse também: "Nem
todo o que me diz: Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu
Pai, que está nos céus." (Mat. 7:21.)

rmãos, recomendo-vos os excelent_es discursos feitos hoje aqui pela Irmã Barbara
Smith, presidente da Sociedade de
Socorro, e Os demais irmãos.

I

Escutando seus discursos, fiquei
pensando seguidamente numa coisa
dita pelo Senhor: "Por que me chamais, Senhor, Senhor e não fazeis o
que eu digo?" Estas palavras ficaram-me girando pela mente: "Por
que me chamais, Senhor, Senhor, e
não fazeis o que eu digo?" (Lucas
6:46.)
Muita gente na Igreja hoje deixou de fazer e continua argumen. tando contra as coisas que lhe são
.112

Imaginai o número de pessoas representadas hoje aqui pelos presidentes de estaca, presidentes de
missão e outros diretores que lideram uma porção de gente. Nossas .
setecentas e cinqüenta es.t acas, todas elas abrangendo centenas, às
vezes milhares de membros poderiam mostrar nossa força, se puser- mos mãos à <;>bra e realmente levarmos esse assunto avante até e~tar
feito. Nós falamos a respeito, escutamos a respeito, ·mas às vezes não
fazemos as coisas que o Senhor diz.
Irmãos, reunimo-nos aqui nesta
manhã para considerar o importante programa que não deve ser esquecido nem relegado a segundo
plano. À medida que prosperamos e
aumentam nossas contas bancárias,
surge um sentimento de segurança
e às vezes achamos que não há necessidade dos suprimentos sugeridos pelas Autoridades Gerais: Fica
ali e acaba estragando, . dizemos. E
suponhamos que aconteça? Podemos repô-los. É preciso lembrar
que as condições podem mudar e
que um suprimento de produtos básicos para um ano poderá ser muito
apreciado por nós ou outros. Por isso, faríamos bem em dar atenção ao
que nos tem sido falado e a isto obedecer estritamente.

E estive pensando que na Igreja
existem tantas alas e ramos quanto
o número de pessoas neste recinto,
sem tirar nem pôr. E que grande feito não seria se cada bispo e cada
presidente de ramo, no mundo inteiro, sempre que possível (obviaEm uns poucos países é proibido
mente existem alguns lugares onde
armazenar
ou guardar ·excedentes.
não é permitido) tivesse uma reserE nós honramos, obedecemos e
va como a que foi sugerida nesta
mantemos as leis onde quer que vimanhã - e levasse aos seus trezen:
vamos.
(Vide 12~ Regra de Fé.) Totos, quatrocentos ou quinhentos
davia, onde for permitido, e isto
membros a mesma mensagem, citando as Escrituras e insistindo em · acontece na maior parte do mundo,
que o povo de suas alas e ramos fi- · devemos escutar o conselho das
zesse as coisas que o Senhor orde- . Autoridades Gerais e do Senhor.
nou, pois sabemos que muitos não
Reconhecendo a família como a
as estão fazendo.
unidade básica, tanto da Igreja
como da sociedade em geral, conE então ouço-os argumentar: clamamos os santos de toda a parte a
Bem, suponhamos que armazeneque fortaleçam e embelezem o lar
mos uma porção e.. depois. chega alcom renovado empenho nestes seguém e nos tira tudo, nossos vizitores
específicos: produç~o~ co·nsernhos que não crêem. Isto já foi resvação
e armazenamento de : g~rieros
pondido pelo Bispo Featherstone.
alimentícios; pr~dução e estÇ>cagem
E assim, sinto-me induziqo hoje à
de produtos não -comestíveis;·· conque acentuemos duas Escrituras:
sertos e conservação das casas e
"Nem todo o que me diz: Senhor, terrenos. Na próxima reunião, falaSenhor! entrará no reino dos céus,_ remos mais sobre isto .
A LIAHONA

. Incentivamo-vos a produzir omáximo d'e alimentos possível em
vossa propriedade. Plantai parreiras
e árvores frutíferas próprias para o
vosso clima. .Cultivai vegetais e
abastecei-vos de vossa própria horta. Mesmo os que moram em apartamento, podem geralmente cultivar alguma coisa em potes e jardineiras. Estudai o melhor método de
produzir vossos alimentos. Tornai·
vossos jardins limpos e atraentes,
bem como produtivos. Se houver
crianças na casa, fazei com que participem do programa, designandolhes determinadas tarefas.
O que o Presidente Romney acabou de dizer é fundamental. As
crianças devem aprender a trabalhar. Os pais não devem passar dias
e noites tentando descobrir algo
que interesse aos filhos . Devem encontrar algo para ocupá-los, e mantê..:los ocupados, fazendo alguma
coisa que valha a pena.

za as vossas casas, quintais, fazends
e negócios. Consertais as cercas.
Pintai e fazei uma limpeza quando
necessário. Conservai os jardins e
quintais em ·ordem. Sejam quais forem vossas · condições, fazei com
que vosso lar reflita ordem, beleza e
alegria. Planejai com cuidado e executai vosso plano de maneira ordeira, sistemática.
Evitai fazer dívidas. Nós costumávamos falar muito a respeito disso, mas hoje em dia aparentemente
tudo funciona na base da dívida.
"Use seu cartão de crédito e compre tudo a prazo." Nós somos incentivados a faze-lo, mas a verdade
é que não precisamos faze-lo para
viver.

Sou imensamente grato aos ir.mãos das Autoridades Gerais que
mais uma vez voltaram nossa atenção para os assuntos particulares
referentes ao Programa do BemEstar do Sacerdócio. Aprecio a prolongada dedicação e liderança do
Presidente Romney nesta importante causa. Não posso imaginar o
Programa do Bem-Estar do Sacerdócio e como nos arranjaríamos
sem ele.
A maneira do Senhor edifica o
amor próprio do indivíduo e desenvolve e fortalece sua dignidade, enquanto a maneira do mundo rebaixa a auto-imagem e causa profundo
ressentimento.

A maneira do Senhor induz o inProcurai obter de fontes locais
divíduo a maior empenho para torinformações seguras sobre consernar-se outra vez economicamente
vação de produtos comestíveis e
independente, mesmo que tenha
não comestíveis. Se houver necessinecessidade de ajuda e assistência
dade de informes adicionais, a lide- ·temporária, devido a circunstâncias
rança do Sacerdócio e Sociedade
especiais. A maneira do mundo
Desenvolvei vossas habilidades
de Socorro poderá dirigir-se por esagrava a dependência do indivíduo
quanto à conservação e armazenacrito a: "Home Production and Stodos programas assistênciais, tenmento de gêneros. Reafirmamos a rage", 50 East North Temple Street,
dendo fazê-lo exigir mais e· mais, em
constante recomendação da Igreja Salt Lake City, Utah 84150, E.U.A.
lugar de incentivá-lo .a tornar-se
de adquirir e manter suprimentos e obterão todas as informações denovmentç independente.
suficientes para um ano - suprisejadas. Encorajamos todas as famíA maneira do Senhor ajuda nosmento de produtos básicos para · lias SUD a se tornarem autosos membros a obterem um testenossa sobrevivência. E o Irmão suficientes e independentes. A
munho pessoal do evangelho do traFeatherstone nos explicou muito grandeza de um povo e de uma nabalho. Pois o trabalho é tão imporbem quais são esses produtos.
ção começa no lar. Dediquemo-nos
tante p~ua a felicidade humana
Sempre que possível, produzi a fortalecer e embelezar nosso lar
como a. produtividade. A maneira
em
todos
os
sentidos
possíveis.
também os artigos não comestíveis.
do mundo, entretanto, dá cada vez
Melhorai vossos conhecimentos de
maior ênfase ao lazer e que se evite
Foi Paulo quem escreveu: "Nem
costura;· confeccionai e·consertai as
o trabalho.
de graça comemos o pão de homem
roupas da família. Todas as moças
algum, mas com trabalho e fadiga,
Devemo-nos lembrar sempre e a
querem aprender datilografia, tr~- · trabalhando noite e dia, para não
todos os membros da Igreja, de
balhar num escritório. Ninguém pa- sermos pesados a nenhum de vós.
guardar a lei do jejum. Muitas vezes
rece querer costurar, plantar, pro"Porque, quando ainda estáva- . temos razões pessoais para jejuar.
teger e conservar as coisas que usa.
mos convosco, vos mandamos isto,
Mas espero que os membros não heAdquiri habilidades manuais consitem em jejuar para nos ajudarem a
forme as irmãs disseram, para con- que, se algúem não quiser trabalhar, não coma também.
ampliar nosso passo na obra missiofeccionar ou fazer coisas necessánária, para . que seja aberto o carias.
"Porquanto ouvimos que alguns
minho para a pregação do Evangeentre vós andam desordenadamenIncentivamos as famílias a que teàs nações onde isto é proibido.
lho
te, não trabalhando, antes fazendo
nham· essa reserva para um ano; e
~ bom para nós jejuarmos bem
coisas vãs.
dizemo-lo vezes sem conta e repeticomo orarmos com respeito a ·Coimos sempre a Escritura do Senhor
"A esses tais, porém mandamos,
sas específicas e objetivos específicos.
na qual diz: "Por que me chamais,
e exortamos ·por nosso Senhor Jesus
Senhor,. Senhor, e não fazeis o que
Cristo que, trabalhando com sosse~
Sou grato pela experiência de ter
eu digo?" Como é vão quando de- · go, comam o seu próprio pão." (li
aprendido,- sob a tutela de meu pai,
Tess. 3:8, 10-12.)
monstram sua pretensa espiritualia lavar arreios com sabão branco e
dade, chamando-o por seus nomes
"Mas, se alguém não tem cuida- depois engraxá-los para sua conserimportantes, mas deixam de fazer
do dos seus, e principalmente dos
vação. Aprendi a pintar cercas de
as coisas que ele diz.
da sua família negou a fé, e é pior
estacas, o tanque d'água, o galpão
Conservai em bom estado e bele- , pior! que o infiel.'"' (I Tit:Jl. 5:8.)
dos veículos, o celeiro, ·a charrete e
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a carroça e finalmente, a casa. E
desde os dias em que senti as mãos
esfoladas, jamais me arrependi des- ·
sas experiências.

O Presidente Spencer W. Kimba/1 no púlpito

Sempre sinto vontade de alogiar
as irmãs que tecem rendas, fazem
tricô e crochê e sempre têm algo de
novo e luzindo em sua casa. É sempre agradável quando encontramos
moças que sabem fazer suas próprias roupas, costuram e cozinham
bem, e·conservam a casa em ordem .
. Hoje em dia, a id.éia aparentemente é apenas entreter nossos jo. vens. Gastamos tempo demais tentando encontrar meios de mantê-los
interessados. Não vejo mal algum
no trabalho. Creio que foi uma das
criações inteligentes e muito importantes, necessárias de nosso Pai.
No decorrer dos tempos, Deus
revogou muitas leis, mas não sabemos de nenhuma revogação divina
quanto à lei do trabalho. Desde os
mais obscuros órgãos dentro do
corpo até a construção do módulo
que pousou na Lua, o trabalho é
uma das condições de se estar vivo.
Sabemos que o trabalho diário é
uma atividade significativa que requer certo dispêndio de energia e
algum sacrifício do lazer.
Sinto-me sempre pesaroso, quando vejo funcionários de lojas, bancos e escritórios queixando-se do
seu trabalho e que· são mesquinhos
em seu empenho, temendo trabalhar mais do que o salário compensa. Sei que suas horas são longas, e
existem muitas leis controlando tais
coisas hoje em dia. Mas, pelo menos,, podem ter a atitude certa.
Talvez necessitemos da urgência
premente de .nossos antepassados.
Eles tinham que trabalhar duro
para sobreviver.
Irmãos, estou certo de que está
na hora de eu terminar. Mas quero
recomendar-vos as palavras da Irmã Smith, do Bispado Presidente e
do Presidente Romney, e dizer que
este é um Evangelho de ação, e
tudo o que aprendemos, devemos
pôr em prática. Deus nos abençoe,
a fim de termos a determinação
para levar avante todos os mandamentos do Senhor que nos foram
transmitidos. Digo isto em nome de
Jesus Cristo. Amém.
114.
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Texto
Escriturístico
das Visões
Acrescentadas

à Pérola
de Grande
Valor

A proposta foi aceita por unanipo, não posso di?;er. Vi a incomparámidade. O texto que segue são travel beleza da porta através da qual
duções preliminares, ainda não di- · entrarão os herdeiros desse reino, e
vididas em versículos. Quando estes
era semelhante a um círculo de chatextos estiverem_em sua forma final e · mas de fogo; também vi o refulgenprontos para serem acrescentados à
te trono de Deus, sobre o qual se
Pérola de Grande Valor, voltarão a
achavam sentados o Pai e o Filho.
ser publicados.
Vi as formosas ruas desse reino que
pareciam ser pavimentadas de ouro. Vi Adão e Abraão, nossos pais,
assim como meu pai, minha mãe e.
meu irmão Alvin, que havia morrido há muito tempo; e maravilheiVISÃO DO REINO CELESTIAL
me de que ele houvesse recebido
uma herança naquele reino, pois
Uma visão dada a J oseph Smith, o
partira desta vida antes que o SeProfeta, no templo em Kirtland,
nhor. se dispusesse a reunir Israel
Ohio, no dia 21 de janeiro de 1836,
pela
segunda vez, e não fora batizapor ocasião da administração das ordo pela remissão dos pecados.
denanças do "endowment", de acordo com o que havia sido revelado
Então veio até mim a voz do Sesobre elas na época. (Vide History of
nhor, dizendo:
the Church 2:380-81.)
Todos os que morreram sem um
conhecimento deste Evangelho,
que o teriam recebido se lhes fosse
permitido permanecer na terra, seOs ceús nos foram abertos, e vi o
rão herdeiros do reino celestial de
reino celestial de Deus e sua glória, . Deus; também todos aqueles que,
mas se ~oi no corpo ou fora do cordeste dia em diante, morrerem sem

Durante a sessão vespertina de
sábado, 3 de abrii, o Presidente N.
Eldon Tanner, primeiro conselheiro
na Primeira Presidência, leu a seguinte declaração:
" Numa reunião do Conselho da
Primeira Presidência e do Quorum
dos Doze, realizada no Templo de
Salt Lake, a 25 de março de 1976,
foi aprovado o acrescimo destas
dua revelações à Pérola de Grande
Valor:
"Primeiro, uma visão do reino
celestial dada ao Profeta J oseph
Smith, no Templo de Kirtland
/Ohio/, no dia 21 de janeiro de
1836, a qual diz respeito à salvação
dos que morrem sem conhecimento
do Evangelho.
"E segundo, uma ~ visão dada ao
Presidente Joseph F. Smith, na Cidade do Lago Salgado, Utah, a 3 de
outubro de 1918, mostrando a visita
do Senhor Jesus Cristo ao mundo
espiritual e expondo a doutrina da
redenção dos mortos.
"É proposto que apoiemos e
aprovemos esta ação e adotemos
essas revelações como parte das
obras-padrão da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos
.Dias."
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ter tomado esse conhecimento, mas
que o teriam recebido de todo o seu
coração, serão herdeiros desse reino, pois eu, o Senhor, julgarei a todos os homens segundo suas obras,
segundo o desejo de seus corações.
Vi também que todas as crianças
que morreram antes de chegar à
idade da responsabilidade, salvaram-se no reino celestial.

"Porque Cristo também padeceu
uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus;
mortificado, na verdade, na carne,
mas vivificado no espírito.
"No qual também foi e pregou
aos espíritos em prisão.
"Os quais noutro tempo foram
rebeldes quando a longanimidade
de Deus esperava nos diás de Noé, ·
enquanto se preparava a arca; na
qual poucas (isto é, oito) almas se salyaram pela água." (I Pedro 3:18-20.)

VISÃO DA REDENÇÃO DOS
MORTOS

"Porque por isso foi pregado o
Evangelho também aos mortos,
para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne,
mas vivessem segundo Deus em
espírito." I Pedro 4:6.)

Uma visão dada ao Presidente J oseph
F.. Smith, na Cidade do Lag~ Salgado, Utah, no dia 3 de outubro de
1918, mostrando a visita do Senhor
Jesus Cristo ao mundo espiritual e
expondo a doutrina da redenção dos
mortos. (Vide Doutrina do Evangelho pp. 432-35.)

Enquanto ponderava sobre essas
coisas que estão escritas, os olhos
do meu entendimento foram aber. tos, e o Espírito do Senhor depositou-se sobre mim, e vi as hostes dos
mortos, pequenos e grandes. E estavam reunidos em um só h,1gar em
número incontável de espíritos dos
justos, que foram fiéis no testemunho de Jesus, enquanto viveram na
mortalidade, que ofereceram sa-

No dia 3 de outubro de 1918, sentei-me em meu escritório, e enquanto lia as Escrituras, comecei a
meditar sobre o grande sacrifício
expiatório que foi feito pelo Filho
de Deus, pela redenção da humanidade, e grande e maravilhoso amor,
que foi manifestado pelo Pai e o Filho, na vinda do Redentor ao mundo, para que, através do seu sacrifício e pela obédiência aos princípios
do Evangelho,
humanidade pudesse ser salva.

a

Nesse ínterim, minha mente voltou-se aos escritos do Apóstolo Pedro aos primitivos santos espalhados por Pontos, Galácia, Capadócia
e outras partes da Ásia, onde o
Evangelho tinha ·sido pregado depois da crucificação do Senhor.
Abri a Bíblia e li os capítulos 3 ·e 4
da primeira epístola de Pedro, e
quando li, fiquei grandemente impressionado, mais do que havia ficado antes, com as seguintes passagens:
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c-rifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus e sofreram tribulação em nome do seu Redentor. Todos esses partiram da
vida mortal, na esperança de uma
gloriosa ressurreição através da graça de Deus, o Pai, e seu Filho Unigênito, Jesus Cristo.
Vi que estavam cheios de alegria
e contentamento e regozijavam,
porque o dia da sua libertação estava próximo. Estavam reunidos,
aguardando o advento do Filho de ·
Deus no mundo espiritual, para tra-·
zer-lhes a redenção das cadeias da
morte. Os seus restos mortais seriam restaurados à sua forma perfeita, osso com osso, e os tendões e
a carne voltariam a cobri-los, o
espírito e o corpo seriam reunidos
para nunca mais se separarem, a
fim de que pudessem receber a plenitude da alegria.
Enquanto aquela vasta multidão
esperava e conversava, regozijando-se por saber que estava próxima
a hora em que seriam libertados das
cadeias da morte, o Filho de Deus
apareceu, declarando liberdade aos
cativos que tinham sido fiéis, e pregou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção
da humanidade da queda e dos pecados individuais, desde que hou.vesse arrependimento. Mas, aos iníquos ele não foi, e entre os incrédulos e os que não se arrependeram,
que se corromperam enquanto estavam na carne, a sua voz não foi ouvida; também os rebeldes que rejeitaram os testemunhos e advertências dos antigos profetas não tiveram o privilégio de sua presença e
nem puderam olhar a sua face.
Onde estes estavam, a escuridão
reinava, mas entre os justos havia
paz, e os santos regozijavam na sua
redenção e dobraram os joelhos e
reconheceram o Filho de Deus
como seu Redentor e Libertador da
morte e das cadeias do inferno. Os
seus semblantes se iluminaram, e o
brilho da presença do Senhor depositou-se sobre eles, e cantaram louvores ao s~u santo nome.
Marvilhei-me, porque entenJi
que o Salvador ficou mais ou menos
três anos no seu ministério entre os
judeus e aqueles da casa de Israel,
procurando ensinar-lhes o Evangelho eterno e chamá-los ao arn:ependimento; e ainda, não obstante suas
A LIAHONA

grandes realizações e milagres e
a proclamação da verdade com
grande poder e autoridade, poucos
deram ouvidos à sua voz, poucos se
regozijaram na presença e receberam salvação dás suas mãos. Mas o
seu ministério entre aqueles que
morreram foi limitado ao curto espaço de tempo compreendido entre
sua crucificação e ressurreição; e
maravilhei-me nas palavras de Pedro, quando disse que o Filho de
Deus pregou aos espíritos nos dias
de Noé, e como lhe fora possível
pregar àqueles espíritos e realizar o
trabalho necessário entre eles em
tão curto tempo.
E enquanto me maravilhava, os
. ~eus olhos foram abertos, e 0 meu
entendimento aclarado , e compreendi que 0 Senhor não foi em
pessoa entre os iníquos, entre os desobedientes que rejeitaram a verdade , para ensiná-los; mas eis que,
dentre os justos, organizou as suas
forças e designou mensageiros, investiu-os com poder e autoridade, e
comissionou-os para que fossem e
levassem a luz do Evangelho àqueles que estavam na escuridão, mesmo a todos os espíritos dos homens.
E desse modo, o Evangelho foi pregado aos mortos. E os mensageiros
escolhidos foram pregar 0 dia aceitáve1 do Senhor e proclamaram a liberdade aos cativos que estavam
presos, mesmo a todos os que . .se arrependessem dos seus pecados e recebessem 0 Evangelho. Desse modo, foi pregado 0 Evangelho àqueles que morrreram em pecado, sem
conhecer a verdade, ou na transgressão, tendo rejeitado os profetas.
A esses foi ensinada a fé em Deus,
arrependimento do pecado, batismo vicário para remissão dos pecados, 0 dom do Espírito Santo pela
imposição das mãos, e todos os outros princípios do Evangelho q1,1e
deveriam conhecer, ·a fim de poderem ser julgados segundo os homens na carne, mas ·que possam viver segundo Deus no espírito.
E também foi dado a conhecer
aos mortos tanto grandes como pequenos, ao injusto como também ao
justo, que a redenção tinha sido trazida através do sacrifício do Filho
de Deus na cruz. Portanto o nosso
Redentor, enquanto estava no mundo dos espíritos, instruiu e preparou
os espíritos: fiéis dos profetas que
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test_íficavam de~e na carne, para que
assembléia e aguardaram a sua liberpudessem levar a mensagem de re- · tação, porque os mortos consideradenção a todos os mortos a quem
vam a grande ausencia dos seus esele nãõ poderia pregar pessoálmente
píritos dos seus corpos como uma espor terem sido rebeldes e iníquos,
cravidão. A esses o Senhor ensinou,
para que eles, através da manifestae deu-lhes poder para ressuscitarem,
ção dos servos enviados pelo mesdepois que ele ressuscitasse dos mortre, pudessem também ouvir as suas
tos, e entrarem no reino de seu Pai
palavras.
para que fossem coroados com ~
Entre os grandes e poderosos que
imortalidade e vida eterna, e contiestavam reunidos nesta vasta connuassem dali em diante os seus trabagregação dos justos, estava o pai
lhos, como lhes fora prometido pelo ·
Adão, o Ancião de Dias e o pai de to- · Se_nhor, e serem participantes de todos, e a nossa gloriosa mãe Eva,
das as ·bênção-s que foram reservacom muitas de suas fiéis filhas que
das àqueles que o amam.
viveram através das idades, e adoraO Profeta Joseph Smith e meu
ram ao . verdadeiro Deus vivente.
pai,.Hyrum Smith, Brigham Young,
Abel, o primeiro mártir, estava lá, e
John Taylor, Wilford Woodruff e
o seu irmão Sete, um dos poderooutros espíritos escolhidos que fosos, que era a imagem expressa do
ram r-e servados para virem na pleniseu pai Adão. Noé, que advertiu
tude dos tempos, a fim de tomar
acerca do dilúvio; Sem, o grande
parte no estabelecimento das fun""
sumo sacerdote; Abraão, o pai dos
dações deste grande trabalho dos
fiéis; Isaque, Jacó e Moisés, o granúltimos dias, incluindo a edificação
de legislador de Israel; Is_aías, que
de templos e realização de ordenanprofetizou que o Rendetor viria para
ças vicárias para a redenção dos
unir os corações· quebrantados, a
mortos, também estavam no mundo ·
proclamar a liberdade aos cativos e
espiritual. Observei que também esabrir-lhes as portas das prisões,
tavam . entre os grandes e nobres
também estavam lá.
que foram escolhidos no começo
Além desses, estavam lá: Eze- para serem governantes na Igreja
quiel, que viu em visão o grande
de Deus. Mesmo antes que tivessem
vale dos ossos secos, .que seriam nonascido, eles, . com muitos outros,
vamente revestidos de carne para receberam as suas primeiras lições
voltarem de· novo na ressurreição
no mundo dos espíritos e foram predos mortos como. almas viventes;
parados para virem no devido temDaniel, que previu e predisse o espo do Senhor, a fim de trabalharem
tabelecimento do reino de Deus nos em sua vinha para a salvação das alúltimos dias, para nunca mais ser
mas dos homens. ·
destruído nem entregue a outro poVi que os élderes fiéis desta dis~
vo; Elias que esteve com Moisés no
pensação, quando deixam a vida
Monte da Transfiguração; Malamortal, continuam os seus trabalhos
quias o profeta que testificou da . de pregação do evangelho de arrevinda de Elias - de quem também
pendimento : e redenção, através
Morôni falou ao Profeta Joseph
do sacrifício do Filho Unigênito de
Smith - declarando que deveria vir
Deus, entre aqueles que estão nas
antes da anunciação do grande e
trevas e sob a escravidão do pecado
terrível dia do Senhor, também esno grande mundo dos espíritos dos
tavam lá. O Profeta Elias deveria
mortos. Os mortos que se arrepenplantar nos corações dos filhos as
dem serão redimidos través da obepromessas feitas aos pais, prognosdiência às ordenanças da Casa do
ticando. o grande trabalho a ser feiSenhor e depois de haverem cumto nos templos do Senhor · na dis_prido o castigo pelas suas transgrespensação da plenitude dos tempos,
sões e serem purificados, receberão
. · para a redenção dos mortos e o seuma recompensa de acordo com as
lamento dos filhos aos pais ~ para
suas obras, porque são herdeiros da
que toda a terra não seja ferida com
salvàção.
uma maldição e totalmente destruíDeste modo, a visão da redenção
da na sua vinda.
dos mortos foi-me revelada, e presTodos esses e muitos out ros, mes- to testemunho, e sei que é verdadeimo os profetas que habitaram entre
ra, através das bênçãos de nosso Seos nefitas e testificaram da vinda do
nhor e Salvador Jesus Cristo. Assim
Filho de Deus, juntaram~se à grande
seja. Amém.
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PENSAMENTOS DE
CONFER~NCIA
Parece quase que contrário à nossa própria natureza, particularmente
quando somos jovens, aceitar orientação dos outros. Mas, meus jovens, há
horas em que, a despeito do quanto julgamos saber ou do quanto desejamos
fazer alguma coisa, a nossa própria existência depende de darmos atenção
aos· nossos guias.
·
Se vocês derem ouvidos ao conselho .de seus pais e mestres e líderes, enquanto são jovens, poderão aprender a seguir o melhor guai que existe - os
sussurros do Santo Espírito. Isto é revelação individual.
· Aprendam a como orar e como receber resposta para suas orações. Quando orarem a respeito de alguma coisa, pode ser que tenham que esperar pacientemente por muito, muito tempo, antes de receberem uma resposta. Algumas orações têm que ser respondidas imediatamente, a bem de sua própria
segurança, e receberão mesmo certas inspirações, sem terem orado. - Élder
Boyd K. Packer.

Élder B oyd K. Packer.

Vocês pensam em Jesus, quando participam do sacramento, e assumem o
compromisso de guardar seus mandamentos? Conhecê-lo é guardar .os seus
mandamentos.
Sim, é a ele que adoramos. Ele é o Filho de Deus, o Grande Criador. Ele é
o nosso Salvador e Redentor. Foi quem tornou possível nossa redenção . Foi
ele quem, com o Pai, apareceu a Joseph Smith no Bosque Sagrado .

Élder Eldred G. Smith·.

Desde que o Presidente Kimball pediu que cada família da Igreja procurasse piedosamente fazer amizade com uma família não-membro e ajudar os
missionários em outros sentidos, aumentou muito o número de conversos
que ingressam na Igreja·, mas, ainda assim, o Presidente KimbaJ.l diz que estamos apenas começando, e falta ainda muito o que fazer.

· - Élder Loren C. Dunn
Quem é realmente responsável pelo trabalho missionário? O Presidente
Kimbáll declarou que todo membro deve ser missionário. Todos nos deveríamos preparar durante a vida inteira para ser missionários, preparando-nos
não apenas para fazer missões de tempo integral, como também para ensinar
a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não conhecem a verdade.
Muitos membros perguntam: - Élder Cook, falar é fácil, mas como vou
faze-lo? O que posso fazer, especificamente, agora, para cumprir minha responsabilidade missionária de advertir meus semelhantes?
· Primeiro, você pod~ tomar o partido da verdade onde estiver, a qualquer
hojra, em todo lugar. A vezes, nossos membros têm receio de falar em favor
da verdade na escola, entre amigos ou até mesmo, às vezes, entre membros
da Igreja.
Agora, uma segunda sugestão. O Presidente Kimball pediu que cada um de
nós escolhesse piedosamente uma família para fazer amizade.

Élder Gene R. Cook
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DE UM AMIGO PARA OUTRO

Quando eu era garoto, ia à
reunião do Sacerdócio, à Escola
Dominical e também à Primária,
e estava sempre ouvindo histàrias maravilhosas sobre o Evangelho. Ouvia meus professores
dizerem constantemente: - Nós
não bebemos, não fumamos nem
tomamos café ou chá, porque o
Senhor disse que não devemos
fazê-lo. E assim comecei a · entender o que isto significa.

EU

RESOLVI

Não seria desperdiçar uma
porção de nosso tempo, se a
cada domingo tivéssemos que
parar e perguntar: - Bem, vou
ou não vou à reunião sacramental? Vou ou não à Primária, à Escola Dorninical?

Então, quando ficava sozinho,
ordenhando as vacas ou empilhando feno, eu tinha tempo
para pensar. Pensava sobre esses
ensinamentos e tomei esta decisão:
- Eu, Spencer Kimball, nunca
vou fumar. Nunca tomarei café,
nem tocarei em chá - não porque possa explicar o motivo,
mas porque o Senhor proibiu.
Ele disse que essas coisas são
ruins. Existem ainda muitas outras coisas ruins também que
não estão na Palavra de Sabedoria.
O que quero dizer é que então, quando era ainda menino,
eu resolvi: - Nunca vou ~tocar
· nessas coisas. -E assim, estando
resolvido, foi fácil seguir minha ·
decisão e . nunca tive trabalho ·
com essas tentações. Apareceu
uma porção de tentações, mas
eu nem cheguei nem mesmo a
analisá-las; não parei para pensar: - Bem, devo ou não devo
AGOSTO DE 1976

ronice, mas estou querendo
mostrar-vos uma coisa: se todo
garoto e me.nina - quando fica
um pouco maior e mais independente de seus amigos família
e tudo - se todo garoto ou menina resolvesse: - Não vou fazer
-, então não importa qual seja a
tentação, eles podem dizer: - Já
resolvi. Está decidido.

Presidente Spencer W. Kimba/1

Que desperdício de tempo!
Mas, se tivermos resolvido de
uma vez por todas ("Eu irei à
reunião sacramental todos os
domingos. "Participarei da noite
·familiar todas as semanas."
"Vou orar todas as noites."), vejam quanto tempo e merecimento economizamos.

fazer isso?- Sempre dizia a mim
mesmo: - Resolvi que não ia
fazer, portanto não faço.

Assim, tomando a decisão: Vou seguir este caminho. Estas
coisas eu farei; aquelas coisa_s
não vou fazer. -Então não teremos que lutar com nós mesmos e
desperdiçar nosso tempo.

Sou um pouco mais velho que '
você agora, e só queria dizer que
logo estarei um ano mais velho·
·ainda, e nunca experimentei o
gosto do chá, nem café, fumo,
alcool de qualquer espécie, nem·
drogas. Isto pode parecer fanfar-

(De um discurso feito na sessão
para os jovens, sábado, 17 de
agosto, da Conferência Geral de ·
Área na Dinamarca, Finlândia,
Noruega e Suécia. A· Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.)
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Bispo Presidente

Vaugh_n J. Featherstone,
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Anuncio de Quatro Novas Autoridades Gerais
No dia 3 de abril, durante a
segunda sessão geral da 146.a Conferência Geral Anual, foi anunciada a designação de quatro novos
membros do Primeiro Quorum dos
Setenta da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos últimQs Dias.
Os quatro irmãos que passarão
a dar atenção integral às crescentes
atividades missionárias da Igreja
no mundo inteiro, são:
- Jacob de Jager, 53 anos, de
Nijmegen, Países Baixos, o primei-·
ro cidadão de seu país a tornar-se
uma das autoridades gerais da Igreja. Desde 1972 ele vinha servindo
como representante regional dos
Doze.
- M. Russel Ballard Jr., 47
anos, da Cidade do Lago Salgado,
que atualmente serve como presidente da Missão de Toronto, no Canadá.
- John H. Groberg, 41 anos,
de Idaho Falls, Idaho, igualmente
representante regional dos Doze.
- Carlos E. Asay, 49 ·anos, de

Élder Carlos E. Asay
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Provo, Utah, representante regional
dos Doze e executivo-assistente do
Bispado Presidente da Igreja.
Em outubro do ano passado o
Presidente Kimball anunciou a organização gradual do Primeiro
Quorum dos Setenta com setenta
membros, a fim de colaborar na
regularização dos negócios mundiais da Igreja, particularmente no
setor missionário. Na ocasião foi
comunicada a designação de três
membros do quorum: Charles A.
Didier, de Frankfurt, Alemanha,
nascido na Bélgica; William Rawsel Bradford, presidente da Missão
de Santiago do Chile e Dr. George Patrick Lee, um índio navajo
que preside a Missão de Holbrook,
Arizona.
O quorum é presidido pelos sete componentes do Primeiro Conselho dos Setenta.
A função primordial do Primeiro Quorum dos Setenta será tornar mais eficiente o trabalho missionário nas estacas e missões em

toda a Igreja. Além disso, os membros do quorum terão outros deveres, na qualidade de autoridades
gerais, sob a direção da Primeira
Presidência e do Quorum dos Doze Apóstolos.
Jacob de Jage r nasceu a 16 de
janeiro de 1923 em Haia , na Holanda, onde aprendeu técnicas comerciais e línguas. A fim de escapar do trabalho escravo na Alemanhã durante a ocupação nazista,
por ocasião da 11 Querra Mundial,
ele se ocultou durante mais de dois
anos, tempo que dedicou principalmente ao estudo de línguas. Hoje
fala fluentemente francês , alemão,
inglês e espanhol, além de seu idioma pátrio, o holandês. ·
Serviu como intérprete junto ao
Exército Canadense na Europa.
Posteriormente serviu nas Índias
Orientais Holandesas (agora Indonésia) como oficial de bem-estar
das Forças Expedicionárias Holandesas, quando foi distinguido com
a medalha real "Para Ordem e
Paz".

l!lder M. Russel Ballard, Jr.
A LIAHONA

~lder Jacob de Jager

Durante sua estada em Jacarta,
na Indonésia, em 1954, casou-se
com Bea Lim; o casal tem dois filhos - Robert Michale e Audrey
Inez.
Retornando à Holanda em 1950,
empregou-se nas Indústrias Eletrônicas Philips, indo trabalhar na
Indonésia. Mais tarde foi transferido para Toronto, depois para a
Cidade do México e Istambul antes de voltr para os Países Baixos,
onde atualmente é vice-presidente
de vendas de uma importante fábrica de lâmpadas incandescentes
da Philips.
Na Igreja, ele tem servido como
conselheiro na presidência de um
quorum de élderes em Toronto, superintendente da Escola Dominical
na Cidade do México, presidente
de ramo em Nijmegen e conselheiro na presidência da Missão Holandesa.
Mel vim Russel Ballard Jr. nasceu a 8 de outubro de 1928 na Cidade do Lago Salgado, onde desposou Barbara Bowen da mesma
cidade. O casal tem sete filhos:
Clark Russel, Stacey, Bry, Holly,
Melesa, Tamara e Craig.
AGOSTO DE 1976

Desde meados de 1974, o Élder
Ballard vinha presidindo a Missão
de Toronto, no Canadá.
Ele possui muita experiência em
atividades da Igreja, incluindo dois
anos de serviço missionário na Missão Britânica, na qual serviu como
conselheiro do presidente. ,
O Élder Ballard foi bispo da Ala
XII Holladay e Ala XIII Monument Park. Além disso serviu no
sumo conselho das estacas de Mt.
Olympus e· Monument Park, e como assessor de quorum de sacerdotes.
John H ..Groberg nasceu a 17 de
junho de 1934 em Idaho Falls,
· Idaho, é casado com Jean Sabin,
com quem tem oito filhos: Nancy,
Jean, Elizabeth, Marily, Jane Gayle, John Enoch, Susan e Thomas
Sabin.
O Élder Groberg foi chamado
como representante regional dos
Doze em 1969, pouco . depois de
voltar de Tanga, onde presidiu a
missão local. Antes havia servido
como bispo da Ala XXVI de Idaho Falls durante cinco anos > em

mder John H. Groberg ·

diversos cargos de liderança e letivos nas auxilia.res : da Igreja, como missionário de estaca e missionário de t~mpo integral.
Carlos Egan Asay nasceu a 12
de junho de 1926 em Sutherland,
Condado de Millard, Utah, e casou-se com Collen Webb, de
Monroe, Utah. O casal tem sete
filhos: Marcianne, James, Marcus,
Brent, Clair, Timothy e Carleen.
O Élder Asay presidiu a Missão
do Texas Norte durante três anos,
de 1970 a 1973. Anteriormente
servi~ como membro da junta geral da Escola Dominical, como bispo da Ala VI South Cottonwood
por cinco anos, e tomo membro
do sumo-conselho das estacas de
South Cottonwood e Long Beach.
Pouco depois de voltar do Texas
foi chamado como representante
regional dos Doze.
Foi professor de educação na
Universidade Brigham Young e
reitor-assistente da BYU-Havaí em
Laie, antes de integrar a equipe
executiva no escritório do Bispado Presidente.
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Perfil de Um Líder
Presidente Lynn A. Sorensen
Presidente da Missão Brasil Porto Alegre
por José B. Puerta

tes dos alemães, com imensa dificuldade, até que um acontecimento .
maravilhoso veio modificar a situa-ção e abrir novo campo missionário. O Senhor estava "preparando o
caminho pelo qual as suas ordens
poderiam ser cumpridas", e a primeira edição do Livro de Mofmon
em português foi editada, juntandose às suas antigas ferramentas de
trabalho, que nada mais eram do
que a Bíblia e 7 folhetos de proselitismo.

Presidente Lynn A. Sorensen

Na biografia do Presidente Lynn A.
Sorensen, um pouco da história da
Igreja no Brasil. Da mesma forma
como Élder Faust, Élder Bangerter
e outros maravilhosos missionários
da década de 1940, o jovem missionário Sorensen, lançava as primeiras sementes do Evangelho Restaurado em solo brasileiro.
O seu companheiro converteu o
primeiro membro em São Paulo, e
35 anos após -voltando à bela Porto
Alegre, mal podia reconhecê-la em
sua beleza e pujante progresso.
Também a Igreja havia crescido na
sua volta. Nos idos de 1940, havia
apenas uma missão em todo o Brasil com sede em Porto Alegre, possuindo 7 membros 6 missionários
de tempo integral, e por mais de
dois anos e meio não receberam visita de qualquer Autoridade Geral,
em vista das dificuldades da 11
Guerra em curso. Mas foi um tempo memorável aquele em que os
missionários se preocupavam em
pregar o Evangelho aos descendenAGOSTO DE 1976

Dos 6 mtsswnanos da década de
1940, dois hoje são Autoridades Geniis; Élder James E. Faust e W. G.
B angerter. Dos outros quatro, a
maioria serviu como Presidente de
Missão. A Missão Brasil Porto Alegre, hoje, conta com 6 distritos e 27
unidades espalhadas por todo o Rio
Grande do Sul. A população da
Missão atinge a número de quase
5.000 membros, e a Estaca Porto
Alegre Brasil, tem 4.000 membros.
Contrastando com os 6 missionários
daquela época, hoje temos cerca de
140 missionários. Ao término de sua
missão havia apenas 3 missionários
brasileiros; hoje temos 68 missionários brasileiros, só nesta missão, e
com a saida dos missionários americanos no mês de junho passado e a
mudança da presidência da missão
para o Presidente Jason Garcia de
Souza, 54% dos missionários são
brasileiros. Portanto, "uma obra
maravilhosa e um assombro deveria
se realizar entre os filhos dos homens" após o lançamento daquelas
primeiras .sementes. Dentro de sua
humildade e com lágrimas nos
olhos de emoção ao rememorar
·aqueles maravilhosos dias, podia-se
notar a expressão radiante e feliz do
Presidente Sorensen. "Acredito
que está acontecendo algo de maravilhoso, ao pensarmos que no início

todos os líderes eram americanos, e
todás as coisas vinham dos Estados
Unidos. Agora, com a mudança
desta Presidência para o Presidente
Souza, só teremos dois líderes americanos em todo o Brasil; o Presidente Beitler em São Paulo, na presidência da Missão Brasil São Paulo
Sul, e uma Autoridade Geral, Élder
James E. Faust".
O PRESIDENTE Lynn A. Sorensen, nasceu em Salt Lake City aos
25 de setembro de 1919, filho de
Ulric Andrew Sorensen, e Fanny
Boam Sorensen, ambos nascidos na
Igreja. Casou-se com 1anet W eech
Sorensen, aos 12 de fevereiro de
1943, no Templo de Salt Lake City
e desta união nasceram 9 filhos; 6
homens, dos quais 4 já fizeram missão de tempo integral - 3 mulheres.
Dos 6 filhos, 4 já estão casados, enriquecendo o lar dos Sorensens com
11 netos, 5 dos quais nasceram enquanto eles serviam na presidência
da Missão Brasil Porto Alegre.
O Presidente Sorensen recebeu o
seu chamado para retornar ao Brasil como Presidente da Missão, das
mãos do então Presidente Harold
B. Lee e segundo as suas próprias
palavras, a conversa mantida com o
Presidente Lee, durante mais de·
meia hora, foi uma das experiências
mais maravilhosas de toda a sua vida. E assim, em agosto de 1973, retornou ao Brasil, deixando o seu
trabalho como gerente de produção
do Departamento de Comunicações Internas da Igreja, em Salt
Lake City. Aqui passou mais 3 maravilhosos anos, desta vez ainda
como missio.nário, usando a sua experiência e sabedoria na orientação
e instrução não só de seus 140 missionários, mas também de todos os
membros da missão.
O presidente Sorensen fala com en-
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Da esquerda para direita: Irmã Janet W. Sorensen; Presidente Lynn A. Sorensen e
Irmão Wayne R. Sorensen.

tusiasmo sobre o Templo no Brasil.
Oos desafios e das bênçãos prometidas aos que forem fiéis no atendimento ao chamado nestas horas de
sacrifício. Do seu entusiasmo de levar 33% de sua quota de levantamento de fundos por ocasião da cerimônia da Abertura da Terra, em
março passado, quando o desafio
lançado por Élder Faust era para
que cada líder levasse 30% da quota. Do sacrifício de muitas famílias
de sua missão, e particularmente de
uma delas da cidade de Criciuma
que estava preparando um filho
para a missão, hoje servindo em
Portugal, família de poucos recur- ,
sos, e que no Natal ·do ano passado, .
resolveu dar ao fundo do - templo
tudo quanto gastariam no Natal e
mais da metade de seus ordenados.
Fala da preparação tão necessária
aos membros a fim de que estejam

Siga~m-me

prontos para receberem sua recomendação para o Templo. Fala de
sua satisfação em ter trabalhado
com missionários brasileiros que
apesar de terem pouco conhecimento das coisas da Igreja por serem convertidos há relativamente
pouco tempo, têm-se revelado excelentes missionários e lança o seu
desafio . à liderança local dizendo:
"Nosso desafio, especialmente para
os líderes, é o de começar a preparação dos jovens mais cedo, explicando-lhes que para sair para uma
missão é necessário que se preparem com antecedência. Seria qom
que os missionários de tempo integral visitassem os quoruns do Sacerdócio Aarôn"ico e explicassem o que
é uma missão, o preparo que ela
exige. Os jovens devem ser entrevistados regularmente a partir dos 8
anos de idade, e. como o Profeta nos

diz, devemos entrevistá-los anualmente."
O presidente Sorensen deixou o
Brasil no princípio de julho passado. Em seu lugar está o Presidente
Jason Garcia de Souza, o quarto
líder brasileiro a ser chamado para
presidir uma Missão. Deixemos as
palavras finais desta entrevista ao
Presidente Lynn A. Sorenseri. "Minha saída é, naturalmente, muito
triste e comovente para · mim. Eu
nunca esperava voltar ao Brasil mas
fui muito abençoado ao voltar em
1970, em março de 1973 para a
Reunião Regional e finalmente em
agosto de 1973, como presidente da
Missão Brasil Porto Alegre. Posso
dizer que es.tes 3 anos foram uma
das experiências mais maravilhosas
de toda a minha vida (e da de sister
Sorensen também), e sou grato ao
meu Pai Celestial pela oportunidade de ter voltado ao· Brasil, país que
aprendi a amar tanto como missionário, como na qualidade de presidente de missão. Não há nenhum
trabalho em toda a Igreja que seja
igual ao trabalho missionário. Se eu
. pudesse dizer qualquer palavra para
o povo brasileiro seriam as mesmas
palavras do profeta: 'Guardem os
mandamentos', pois esta é a melhor
·maneira de encontrarmos felicidade, paz e alegria, não somente nesta
vida, mas também na ·vida eterna.
Deixo minhas bênçãos com o
povo brasileiro e os nossos agradecimentos ao Pai Celestial e a este
povo, que com todo amor e bondade ajudaram a mim e a sister Sorensen."

''Eu Vos Farei Pescadores de Homens''
por José Glaiton F. da Silva

Desde o dia }9 de junho de 1976 a
Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias iniciou um novo
programa missionário, este programa recebeu o nome de "SIGA".

filme estatico e ·de folhetos explica.:
ti vos.
Em algumas áreas já se tem algum
resultado deste inspirado programa.

Na Estaca de Santos, o Presidente
O esquema do programa foi amplaJosé Gonzales Lopes nos conta uma
mente divulgado nas alas e nos raexperiência sobre este trabalho: "A
mos, através de reuniões e serões . propósito lembro-me e com grande
domingueiros. Os passos, o que faemoção de um acontecimento narzer e como trabalhar com este prorado pelo Presidente Beitler, quangrama foi demonstrado através do
do da realização de uma reunião fa126

miliar em sua casa.
Conta-nos que no tempo reservado
para as brincadeiras toda a família
brincava de. "esconde-esconde. Em
determinada reunião uma menina,
não membro da Igreja, porém vizinha do presidente participou dessa
brincadeira.
Dias após," a inãe dessa menina encontrou-se com a esposa do presiA LIAHONA

dente e perguntou-lhe:

- E verdade que em sua casa vocês
brincam de "esconde-esconde"? - Sim respondeu ela, eu meu marido e as crianças nos divertimos nas
noites de reunião familiar.
- Mas . . . porque pergunta isso?
Aquela vizinha com a voz embargada e entre lágrimas respondeu. Nós não sabemos como fazer essas
reuniões e as brincadeiras.

nhos, parentes e amigos uma parte
. de nossa felicidade".
Sobre este programa, o Presidente
Nelson de Genaro faz estas declações:
A David O. McKay, o senhor disse:
I '

,

"Cada membro é um missionário",
e hoje completando o Senhor disse
à Spencer W. Kimball, "Ide de
Família à família pregando o Evangelho';, pois não poderia ser de outra forma, se o Evangelho ,é eterno,
Docemente a voz da irmã Beitler se ·
a família que também é eterna tem
fez ouvir; então a senhora, o seu
que estar envolvida.
marido e a sua encantadora filhinha
Particularmente eu acredito que
virão esta noite á nossa casa, onde
este será o programa de agora em
faremos uma· reunião e então brindiante que trará mui~as pessoas
caremos de "esconde-esconde".
para a Igreja de Cristo com a ajuda
Irmãos, o que certamente se seguiu
de nossas famílias e o Senhor nos
é de fácil conclusão pois foram as
dará força conforme está escrito em
palavras do Senhor- já determinaD&C 24: 12; "E em todos os temdas ao Profeta, "Simples procedipos, e em. todos os lugares, tanto de
mentos conseguirão trazer ótimas
dia como a noite, deverá abrir sua
famílias para a Igreja."
boca e declarar o Meu Evangelho,
como
com voz de trombeta. E lhe
"Irmãos o programa "SIGA" tem
darei
força
tal como não é conhecimuito desta simplicidade e a forma
da
entre
os
homens".
de ser movimentado por todos os
membros da Igreja tem sua base e
suporte no princípio de que devemos repartir com os nossos vizi-

Com respeito ao programa, o Élder
J ames E. Faust, Assistente dos Doze, fez as seguintes considerações:

"No recente seminário realizado
com os novos presidentes de missão, o presidente Spencer W. Kimball reiterou a urgente importância
de levarmos a mensagem do Evan- ·
gelho a todos os povos do mundo.
Indicou, em suas palavras, que os
presidentes de estaca, os bispos, os
presidentes de ramos e de missões
tem a responsabilidade, pela qual
terão de responder um dia, de ver
que todos os não-membros quer habitam dentro da área de sua unidade 'tenham a oportunidade de receber o Evangelho.
O único meio pelo qual se pode fazer isso com eficiência é através de
um trabalho de equipe, em que os
membros assumam a principal res- .
ponsabilidade de trazer amigos, parentes e vizinhos, de acordo com os
princípios do programa "SIGA".
Os missionários de tempo integral
desempenham papel importante,
pois são especializados em técnicas
de ensino, e estão sempre à disposição para ajudarem os membros a
ensinar o Evangelho".
Sabemos que Deus dirige este programa, sua mensagem é de amor,
vamos segui-lo.

O Ramo de Jaçanã Inaugura Sua Nova Capela
por José Glaiton F. da Silva

Apesar do intenso frio que fazia na
manhã de domingo, dia 11 de julho
de 1976, o Jaçanã inaugurou'jubilosamente a sua capela. O salão de
culto estava literalmente ocupado,
antecipando, desde ja, a necessidade do início, o mais breve possível,
da segunda etapa da construção.
O Presidente Ermindo Cremonesi e
seus aois conselheiros, Roberto Ribeiro da Silva e José Glaiton Ferreira da Silva, estavam contentes com
o término da primeira fase da construção e certos de que este acontecimento trará maior entusiasmo e
crescimento ao Ramo do J açanã.
Com a presença do Élder J ames E.
Faust, Assistente dos Doze, e da
AGOSTO DE 1976 ·

presidência dã Estaca São Paulo
Leste Brasil, a reunião de inauguração teve seu início às 10:00 horas,
com o Presidente Cremonesi dando
a abertura desta memorável reunião, anunciando o primeiro hino
"A Deus Senhor e Rei" e a primeira oração feita pelo Presidente do
Quorum de Élderes, irmão Evilasio
Fernandes de Macedo.
O Presidente Cremonesi, como primeiro orador, falou sobre o esforço
dos membros durante o período de
construção, da· ajuda das senhoras,
dos jovens e das moças, que muito
contribuiram para que o ramo atingisse esta primeira meta. Falou
também da sua certeza na colaboração de todos para que possam con-

seguir a segunda e a terceira metas
o mais breve possível.
Encerrou com o seu testemunho
sobre a veracidade deste grande
trabalho e convidou em seguida o
irmão Francisco Gomes, Supervisor de Construção da Capela, para
dizer algumas palavras sobre o seu
trabalho na construção de sua primeira capela e também para prestar
o seu testemunho.
O coro misto formado pelos
membros de J açanã cantou um hino
de adoração ao Pai Celestial e logo
após usou da palavra o irmão Paulo
Taroni, um Setenta, um dos mais
antigos membros· embora jovem na
idade, o qual trabalhou incansavel127

mente para a construção dessa capela.

la.

Após outro hino cantado pelo coro,
ocupou o púlpito o Presidente Demar Staniscia, Presidente da Estaca
-Bão Paulo Leste Brasil.

Por fim, tomou a palavra o Élder
James E. Faust, Assistente dos Doze. Em suas palavras fez dois desafios aos membros do Ramo do Jaçanã. Um dos desafios é o de fazer um
maior sacrifício e conseguir o ma'is
rápido possível a complementação
da capela para que se realize uma
cerimônia mais importante que esta
inauguração, que é a dedicação da
capela. E o segundo desafio é o de
manter a capela sempre como nova,
conservando-a e zelando-a, carinhosamente. Anunciou também a

Salientou em suas palavras a importância de se ter amor e trabalho.
Relembrou, entre outras coisas, o
sacrifício de nossos irmãos ·pioneiros ao se estabelecerem em Nauvoo
e no Vale de Lago Salgado, reconhecendo também o esforço e a dedicação dos membros do Ramo do
J açanã na construção da nova cape-

NOTÍCIA SOBRE O TEMPLO

passagem do Ramo de J açanã para
Ala de J açanã, e que haveria um
novo bispo durante a reunião sacramental daquele dia.
No final de seu discurso o Élder
Faust prestou o seu testemunho e
manifestou sua gratidão aos
membros do Ramo do J açanã.
A congregação cantou o último hi- ·
no, "Minha alma hoje tem luz" e última oração foi oferecida pelo primeiro conselheiro do Ramo do J açanã, irmão Roberto Ribeiro da Silva.

Uma das cinco partes do estaqueamento foi liberada para a concretagero das vigas-baldrames, isto quer
dizer que realmente a Cristiani &
Nielsem está trabalhando em ritmo
acelerado.

por José Glaiton F. da Silva

Como já foi publicado em edição
anterior, nos meses de junho e julho
as estacas sediadas em São Paulo tiveram a oportunidade de colaborar
na confecção de. blocos . Estes ·
membros doaram horas de seu dia
normal para fazer este trabalho.
Durante o mês de julho esteve no
Brasil, acompanhando as obras, o
Élder Emil Fetzer, responsável pela
arquitetura do prédio.
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Realmente esta é uma obra maravilhosa e um assombro .
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Primeira parte do estaqueamento liberada para concretagem dos alicerces.

trabalhar com está companhia, bem'
O ritmo de trabalho está acelerado.
organizada, que está tendo um cariTudo corre dentro do esquema esnho todo especial neste trabalho".
tabelecido inicialmente", são as declarações feitas pelo Élder Jesem, . No .momento em que fizemos esta
responsável pel~ construção do · reportagem havia 60 homens trabaTemplo.
lhando no estaqueamento e até
aquela data já haviam sido cravadas
No que se refere ao cravamento das
150 estacas, a metade das 300 preestacas, algumas dificuldades estão
vistas.
sendo encontradas, mas tudo está
sendo superado pelo espetacular .Ensaios, para testar. a capacidade
de peso já foram feitos em algumas
desempenho da Companhia Cristiadas estacas cravadas e foi tudo
ni .& Nielsem". Emocionado, Élder
comprovado que é de primeira quaJ ensem, diz": Tivemos muita sorte
e está sendo um gran~e privilégio . lidade.
1
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Sessenta homens trabalharam, trezentas estacas foram
previstas para sustentar o Templo de São Paulo.

. A LIAHONA

Conferência Geral da
Estaca Campinas Brasil
por José Glaiton F. da Silva

Com a presença do Élder L. Tom
Perry, do Conselho dos Doze e sua
esposa, Sister Barbara Perry e do irmão Antonio Carlos de Camargo,
Representante Regional dos Doze,
teve início, às I 0:00 horas, a 12~
Conferência Trimestral da Estaca
Campinas Brasil.

travadas por Paulo e a nossa vida
hoje, o presidente da Estaca Campi·nas salientou 4 ue o próprio apósto-lo Paulo dava valor aos seús sofrimentos, reconhecendo que eram
necessarios ao seu aperfeiçoamento
e que lhe trariam recompensas futuras. Numa carta a Timoteo ele dis"Combati o bom combate, acase:
O Presjdente Nelson de Genaro
bei a carreira, guardei a fé. Desde
abriu a sessão anunciando o primeiagora, a coroa da justiça me está
ro hino que foi magnificamente
guardada, a qual o Senhor justo
cantado pelo coro misto formado
pelas alas da ·Estaca, após o que o juiz, me dará naquele dia; e não so· Bispo João Nivaldo Moscão, da ala . mente a mim, mas também a todos
. três da Estaca Campinas Brasil, fez
a primeira oração.
Após alguns apoios e desobrigações o Presidente Genaro ocupou o
púlpito como primeiro orador da
Conferência.
O Presidente Genaro baseou suas
palavras nas experiências do apóstolo Paulo, lembrando as dificuldades vividas por esse grande pregador do Evangelho, ao converter-se
no caminho de Damasco e ao passar de perseguidor dos cristãos, a
perseguido pela causa de Cristo.
Traçando um paralelo entre as lutas ,

Em seguida o Patriarca, -irmão
McKnight, recém-apoiado, tomou a palavra e testificou sobre o importante trabalho de um Patriarca,
sobre a grande responsabilidadeque advem de seu chamado.
"O Patriarcado, diz ele, é como
uma grande oficina que trabalha na
impressão de roteiros, de mapas,
para aqueles que querem seguir seu
caminho com mais segurança, baseados nas informações exatas daqueles que os compilam".
Em seguida à palavra do novo Patriarca, a congregação entoou um
hino em louvor ao Pai Celestial e
após usou da palavra a irmã Renata
Galhardo que prestou seu fervoroso
testemunho .
Após o testemunho da irmã Renata os membros tiveram o prazer
de ouvir o irmão Antonio Carlos de
Camargo, Representante Regional
dos Doze.
Em suas palavras o irmão Camargo fez um relato de como agía,
como era o profeta Joseph Smith, o
que ele fez, o que ele nos deixou,
enfim demonstrou que os joven~
sempre podem guiar-se pelos seus
exemplos.

Irmão Mcknight novo Patriarca da Estaca de
Campinas Brasil.

os que amarem a · sua vinda". (2
Tim. 4:7-8)
Finalizando, o irmão Genaro
exortou os presentes a terem amesma· coragem de Paulo, enfrentando
os obstáculos para defender a causa
do Mestre, sem se deixar desviar
pelos atalhos mais faceis, pois só o
caminho estreito pode nos dar a
"coroa da justiça."

É/der L Tom Perry, e seu intérprete, irmão
Mcknight.

O irmão Vicente F. de Almeida, o
missionário, prestou seu testemunho e teceu algumas cónsiderações
quanto à sua missão.
-

Logo após seu pensamento, o
Presidente Genaro chamou ao púlpito o ex-missionário, Vicente F. de
Almeida, e entregando-lhe certificado de sua desobrigação honrosa,
por ter terminado o seu trabalho de
missionario por dois anos, em nome
de Cristo.

Os minutos finais foram ocupados pelo Élder L. Tom Perry que
trouxe aos membros da Estaca
Campinas Brasil a mensagem espiritual do Presidente Spencer W.
Kimball.

Em seu discurso -o Élder L. Tom
Perry salientou a importância de se
fazer sacrifícios para fazer uma missão; a importância de se manter no
· caminho reto para uma entrada digna no Templo. Salientou ainda mais
a importância da mulher na vida daqueles que possuem o Sacerdócio.
No final da conferência sentimos
que todos -estavam edificados e
cientes de que devemos nos aprimorar como membros da Igreja de
1esus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, porque este é realmente o trabalho do Senhor; se fizermos a nossa par"te, -c ertamente. o Senhor nos
abençoará em todos os nossos mais
sinceros desejos.

