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OS PROFETAS FALAM

BRIGHAM YOUNG FALA SOBRE
AOBRA MISSIONÁRIA
osso P~i <:elesti~l, Jesus,
nosso trmao mats velho e
Salvador do mundo, e a
totalidade dos céus, estão
convocando este povo a que se
prepare para alvar as nações da
terra, e também os milhões de
ance trais que dormiram sem o
evangelho.
Aquele que parte em nome do
Senhor, que nele confia com todo ·
o coração, jamais terá falta de
abedoria para responder a
qualquer pergunta, ou dar
qualquer tipo de conselho dele
requerido, para guiar o povo no
~aminho da vida e alvação, e
Jamai erá confundido ... Ide em
nome do enhor, confiai em eu

N

nome, ajoelhai-vos diante dele e
clamai-lhe fervorosa e
incansavelmente, sem dar atenção
ao mundo. Ele vos mostrará
muitas coisas -pois sempre o
t~reis diante de vós - porém, se
vtverdes de modo que possais ter o
Espírito Santo ... de imediato
podereis reconhecer a diferença
entre a sabedoria dos homens e a
de Deus.
Nenhum homem jamais pregou
um sermão sobre o evangelho, a
não ser pelo dom e poder do
Espírito Santo que proveio dos
céus. Sem ele, não há luz em sua
pregação.
O espírito da verdade tem maior
poder de trazer pessoas à luz e

conhecimento que as palavras de
estilo rebuscado.
Os servos de Deus têm a
verdade, e nada mais que a
verdade, para apresentar ao
mundo, para que possa ser
santificado por ela.
Se pudésseis louvar a Deus por
toda a eternidade, sendo o
instrumento para salvar uma
alma, ... quão grande seria vossa
alegria nos céus! Salvemos,
portanto, a diversas, e nossa
alegria será maior, proporcional ao
número de almas que
salvarmos. •
Extraído de Discursos de Brigham Young
(Compilado por John A. Widtsoe, pp. 319,
320, 323, 330, 333.)
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA

DELEITAR-SE NAS ESCRITURAS
Presidente Gordon B. Hinckley
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência

A

"Para mim, a leitura das
escrituras é um caso de
amor à palavra do Senhor e
de seus projetas. "
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mo nossas escrituras. Amo esses
volumes maravilhosos que
apresentam a palavra do Senhor
- transmitida pessoalmente ou por
meio de profetas - para orientação
dos filhos e filhas de nosso Pai.
Adoro ler as escrituras e procuro
fazê-lo consistente e reiteradamente.
Gosto muito de citá-las, porque dão
autoridade àquilo que falo. Não
tenho a pretensão de ser um grande
conhecedor das escrituras. Para mim,
sua leitura não significa busca de
cultura. Pelo contrário, é um caso de
amor com a palavra do Senhor e a de
seus profetas.
Amo a misericórdia do Senhor,
quando leio sobre misericórdia e
perdão, que perpassa qual fio de ouro
a trama de todas as nossas escrituras.
Inicio com o convite feito em Isaías:
"Vinde então, e argüi-me, diz o
Senhor: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve: ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã." (Isaías 1:18.) Encontro esse
mesmo elemento maravilhoso no que
considero como a mais linda e
comovente história - a parábola do
filho pródigo descrita no capítulo 15
de Lucas. Esta parábola é uma
surpreendente lição de misericórdia
para todos os pais, e ao mesmo
tempo a maior lição de misericórdia
de nosso Pai por seus filhos e filhas
inconstantes.
O mesmo espírito de perdão e
misericórdia é encontrado
repetidamente em todo o Livro de
Mórmon. Por exemplo, Néfi declara
que o Senhor "convida a todos para
que venham a ele e participem de sua
bondade; e nada nega aos que o
procuram, eja branco ou preto,
e cravo ou livre, homens ou
mulhere ; e lembra-se dos pagãos; e
todo ão iguai perante Deus, tanto
judeu como gentios." (2 Néfi 26:33 .)

O mesmo fio de amor e· perdão
percorre as revelações modernas. Em
Doutrina e Convênios, lemos: "Eis
que o que se tem arrependido de seus
pecados, o mesmo é perdoado, e eu,
o Senhor, deles não mais me
lembro." (D&C 58:42.) Se ao menos,
quando perdoamos, pudéssemos
esquecer para sempre a ofensa
cometida contra nós!
Amo a misericórdia do Senhor
salientada em suas declarações e nas
de seus profetas. É interessante e
proveitoso examinarmos as muitas
referências a perdão e misericórdia
em qualquer chave bíblica.
Amo os convênios do Senhor,
como ele os tem transmitido a seu
povo - o povo de Abraão, lsaque e
Jacó - aos quais prometeu que seria
seu Deus e eles seriam seu povo.
O fio desse convênio percorre todo
o Livro de Mórmon. O convênio foi
confirmado nesta dispensação,
quando o Senhor revelou ao Profeta
Joseph Smith o prefácio do que se
tornaria o livro Doutrina e
Convênios. Ao estabelecer os
propósitos dessa restauração, o
Senhor citou entre eles: "Que o meu
eterno convênio seja estabelecido."
(D&C 1:22.)
Nós somos o povo do convênio.
Celebramos um contrato com Deus,
nosso Pai Eterno. Tomamos sobre
nós o nome de seu Filho amado e
concordamos em guardar seus
mandamentos. Ele fez convênio
conosco de que seríamos seus filhos e
filhas, que seria como um pastor para
nós e que teríamos o seu Santo
Espírito permanecendo conosco.
Gosto muito de ler sobre as grandes
promessas eternas relatadas nas
escrituras.
Gosto de ler sobre a expiação de
meu Redentor, predita pelos profetas
do Velho Testamento, prometida
pelos profetas do Livro de Mórmon e
realizada na incomparável vida,
A
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Sua expiação
e ressurreição
foram preditas
pelos profetas
do Velho
Testamento,
sua realização
declarada no
Novo
Testamento, e
testemunhada
no Livro de
Mórmon e nas
escrituras
modernas.

A

parábola
do filho
pródigo é uma
surpreendente
lição de
misericórdia
para todos os
pais, e ao
mesmo tempo
a maior lição
de
misericórdia
de nosso Pai
Celestial.

Não me preocupo muito em ler
obras com comentários explicativos
sobre as escrituras. Pelo contrário,
prefiro demorar-me na origem,
provando da água pura da fonte da
verdade - a palavra de Deus que
aceitamos como escritura. Lendo as
escrituras, podemos conseguir que o
Espírito nos confirme que o que
lemos vem de Deus para o
esclarecimento, bênção e alegria de
seus filhos.
Exorto nosso povo em toda parte a
ler mais as escrituras - a estudar
todas elas, a fim de encontrar a
harmonia de entendimento que incute
seus preceitos em nossa vida.
Possa o Senhor abençoar a cada
um de nós, para nos deleitarmos em
sua santa palavra e dela extrair
aquela força, paz e conhecimento
"que excede todo o entendimento"
(Filipenses 4:7), como ele
prometeu. •
Idéias para os Mestres Familiares

Alguns Pontos que Merecem Ênfase.
morte e ressurreição do Filho de
Deus, conforme está descrita nos
quatro evangelho da Bíblia. Ela foi
te tificada pelos autores das epístolas,
testemunhada neste continente e
registrada no Livro de Mórmon. Tem
sido confirmada repetidamente nas
revelações modernas dadas pelo
Profeta Joseph Smith e seus
suces ore .
Quando leio esses escritos sagrados,
as ombro-me com a maravilha e
maje tade de Deus Todo-Poderoso e
de eu amado Filho, o Senhor Jesus
Cri to. Todos os autores desses
te tamentos cantam louvores a Deus,
no o Pai, e a nosso Redentor. As
e critura te tificam do Pai e do Filho
- de ua grandeza e maravilha.
Convidam todo a e achegarem ao
Pai e ao Filho, e encontrarem paz e
força ne a união entre Deus e o
homem. I to é, para mim, a essência
de e grande livros de luz e verdade
- cuja con i tência se torna mais
e id nte p lo u o da ferramenta de
qu di pomo .
Amo a Bíblia. Amo a qualidade
edificante de ua linguagem, a
pr fundidade e ublimidade de ua
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palavras, a força e elegância de suas
expressões.
Deleito-me com o espírito e estilo
do Livro de Mórmon. As palavras de
Néfi trazem satisfação a minha alma,
quando as leio. Há muito tempo ele
escreveu: "E sobre estas placas eu
escrevo as coisas de minha alma ...
Porque minha alma se deleita nas
escrituras, e meu coração medita
sobre elas, e as escrevo para instrução
e proveito de meus filhos." (2 Néfi
4: 15.)

Amo as palavras da revelação
moderna: ''Examinai estes
mandamentos, pois são verdadeiros e
fiéis, e as profecias e as promessas
neles contidas serão todas cumpridas.
"O que Eu, o Senhor, falei, disse e
não me escuso; e ainda que passem os
céus e a terra, a minha palavra não
passará, mas será inteiramente
cumprida, seja pela minha própria
voz, ou pela de meus servos, não
importa." (D&C 1:37-38.)
Tenho lido essas grandes obras
repetidas vezes. Meditando em suas
palavras, vem-me, pelo poder do
Espírito Santo, o testemunho de sua
veracidade e divindade.

Talvez queira ressaltá-los em sua
mensagem de mestre familiar:
1. As Autoridades Gerais nos
pedem que leiamos e estudemos as
escrituras, a Bíblia, o Livro de
Mórmon, Doutrina e Convênios e
Pérola de Grande Valor.
2. O espírito de amor, misericórdia
e perdão, perpassa qual fio de ouro
as escrituras, tanto as antigas quanto
as modernas.
3. As escrituras testificam do Pai e
do Filho, de sua majestade e amor, e
da bênção da expiação do Salvador
por nós.
4. As escrituras podem trazer-nos
paz e força.

Sugestões para o Debate
1. Demonstre o que sente
pessoalmente a respeito do valor do
estudo das escrituras. Peça aos
membros da família que
compartilhem seus sentimentos.
2. Há escrituras ou citações neste
artigo que a família poderia ler em
voz alta e debater?
3. Seria preferível abordar este
assunto depois de conversar com o
chefe da casa? O líder do quorum ou
o bispo tem uma mensagem a respeito
do estudo das escrituras?

A
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ESPIRITUALIDADE

MAIS QUE UM SENTIMENTO

Mary Ellen Edmunds

L

embro-me de uma professora da
Escola Dominical ter-me dito
certa vez que eu não era muito
espiritual. Olhando para trás, acho
que provavelmente ela se
preocupava, porque eu não
conseguia ficar sentada toda a aula.
Na época, não entendi o que ela
queria dizer. Mas aquilo não me
pareceu um cumprimento, pois fui
para casa e pensei a respeito. Achei
que talvez espiritualidade significasse
ficar quieta, especialmente aos
domingos. Eu queria ser espiritual,
mas precisava saber o que
significava.
Desde aí, continuo minha pesquisa
para compreender a espiritualidade e
torná-la cada vez mais parte de meu
caráter. Certo dia li uma declaração
do Élder Bruce R. McConkie
dizendo que "nenhum outro talento
excede a espiritualidade". (The
Mortal Messiah, Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1982, p. 234.)
Esta idéia de que a espiritualidade é
um talento norteou minha pesquisa.
Provavelmente não existe mágica
nenhuma para se alcançar
espiritualidade. O mais provável é
que a desenvolvemos da mesma
forma como fazemos com outros
talentos - com trabalho árduo,
decisões difíceis, escolhas críticas,
resistindo em horas difíceis, tentando
novamente, não desistindo.
O mais importante para mim é que
espiritualidade implica ação, o que

Junho de 1986

Era uma de minhas irmã mai
novas, chorando muito. "Venha
buscar-me!", implorou. E tava
ligando de uma fe ta na a a de uma
amiga onde os con idado tinh m
começado a bla femar. em que ua
família soube se, ela prometera ao
Pai Celestial que nunca bla remaria.
Espiritualidade significa honrar a
promessas que fazemos ao Pai
Celestial.

Espiritualidade É Partilhar com os
Necessitados
dificulta as coisas para mim, pois
preferiria ficar sentada
Outro conceito que reputo
confortavelmente pensando sobre
verdadeiro foi-me ensinado pelo
ela, ou debatendo-a ou lendo um
Bispo J. Richard Clarke, exlivro a respeito. Mas espiritualidade é -integrante do Bispado Pre idente:
a solicitação de Deus - seu convite
'·' Tem sido sempre a disposição do
- e nossa resposta - ação. É agir
verdadeiros discíp ulos de Cri to,
sem esperar por mais detalhes.
quando alcançam elevado grau de
espiritualidade, cuidar dos
Espiritualidade É Manter Promessas necessitados." (A Liahona, outubro
Como a ação é parte integrante da de 1978.)
Quem são os necessitados? Se
espiritualidade? Nós agimos para
falamos de necessidades temporai ,
demonstrar ao Pai Celestial que
podemos identificar facilmente o
realmente sentimos o que dizemos.
pobre. Tenho visto muito na África,
Que fomos sinceros, quando
celebramos o convênio batismal com Ásia e outros lugares que poderiam
ser identificados como "pobres". Há
ele, (ver Mosiah 18:8-11) e também
muitos famintos e sem alimento.
quando temos o privilégio de entrar
num templo sagrado e efetuar outros Sedentos e não têm água. Doente e
convênios. Quando, quietamente nos sem acesso à medicina.
Um dia, enquanto ob ervava
momentos mai s íntimos com ele,
pedimos sua ajuda e fazemos
algumas mulheres lavando roupa
promessas adicionais.
agachadas à margens de um rio,
Uma noite, quando meus pais não imaginei-me colocando minha
estavam em casa, atendi o telefone.
roupas na máquina de lavar e fiquei
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imaginando o que fiz com todo
tempo extra que tenho. Num campo
de refugiados na Tailândia, certa vez
eu conversava com um casal,
enquanto seus filhos brincavam por
perto, e uma garotinha derrubou um
pequeno saco plástico de arroz. Com
muito cuidado, seus pais apanharam
cada grão de arroz e o colocaram de
volta no pacote. Pensei em quanto
alimento já desperdicei em minha
vida. Nunca me esquecerei do
momento, na Indonésia, quando
compreendi que eu gastava mais
dinheiro em um mês do que algumas
pessoas num ano inteiro.
Espiritualidade é o oposto de
mundano, e de egoísmo. Ser
mundano é estar envolvido em
assuntos, pressões e "coisas" deste
mundo em detrimento de questões
mais importantes.
Quando somos mundanos,
podemos de fato estar co ntribuindo
para a desigualdade no mundo.
Espiritualidade é o consciente
afa tamento da auto-indulgência. É a
con cientização de que Deus criou a
terra com "bastante e até de sobra"
(ver D&C 104:13-18) e que eu tenho
muito de sobra - para compartilhar.
Quando nós, como povo, nos
empenhamos em encontrar mais
pe soa com quem partilhar, estamos
em bu ca de uma meta elevada, de
uma sociedade onde não há pobres.
"O Senhor chamou a eu povo Sião,
porque era uno de coração e vontade
e vivia em j u tiça; e não havia
pobre entre eles." (Moisés 7: 18.)
Ma há tanto tipos de
nece itados. Há muitos que choram
em encontrar conforto. Estão sós e
não encontram amor. Alguns se
julgam inúteis, e não encontram
oportunidade de partilhar com
outro . Qualquer um que tenha uma
nece idade não satisfeita, é
nece itado. Somos todos
nece itado ! E aqueles que têm algo
para compartilhar são ricos. Somos
todo rico ! Todos nós podemos
compartilhar algo para aliviar um
fardo ou ajudar nalguma luta
ecreta.

Ela não estava com vontade de
levantar, mas as batidas
continuaram. Achou que poderiam
ser as professo ras visitantes. Sabia
que elas haviam estabelecido a meta
de cem por cento de visitas, o fim do
mês estava próximo e elas ainda não
haviam aparecido.
Quando viu que realmente eram as
professoras visitantes, começou a
sentir-se esperançosa. Tinha muito
serviço para fazer em seu
apartamento. Talvez, pensou, as
professoras visitantes, vendo como
ela estava doente, se oferecessem
para ajudar. Quando as duas a viram
e perguntaram se estava tudo bem,
sua expectativa aumentou. "Tenho
estado tão doente", disse ela.
'' Bem'', responderam elas, ''daremos
somente uma breve mensagem e
então você poderá voltar para a
cama".
Elas deram a mensagem, saíram e
receberam o "crédito" da visita.
Minha amiga voltou para a cama e
chorou. Pensou nas vezes em que
ela, também, dei xara passar
oportunidades de servir por não estar
tão sensível quanto poderia .
Com que freqüência fazemos o
bem por obrigação, em vez de
procurar fazê-lo por amor. Imagino
com freqüência o que aconteceria, se
fizéssem os as visitas de professoras
visitantes e ensino familiar com a
meta primordial de ajudar as pessoas
em suas necessidades. Suspeito que
os cem por cento aconteceriam de
qualquer maneira, sem se pensar
muito nisso.

A

característica de
que mais gosto
naqueles que parecem
ter alcançado o mais
alto grau de
espiritualidade, é que
se mostram amáveis,
ternos e ativamente
preocupados com os
outros.

pensar em coisas erradas, ele pára de
girar e nos sentimos melhor. Mas, se
continuamos a fazer o que nao
devemos, as pontas se desgastam e
não machucam mais. Protelar a
mudança, uma vez que sabemos ser
necessária, é perder alguma
espiritualidade.

Espiritualidade É Integridade

Consta que alguém certa vez
pergvntou ao grande artista italiano
Michelângelo como ele conseguia
transformar simples rochas em
maravilhosas estátuas. O artista
respondeu que ele apenas desbastava
tudo o que não fazia parte da
estátua. Espiritualidade significa ter
consciência de quem somos
realmente e então ser essa pessoa.
A espiritualidade acaba tornando-se parte tão integrante de nossa
existência, que podemos seguir os
desejos reais de nosso coração sem
fazer qualquer coisa errada.
Néfi, filho de Helamã, alcançou
Espiritualidade É Mudar - Agora
esse estágio em que não havia
conflito entre o que queria e o que
Espiritualidade é respondermos à
nossa capacidade, dada por Deus, de era correto. O Senhor lhe prometeu:
"Eis que te abençoarei para sempre e
distinguir o certo do errado - e
te farei poderoso em palavras e atos,
escolhermos o certo sem demora.
Isto significa não continuar dia após em fé e obras; sim, para que todas as
coisas se realizem segundo tua
dia com as mesmas desculpas, as
palavra, pois tu nada pedirás que
mesmas protelações. Sempre
considerei maravilhoso que perdemos seja contrário à minha vontade.''
(Helamã 10:5; grifo nosso.)
nossa paz de consciência, quando
Esse tipo de espiritualidade requer
fazemos algo errado. Oremos para
que nunca façamos o Espírito Santo que nos afastemos conscientemente
de tudo o que é grosseiro, ímpio,
deixar d~ contender conosco.
impuro ou não-cristão. Requer que
Imaginemos que dentro de cada um
E piritualidade É Aumento de
abandonemos a raiva e a vingança. E
de nós exista um dispositivo com
Sensibilidade
ela nos garantirá paz de coração e
várias pontas afiadas. Quando
espírito, possibilitando-nos praticar o
erta vez uma amiga minha e tava fazemos algo errado, ele começa a
bem sem sermos constantemente
muit d nt
ozinha em ca a,
girar, e suas pontas afiadas causam
compelidos ou lembrados.
quando alguém bateu à ua porta.
dor. Quando paramos de fazer ou
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Espiritualidade É Viver Alegremente
Quando observo pessoas que
parecem ter desenvolvido profunda
espiritualidade, noto várias
qualidades que elas têm em comum.
Uma delas é a capacidade de
comunicação real e pessoal com
Deus, de apreciar a meditação e
ponderação. Outra é seu bom ânimo
otimismo, espírito alegre. As pessoas'
espirituais também parecem ser
gratas, não só pelas bênçãos
evidentes, mas pelas alegrias que
freqüentemente passam
despercebidas. Mostram-se
genuinamente felizes quando os
outros são bem sucedidos ou
recebem elogios. Obedecem com um
senso de conhecimento e progresso,
em vez de por dever ou medo, ou
esperando honrarias. E parecem tão
preocupadas com o ser - com o
estado de sua alma - quanto estão
com ofazer.
Talvez a característica de que mais
goste naqueles que parecem ter
alcançado o mais alto grau de
espiritualidade, é que se mostram
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amáveis, ternos e ativamente
preocupados com os outros. Não
parecem necessitar de muito crédito
pelo genuíno trabalho cristão. E
mostram-se capazes de ajudar as
outras pessoas sem criar dependência
ou senso de dívida. Eles conhecem a
maneira de exaltar aqueles que
aj1u dam. (Ver D&C 104:15-16.)
Eles dizem: "Aqui estamos,
Senhor. Envia-nos!" Envia-nos a
qualquer parte do mundo onde
poderemos ser úteis. Envia-nos ao
vizinho com pão quente. Envia-nos
ao próximo cansado que enfrenta
dificuldades. Envia-nos a visitar um
amigo solitário. Envia-nos à sala ao
lado, para fazermos alguém feliz.
Ajuda-nos a estar em sintonia com o
Espírito, para podermos responder a
todos os chamados prontamente,
grandes e pequenos. Ajuda-nos a ir
além do "Avise-me se precisar",
prevendo e ajudando, antes que se
mstale a sensação de desespero e
desamparo.
O preço que Deus requer de cada
um de nós é o mesmo: Tudo. A

recompensa também: O crescente
senso de paz e segurança. Sempre me
lembrarei de um nigeriano alto que se
levantou em uma reunião de
testemunho e disse emocionado:
"Estou convencido de que ou um
filho de Deus.'' Também go to de
imaginar como Enos deve ter-se
sentido, quando soube que estava
perdoado de seus pecados, e sua fé
em Cristo fora recompensada:
''Minha alma, portanto, ficou
tranqüila." (Enos 1:17 .)
Que possamos edificar, amar
nutrir e sorrir. Que possamos visitar
compartilhar, cantar e servir, até
'
fazer nossa alma transbordar de
alegria. Então nós, como Enos,
poderemos esperar tranqüilo o
encontro com Deus, pois "(veremo )
a sua face com prazer". ( nos I :27 .)
Mary Ellen Edmunds, memhro da Ala
Mapleton 5 (Utah), é Diretora Associada de
Treinamento Especial no Centro de
Treinamento Missionário em Provo, Utah.
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DO CASAMENTO:
ALGUMAS COISAS QUE
NAO SAO BEM ASSIM
,.

,.

.

Steve F. Gilliland

N

uma tarde de domingo, quando
eu era bispo, uma mulher muito
desiludida veio falar comigo. Ela
e sua família numerosa haviam-se
mudado recentemente para a ala.
Contou-me que, na fase de
crescimento, havia sido ensinada
muitas vezes que, se vivesse fielmente
e buscasse orientação do Espírito, ela
encontraria "um companheiro
eterno", e que o casamento no
templo e uma vida reta lhe
garantiriam um matrimônio feliz.
Procurou seguir esse conselho, mas,
após vários anos de um casamento
aparentemente sadio, seu marido a
abandonara por outra mulher,
deixando-a com vários filhos e sem
apoio financeiro.
"O que saiu errado?" perguntou.
"Deus não mantém sua promessa?"
Após reconhecer seus sentimentos
de dor e confusão, assegurei-lhe que
Deus a amava e sugeri que o
problema não estava em Deus ou
nela, mas no seu ex-marido e nas
pessoas que a fizeram acreditar em
algumas coisas que não são bem
assim.
As pesquisas, sem dúvida, indicam
um índice menor de divórcios entre
aqueles que se casam no templo.
Mas, apesar de o casamento no
templo colaborar significativamente
para a união do casal, ele não garante
um vínculo permanente.
O evangelho não promete a
ninguém o parceiro' 'único e ideal''.
Contudo, nos ensina a edificar um
casamento significativo. A revelação
pode orientá-lo a casar-se com
alguém que potencialmente
permanecerá um bom cônjuge. Mas o
indivíduo é livre e pode optar por
rejeitar esse potencial. É livre para
violar os convênios, seja por atos
deliberados ou deixando o
relacionamento fenecer.
O único caminho para um
casamento feliz é marido e mulher
trabalharem abnegadamente juntos,
para que isto aconteça. Aqueles que
se acomodam, esperando que o
Senhor torne um casamento feliz,
provavelmente ficarão desapontados.
Aqueles que lutam muito, mas têm
um(a) companheiro(a) que não
coopera, terão o apoio e a orientação
do Senhor. Se continuarem a viver
retamente, nada lhes será negado na
eternidade.
A desilusão dessa mulher é apenas
um exemplo dos muitos mitos sobre o
Junho de 1986

casamento que as pessoas acreditam.
Vejamos alguns outro .

((Meu(minha) amado(a) mudará
depois do casamento."
As pessoas mudam; contudo, o
prognóstico mais apurado sobre o
tipo de companheiro(a) que seu(sua)
amado(a) será no futuro, é o tipo de
companheiro(a) que ele(a) é agora.
Aqueles que se casam com uma
pessoa com a intenção de modificar
completamente sua personalidade ou
de convertê-la, geralmente sofrerão
sérios desapontamentos.

((As coisas serão melhores depois ... "
Há crises temporárias que precisam
ser toleradas, horas em que a pressão
é grande, e será preciso ter paciência
e sacrifício. Mas, freqüentemente, o
que achamos ser uma crise
temporária é realmente parte de nosso
modo de viver escolhido. O homem
que adia passar mais tempo com a
esposa e a família até estar menos
ocupado, pode não mais encontrar
esse tempo. Adiar o fortalecimento
do relacionamento familiar pode
significar a perda dele. Conheço
vários homens e mulheres que
sacrificaram carreiras importantes, e
até oportunidades na Igreja para
preservar um relacionamento familiar
significativo e duradouro. Eles não
lamentam sua decisão.

((Se ela (ou ele) se modificasse, tudo
seria ótimo."
A suposição fundamental aqui é:
''Certamente não sou eu o(a)
culpado( a)." A única pessoa que
podemos realmente modificar é o
próprio eu. O Salvador nos disse que
não podemos querer remover o
argueiro no olho de alguém, até
termos removido a trave do nosso
próprio. (Ver Mateus 7:3-5.)
Reconhecer a trave - nossas
fraquezas - pode não ser fácil, mas
encontrá-la e removê-la de nossa vida
fortalecerá muito mais o casamento
do que insistir nos defeitos do nosso
cônjuge.

((Se ele realmente me amasse, saberia
como me sinto. "
Conheço uma mulher que se
considerava ofendida com alguns
hábitos higiênicos de seu marido.
Quando finalmente ela lhe contou,
ficou escandalizada com o alívio dele.
Ele não fora capaz de entender por

A

escolha do
momento apropriado é
importante, quando se
quer falar de
sentimentos. Se minha
mulher teve um mau
dia, e está exausta e
desanimada quando
chego em casa, a
última coisa que ela
deseja ouvir é uma
crítica minha.

que ela se havia tornado tão fria com
ele, e interpretou sua atitude como e
ela simplesmente tivesse deixado de
amá-lo. O amor não elimina
automaticamente as diferenças
pessoais e possíveis desentendimentos,
mas provê uma base para
compartilhar sentimentos, sem medo
de serem rejeitados ou magoados.

((O meu é o jeito certo."
É fácil achar que nossa visão da
coisas seja a mais acertada, e uma vez
que modifiquemos a maneira de
pensar de nosso cônjuge, o problema
estará resolvido. De fato, na maioria
dos conflitos, ambas a po içõe ão
"certas", dependendo do ponto de
vista. Nosso desafio não é convencer
o outro de que está errado, mas
9

entender o ponto de vista de nosso
cônjuge. Conhecer o ponto de vista
de minha esposa ajuda-me a
compartilhar melhor o meu próprio.
Nós podemos não concordar
plenamente o tempo todo, mas ouvir
e procurar entender demonstra que
nos preocupamos. Muitas pessoas, de
fato, estão mais propensas a dar
atenção a alguém que se preocupa, do
que a alguém que está "certo".

((Se nos amarmos mutuamente e
tivermos o Espírito do Senhor, não
teremos divergências sérias. "
É natural experimentarmos
diferenças de opinião, sempre que
interagimos sinceramente com os
outros. A chave para a harmonia no
casamento não é a ausência de
conflitos, mas o compromisso com
coisas maiores que o próprio eu nosso casamento, nossa família, o
Salvador. Minha mulher e eu, às
vezes, temos grandes conflitos de
idéias, mas estamos mais empenhados
em nosso relacionamento do que em
vencer determinada discussão. Devido
a esse empenho, nossas diferenças de
opinião freqüentemente nos têm
aproximado mais. Elas nem sempre
acarretam concordância total, mas
ajudam a nos compreendermos e nos
conhecermos melhor e enfocarmos
no as metas comuns.
O Salvador ensinou que ''aquele
que tem o espírito de discórdia não é
meu". (3 Néfi 11 :29.) A pessoa
rixenta ''sabe'' que está certa. Não
ouve. Está mais ocupada defendendo
seu próprio ego e provando o erro do
cônjuge, do que interessada em
considerar os sentimentos ou idéias
dele. É possível ter divergências sem
brigar, se formos sensíveis aos
sentimentos e idéias do outro. Estar
"pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se ir ar". (Tiago 1:19 .)
((Devo ter sentimentos afetuosos e
apaixonados por meu cônjuge o
tempo todo ou não estou amando. "
À vezes, comparamos o
entu iasmo que sentíamos durante a
época do namoro com o verdadeiro
amor. Então, no ca amento, quando
o conflito emergem, achamos que
cometemo um erro. Na maioria dos
ca amento felize , os cônjuge têm
tido difi uldade entre i - podem
at t r nfr ntado breve período
de nflito em que não e apreciaram
muito. A de peito de eus
entimento , ele continuaram fiéis ao
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seu relacionamento. Em vez de se
preocuparem com os sentimentos
negativos, concentraram-se num
procedimento amoroso que acabou
resultando num aprofundamento do
amor que achavam impossível.

((Sempre devo ser honesto e franco
em tudo o que penso e sinto, não
importa quanto doa. "
Honestidade e confiança são
essenciais no casamento, mas
expressar opiniões muito críticas
baseadas em desagrados emocionais
profundamente enraizados pode ser
prejudicial. Qual é seu objetivo ao
partilhar tais sentimentos? Se você
está tentando ''fazê-lo pagar pelo que
fez" ou "mostrar como ela é
realmente maçante", então você
poderá estar destruindo seu
relacionamento. Talvez se sinta
melhor depois de ''desabafar'' o que
sente, mas as conseqüências de longo
alcance dessa atitude podem fazê-la
sentir-se pior.
Por outro lado, se você fala,
porque se preocupa com seu cônjuge
e deseja edificar seu relacionamento,
então como você se sente é apenas
uma consideração. Os sentimentos e
reações de seu cônjuge serão
igualmente importantes para você. O
cônjuge preocupado não compartilha
apenas, mas também pergunta e
ouve.
A escolha do momento apropriado
é importante, quando se quer falar de
sentimentos. Se minha mulher teve
um mau dia, e está exausta e
desanimada quando chego em casa, a
última coisa que ela deseja ouvir é
uma crítica minha. Mais tarde, à
noite, após tê-la ajudado a arrumar a
cozinha e colocar as crianças na
cama, ela pode estar mais disposta e
apta a ouvir o que tenho para dizer.
Lembre-se de que algumas coisas é
bem melhor não dizer. Olho para trás
e lembro-me de várias ocasiões em
que fui tentado a explodir com minha
mulher por coisas insignificantes que
pareceram grandes no momento. Sou
grato por aqueles momentos em que
fiquei calado e por tê-los deixado
passar. Mas estou também agradecido
pelos momentos íntimos e dolorosos,
quando corri o risco e compartilhei
sentimentos negativos significativos
tão clara e gentilmente quanto pude.
Não é fácil determinar a diferença
entre insignificante e significativo.
Acho que, se uma irritação persiste e
parece estar afetando o

relacionamento, então deve ser
mencionada.

((Se estou angustiado, não sou
responsável pelo modo como trato os
outros."
Um marido volta para casa do
trabalho mal-humorado, critica a
esposa enquanto assiste à televisão
sentado numa cadeira confortável, no
momento em que ela se esforça para
pôr os filhos na cama, e depois ele
espera alguma demonstração de
carinho da parte dela. Quando a
mulher lhe fala de sua frustração, ele
racionaliza: ''Tive um mau dia no
serviço.''
Um mau dia ou sentimentos
desagradáveis nunca são desculpa
para atitudes rudes ou indelicadas.
Nosso Salvador é o exemplo. Sua
vida foi repleta de "maus dias". As
pessoas procuravam apanhá-lo em
suas palavras; elas o aceitaram
quando as alimentou, e
abandonaram-no quando sua
doutrina lhes pareceu dura; e
acabaram tirando-lhe a vida. Ainda
assim, ele nunca usou essas
experiências como desculpa para
menosprezar ou ferir o próximo.
Suposições falsas podem
prejudicar, até mesmo destruir um
casamento. É importante que os
casais encarem seu conceito do
casamento à luz das verdades do
evangelho, a fim de rejeitarem os
mitos e desenvolverem um
relacionamento amoroso que
permanecerá para sempre. •
Steve F. Gilliland, diretor do Instituto na
Universidade Estadual de Long Beach, é pai de
oito filhos.

Conversemos a Respeito
Depois de ler ''Mitos do
Casamento: Algumas Coisas que Não
São Bem Assim", individualmente ou
como casal, vocês poderiam discutir
algumas destas questões e idéias.
1. Este artigo examina dez falsas
suposições a respeito do casamento.
Que outras você poàeria alistar?
2. Qual delas parece influenciar seu
relacionamento com seu cônjuge?
3. Como as diferenças de opinião
podem tornar-se um elo, em vez de
cunha no casamento? Como é
possível divergir sem brigar?
4. Escolha um "mito" ligado ao
relacionamento com seu cônjuge e
debata como superá-lo dentro de uma
perspectiva saudável e com amor.
ALiahona

O

casamento destina-se a ser
eterno. Ordenado por Deus, ele
deve tornar em um dois
corações. Mas nenhum casamento
está isento de problemas. Cada qual
carrega sua própria e única
combinação de frustrações e atritos.
Naturalmente desejamos que nosso
casamento seja bem sucedido, de
modo que nos voltamos para os livros
e teorias sobre relacionamento
matrimonial- livros sobre
comunicação conjugal, satisfação
física, métodos
para educar os
filhos e atividades
familiares.
Contudo,
trabalhando
com casais,
observei que a preparação individual
é necessária, antes que a interação
dos cônjuges possa ser efetivada.
Essa preparação pessoal é resultado
do que eu chamo de integridade
emocional.
Integridade emocional é alcançar
pessoalmente força, disciplina e
inteireza emocional que permaneçam
constantes, independente do que os
outros digam ou façam. Inclui o
controle das emoções e
reconhecimento sincero delas sejam agradáveis ou não. Quando
alcançamos integridade emocional,
sentimo-nos seguros, somos
constantes e flexíveis; nossas ações
não são determinadas pelas de nosso

UM EU MELHOR, UM
CASAMENTO MELHOR:
Desenvolver Integridade Emocional
Victor L. Brown Jr.

cônjuge. Somos emocionalmente
flexíveis, de convivência mai
agradável e comunica ão mai fá
Temos que colocar no a pr pri
emoções em ordem, e d
m d
estaremos preparado para uma
utr
comunicação eficaz com
Ao trabalhar com a pe oa ,
descobri cinco princípio que
promovem essa integridade
emocional. As pessoas no exemplo
a seguir (seus nómes e condiçõe
foram trocados) desenvolveram
integridade por si próprias,
independentes do cônjuge.
Aprenderam a arcar com a
responsabilidade por suas atitude e
procuraram tornar-se mais
semelhantes a Cristo em sua açõe .
Ao observá-las no desenvolvimento
dessa capacidade pessoal, vi
casamentos sólidos tornarem-se mai
fortes, os precários serem
fortalecidos, e até serem salvos
casamentos em vias de desintegração.

Principio: Precisamos cultivar a auto-estima.
Sentir-se seguro e confiante na
própria capacidade e na condução da
vida, é imprescindível no casamento.
Contudo, muito freqüentemente,
magoamos o próprio ego, julgando-nos severamente ou comparando-nos
com outras pessoas. Freqüentemente
permitimos que nosso senso de auto-estima seja desafiado pelos padrões
do mundo. Por exemplo, o

Ena

percebeu que
sua atitude de
auto·reprovação
estava
prejudicando o
testemunho e
o casamento.
Resolveu
superar uma
fraqueza e
desenvolver
um potencial
de cada vez.
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Por ter tido uma mãe
extraordinariamente
dominadora, Blair
resistia às mais
insignificantes
expressões de
preferência da esposa.
Quando conseguiu
perdoar sua mãe, foi
capaz de atenuar
muitas pressões que
estavam prejudicando
seu casamento.
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sentimento de valor próprio baseado
no apego aos princípios do evangelho
- bondade, consideração e fidelidade
- é freqüentemente minado por um
padrão cultural que celebra a vitória,
riqueza, fama e posição, em vez da
participação, economia, honra e
serviço.
Cada um de nós é um filho de
Deus, com características, talentos e
capacidade próprios. Nosso valor é
algo inato. As
outras pessoas
podem-nos
ajudar a
reconhecer os
dons recebidos de
Deus, mas não
nos podem
incutir a auto-estima. Nós
mesmos temos de
cultivá-la.
Precisamos
aprender a
reconhecer nossas
boas qualidades e
trabalhar para superar as fraquezas,
sem nos criticarmos constantemente.
Recordo-me de uma mulher, a
quem darei o nome de Ella, que,
quando criança, era criticada
severamente pelos pais e pelas
crianças da mesma idade. Mais tarde,
quando adulta, durante e após as
aulas da Sociedade de Socorro, ela
ficava desanimada ao se comparar
com as outras irmãs. Tinha certeza de
que as outras eram mais inteligentes,
mais organizadas e mais fortes no
evangelho do que ela. Seu marido
começou a evitá-la após a Sociedade
de Socorro, devido ao mau humor.
Finalmente, Ella percebeu que sua
atitude de auto-reprovação estava
prejudicando seu testemunho e seu
casamento. Decidiu mudar. Fazendo
um inventário de si própria, elaborou
uma lista de seus pontos fortes e
fracos. A princípio, teve problemas
em aceitar os pontos fortes, devido a
seu hábito de aceitar prontamente
todas as fraquezas como permanentes
e inalteráveis. Contudo, usando a
lista, ela resolveu superar uma
fraqueza e desenvolver um potencial
de cada vez.
Atravé de auto-avaliação
de cobriu que um de seus defeitos era

falar, sem parar para pensar se seus
comentários ofenderiam o próximo.
Compreendendo o mal que seus
comentários poderiam causar, ela
acostumou-se a pensar antes de falar,
e quando cessou de magoar os outros
com seus comentários irrefletidos,
adquiriu um novo senso de
autodomínio. Também desenvolveu
suas habilidades como dona de casa,
o que lhe proporcionou o senso de
realização em algo que era importante
para ela e proveitoso para os outros.
Servir é sempre parte essencial no
desenvolvimento da auto-estima.
Nosso desejo excessivo de perfeição
pode-se tornar uma deficiência
emocional; mas, quando consciente e
sensatamente planejamos aperfeiçoar
e aprimorar um talento, esforçando-nos para servir a Deus e ao próximo,
começamos a nos sentir bem
interiormente. Depois de superar
alguns defeitos e aprimorar algumas
qualidades, Ella passou a acreditar
que era uma pessoa de valor. Não
esperava confirmação ou elogios dos
outros por seu empenho. Era um
empenho pessoal, interior- um
esforço para viver em concordância
com as leis de Deus. Ela gostava de si
própria, estimava-se sinceramente, e à
medida que sua auto-estima
aumentava, seu casamento
melhorava. O marido começou a se
descontrair e a apreciar suas atitudes
e pontos de vista obviamente mais
agradáveis. Então ele também
começou a se observar e melhorar com resultados positivos.

Principio: Devemos curar nossas
próprias feridas emocionais.
Muitos de nós temos velhas feridas
- feridas emocionais - provenientes
de relacionamentos passados. As
feridas emocionais têm várias origens
-um lar turbulento ou mesmo
violento na infância, relacionamentos
insatisfatórios com companheiros de
idade, uma família que se mudava
freqüentemente fazendo-nos sentir
desarraigados, ou malogrados em
alcançar certas metas e sonhos.
Qualquer que seja a origem, muitos
de nós permitimos que essas feridas
não cicatrizadas continuem a nos
magoar.
É muito freqüente esperarmos que
A

Liahona

nosso cônjuge cure as feridas para
nós. Isto não é possível nem lógico.
Blair era uma dessas pessoas. Sua
mãe fora uma pessoa
extraordinariamente dominadora, até
mesmo cruel. Como filho único, Blair
ressentia-se desse domínio, mesmo
após sua morte. Ele resistia às
expressões mais insignificantes de
opinião ou preferência de sua esposa.
Queria e mantinha um controle total
sobre as finanças, educação dos três
filhos, direção da casa, recreação,
orações e freqüência à igreja. A
esposa tentava desesperadamente
falar ou fazer coisas que o
satisfizessem ou o pacificassem, mas
nada parecia dar resultado. Supondo
que havia fracassado, caiu em
profundo desespero.
As feridas de Blair começaram a
cicatrizar-se, quando ele se deu conta
de que reagia a todas as mulheres
como se fossem sua mãe! Para ficar
sabendo mais sobre sua mãe, ele fez
pesquisa genealógica e entrevistou os
parentes. À medida que ouvia com
compaixão gravações de depoimentos
pessoais, ele começou a visualizá-la
como uma pessoa, não apenas como
mãe. Aprendeu a compreender sua
luta na tentativa de sair-se bem

naquilo que ela entendia ser seu papel
de esposa e mãe. Finalmente foi
capaz de perdoá-la e acei tar a
responsabilidade de curar suas
próprias feridas, conseguindo , assim ,
atenuar muitas pressões que estavam
prejudicando seu casamento.

Princípio: Conseguimos comunicação
eficaz com respeito e cortesia, não
por meio de técnicas complicadas.
Quando procurar usar as palavras
certas na ocasião certa, a fim de
receber a resposta certa, nossa
comunicação tende a se tornar
defensiva e planejada, e não
espontânea e natural. Os bons
entrevistadores e conselheiros sabem
que a verdadeira comunicação
acontece somente quando as pessoas
realmente respeitam e desejam ouvir
o que os outros têm a dizer. A
maioria das pessoas reagem
satisfatoriamente à genuína
sinceridade.
Muitos de nós, porém, nos
colocamos em situações como a de
Rubens, que se orgulhava das téc nicas
de comunicação que aprendera no
treinamento para vendedor.
Conhecedor da infância infeliz da
esposa, ele tentava veementemente

fazê-la falar, empre que e ti e e
transtornada. Infelizmente, por
mecânico e min ucio o, confiand
mai na técni a que n am r qu
entia por ua mulh r, Rub n
intimidava em v z de n rajá-1
Quando ela fica a t n a, Rub n
fazia maior pre ão, ap licand
técnicas interrogativa até obrar
muito pouca comunicação carinho a.
A solução partiu qua e toda de
Rubens. Éle aprendeu a e preocupar
o suficiente com ua mulher para
reconhecer que freqüentemente ela
necessitava mais de res peito que de
falar. Quando permi tiu que eu a mor
a ela o dirigisse, aprendeu a dar
atenção aos indícios não-verbai . e
ele fazia uma pergunta e não obtinha
resposta imediatamente, não a
forçava a res ponder . Em ma i de um
ocasião, passou di as em forçá- la a
desabafar, limi tando- e a im ple
cortesias, ações solícita e palavra
como " por fa vor" e "o brigado".
Quando se concentro u em criar um
clim a de res peito , em vez de tentar
faze r com que sua mulher fa la e
so bre eus sentimento , ela pas ou a
res ponder com crescente confiança, e
a comunicação entre eles melhorou
muito.

Em

vez de se basear
em técnicas de
comunicação, Rubens
aprendeu a se
preocupar o suficiente
com a esposa, para
compreender que ela
necessitava mais de
respeito que de falar.
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L

aurie compreendeu

que atacar a
negligência do marido,
não condizia com o
exemplo do Salvador.
Então decidiu examinar
sua própria atitude.

Princípio: Atingimos a perfeição
passo a passo pela preparação,
prática repetida e apego ao exemplo
do Salvador.
O Salvador disse: "Portanto, sede
vó perfeitos como perfeito é o vosso
Pai Ceie te." (Ma teus 5 :48.) Mas é
difícil atingir a perfeição, e muitas
veze levamos uma vida inteira - ou
mai - para consegui-la. Algumas
pe oa param de tentar e voltam-se
ao prazeres imorais. Alguns
procuram aperfeiçoar-se numa área
na qual ão dotados e tornam-se
obcecados pela carreira,
aprimoramento intelectual, serviços
cívico ou ganhos materiais. Outros,
achando que nunca serão perfeitos,
continuam ubmi os e infelizes.
Outro ainda adotam uma visão
evera, concentrando- e na letra da lei
como eu antepa ado filo óficos,
o fari u . (Ver Mateu 23:26.)
M n- no d v mo de animar
p r au a da admoe tação do
alvad r de ermo perfeito . Deus
ama verdadeiramente. Nós somos

seus filhos. Seu Filho veio à terra
para se sacrificar por nossos pecados,
para que pudéssemos ter alegria e
retornar ao nosso Pai Celestial. A
perfeição que se espera de nós é uma
vida inteira de paciente esforço,
crescimento, observância da lei,
confiando na misericórdia redentora
de um Pai e um Filho amorosos.
Laurie aprendeu estas coisas,
procurando ser mais semelhante a
Cristo em seu relacionamento com o
marido. Ela sentia necessidade de
ordem; seu marido não. Derramou
muitas lágrimas após repetidas
críticas ao marido por suas maneiras
negligentes e não muito ordeiras.
Laurie, porém, compreendeu que seus
sentimentos e ações não se pareciam
com o exemplo do Salvador. Em vez
de criticar o marido, ela decidiu
examinar sua própria atitude.
Meditou sobre como Cristo trataria
tal situação e planejou como reagir à
próxima ofensa do marido. Com uma
atitude semelhante à de Cristo, ela
percebeu que não havia lugar para
censuras. Cessou de reagir
asperamente. Apesar de se passarem
semanas antes que o desleixo do
marido não mais a aborrecesse, ela se
pegou planejando diariamente ouvi-lo, ficar com ele alguns momentos
tranqüilos e ajudá-lo a relaxar as
tensões do dia enquanto o esperava
chegar em casa.
Essas ações não diminuíram sua
necessidade de ordem. Mas, quando
aprendeu a lidar com o problema
cordialmente, sua atitude tornou-se

natural. Por mais que desejasse, seu
marido nunca melhorou a ponto de
poder ser considerado ordeiro. Mas,
depois de algum tempo isso deixou de
ter muita importância, pois
compreendeu que sua capacidade de
controlar seu temperamento era
muito gratificante, muito mais do que
todas as roupas dele bem arrumadas
no armário. Ela, de fato, progredira
bastante no longo caminho para a
integridade emocional.

Princípio: Os convênios de Deus
fornecem diretrizes para se atingir a
integridade emocional, e as devidas
recompensas.
O Presidente J oseph Fielding Smith
explicou que os convênios do Pai
Celestial não são negociados conosco.
(Ver Answers to Cospe! Questions,
compilado por J oseph Fielding Smith
Jr., 5 vols., Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1957-1966, 4:155-160.)
Pelo contrário, nosso Pai Celestial
nos oferece bênçãos baseadas na
obediência às leis. Ele estabelece as
condições e convênios para conceder-nos bênçãos quando os cumprimos.
Nós podemos honrar ou violar os
convênios, mas não podemos
estabelecer as condições ou fazer uma
contra-oferta ao nosso Criador. Às
vezes, porém, agimos como se
pudéssemos alterar as leis de nosso
Pai onisciente e que ama a todos.
Stephen queria fazer uma dessas
contra-ofertas ao Pai Celestial.
Admitiu ao bispo que ele -e sua esposa
não eram felizes juntos e perguntou

o

bispo

desafiou
Stephen a
tratar a esposa
como faria
Cristo. No fim
do ano, ele
passou a
apreciar e
amar a esposa
muito mais do
que julgara
possível.

A
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se não deveriam divorciar-se. Após
assegurar-se de que não havia
transgressão requerendo disciplina da
Igreja, o bispo lembrou a Stephen
todos os seus convênios: Que ele
havia prometido solenemente no
templo não apenas permanecer
casado para a eternidade, mas
também ser um marido semelhante a
Cristo.
Stephen não ficou feliz com a
reação do bispo. Alimentado por suas
próprias idéias sobre moralidade e
pensando apenas em si próprio, ele
procurou expor ao bispo os defeitos
da esposa e sua própria necessidade
de ser feliz. Mas o bispo
simplesmente desafiou Stephen a
passar os doze meses seguintes
vivendo seus convênios, antes de
considerar novamente a questão do
divórcio.
O bispo não deu muitos conselhos;
simplesmente lembrou-lhe seu solene
juramento perante Deus. Movido pelo
Espírito, franca, mas gentilmente,
expôs a seu irmão o certo e o errado.
E felizmente Stephen conservava
integridade suficiente para reconhecer
que havia feito um convênio com o
Senhor - um convênio que não
poderia considerar levianamente.
Por doze meses ele honrou seus
convênios, procurando tratar a esposa
como faria Cristo. Em vez de se
preocupar se ela era suficientemente
atraente para fazê-lo feliz,
concentrou-se em honrar o
sacerdócio. No final do ano, Stephen
comunicou ao bispo que passara a
apreciar e amar sua mulher muito
mais do que esperava.
Para Stephen a obediência
individual resultou-lhe em bênçãos no
relacionamento conjugal. Arrepender-se e submeter-se a tão rigorosa auto-disciplina não foi agradável nem
fácil. Mas, à medida que ele crescia
em retidão pessoal, foi sentindo uma
paz saneadora muito mais tangível,
completa e agradável do que a
pretensa "felicidade" que procurara.
E sua paciente esposa ganhou um
companheiro amoroso que aprendeu
a sustê-la, em vez de criticá-la.
O Princípio Básico: Seguir o
Salvador.
A maioria desses exemplos nos fala
de problemas relativamente sérios.
Junho de 1986

Nem todos os casamentos estão à
beira do colapso . Mas muitos
problemas sérios podem ser
prevenidos ou resolvidos, se cada
cônjuge se concentrar em viver o
evangelho antes de querer modificar
seu parceiro.
Esses cinco princípios não esgotam
a questão, como também a
integridade emocional ideal não
implica que a cooperação não seja
necessária no casamento. Mas a
experiência ensina
que os casamentos
fortes e gratificantes incorporam
alguns desses cinco
princípios como
base para uma efetiva cooperação,
comunicação e
companheirismo.
Sem eles, costumam
surgir desentendimentos graves.
Por mais importantes que sejam
esses cinco princípios, há um no qual
todos eles se baseiam. A vida do
Salvador é o único
exemplo perfeito e verdadeiro de integridade emocional. Os santos dos
últimos dias que vi alcançarem
integridade emocional, estudaram e
empenharam-se necessariamente em
seguir o exemplo e a vida de 1esus
Cristo. Ele viveu neste mundo e experimentou emoções mortais. Celebrou
com amigos e parentes. Experimentou
a tentação no deserto. Com
justificada ira, expulsou os homens
gananciosos dos recintos do templo.
Chorou de alegria diante da pureza
das criancinhas, e de dor pela morte
de amigos. Fatigado de tanto ensinar
e curar, retirou-se para recuperar as
forças. Nas cenas finais de sua vida
mortal, ansiou por companheirismo,
enquanto sofria uma dor indescritível·
pelos pecados alheios. Violentamente
insultado, ainda assim perdoou aos
soldados que o mataram.
As experiências mortais de Cristo
demonstram uma integridade que
permanece inalterada, mesmo quando
foi deixado sem conforto espiritual e
exclamou: "Por que me
desamparaste?" (Mateus 27:46.)

A

vida do Salvador é
o único exemplo perf ito e verdadeiro d int ·
gridade emocional. Podemos obter integridade emocional estudando
e nos empenhando em
~eguir o exemplo da
vida d'e Cristo.

Sua perfeição não nos deve
desencorajar. Pelo contrário, o fato
de ele saber perfeitamente bem o que
estamos sofrendo, nos deveria dar
alento. Obedecer às suas leis no
ajuda a obter domínio sobre as
emoções e, com isso, estaremos mai
capacitados a expressar e receber
amor. •
Conversemos a Respeito
Depois de ler "Um Eu Melhor, um
Casamento Melhor'', você poderia
considerar estas questões e idéias:
1. Quais algumas áreas nas quai
poderia trabalhar para melhorar ua
própria auto-estima?
2. Anote algumas de suas feridas
emocionais. Com que métodos
poderia sobrepujá-las?
3. O que você poderia fazer para
melhorar a comunicação com o
cônjuge? Anote.
4. Lembra-se de algumas ituaçõe
específicas, nas quais poderia
esforçar-se para sentir e praticar amor
semelhante ao de Cristo por seu
cônjuge?
15

UMA ERA DE CONTRASTES:
Kent P. Jackson

O

mundo não viu outro período
como aquele. Foi surpreendente
- uma era de maravilhas e de
poder. Mas, talvez mais do que
qualquer outra coisa, uma era de
contrastes, na qual os reinos
conflitante de Deus e Satanás
e tiveram claramente presentes, e o
poder de cada um altamente visível.
O espaço de tempo que vai da
queda de Adão ao ministério de
Abraão é , do ponto de vista atual, a
época mai mi teriosa da história da
terra. Embora durasse mais de dois
mil anos, durante os quais muitas
coi a e panto as aconteceram, nossas
escritura falam menos a respeito dela
do que de qualquer outra. A Bíblia
lhe dedica apenas oito capítulos
(aproximadamente dez páginas nas
traduções modernas), e três desses
capítulo ão apenas genealogias,
contando quem nasceu de quem.
O antos dos últimos dias,
contudo, po suem informações
adicionais. A revisão inspirada do
relato bíblico feita por Joseph Smith,
encontrada no Livro de Moisés, na
Pérola de Grande Valor, acrescenta
novo ignificativos informes a
re peito da geração de Enoque. Mas,
me mo as im, gostaríamos de saber
muito mai . Outra fonte de escrituras
é o Livro de Mórmon, no breve
regi tro de J ared e ua família
contido n primeiro ei capítulos
de Éter. E Doutrina e Convênios

a in formação
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importante época da história da
humanidade. O resumo cronológico a
seguir foi extraído de fontes
escriturísticas disponíveis:
1. A ascensão e difusão das obras
de Satanás. (Gênesis 4; Moisés 5.)
2. A linhagem do sacerdócio.
(Gênesis 5; Moisés 6; D&C 84:14-17;
107:40-55 .)
3. Enoque e sua Sião. (Moisés 6-7.)
4. A iniqüidade dos homens antes
do dilúvio. (Gênesis 6; Moisés 8.)
5. O dilúvio. (Gênesis 7-8.)
6. Noé e seus filhos. (Gênesis 9-10.)
7. A torre de Babel. (Gênesis
11:1-9.)
8. Os jareditas. (Éter 1-6.)
9. A genealogia de Abraão.
(Gênesis 11: 10-28.)

Combinando os relatos de Gênesis,
Moisés e Éter, podemos verificar que
o aspecto característico desse período
é o contraste - o sempre presente
contraste entre Deus, seu povo e suas
obras; e Satanás, seu povo e suas
obras.

As Obras de Satanás entre os
Homens
Em cada dispensação na qual o
Senhor estabelece seu reino, o reino
do adversário também está presente.
O falso reino de Satanás tem tido
sucesso em criar dor e sofrimento,
enquanto o do Senhor conduz as
pessoas fiéis à felicidade e glória
eterna. Tem sido assim desde o início
da história humana.
Talvez não muito tempo depois de
os filhos de Adão e Eva terem-se
tornado adultos, o adversário·
começou a espalhar a semente do
pecado e descrença entre eles. As

escrituras registram que, depois de
Adão e Eva ensinarem o evangelho
aos filhos, Satanás lhes apareceu e
"mandou-os, dizendo: Não creiam, e
eles não creram, e amaram Satanás
mais que a Deus. E daquele tempo
em diante, os homens começaram a
ser carnais, sensuais e diabólicos".
(Moisés 5:13 .) Os registros sagrados
dão um exemplo da influência de
Satanás: Por desejar ardentemente as
propriedades de seu irmão, e a
mando de Satanás, Caim introduziu o
assassinato no mundo .
As escrituras nos ensinam,
lamentavelmente, que esse não foi um
incidente isolado na história: "E
assim começaram a prevalecer as
obras das trevas entre todos os filhos
dos homens .
"E Deus amaldiçoou a terra com
uma penosa maldição, e estava irado
com a maldade e com todos os filhos
dos homens que havia feito." (Moisés
5 :55-56.)
Amplificado em muitas vidas, o
mal cresceu até os dias de Enoque,
que viu Satanás e suas obras numa
visão.
"E viu a Satanás, e ele tinha uma
grande corrente em sua mão que
cobria toda a face da terra com um
véu de escuridão; e ele olhou para
cima e riu; e seus anjos se
rejubilaram ...
"E aconteceu que o Deus do céu
olhou o resto do povo e chorou ...
"O Senhor disse a Enoque: Eis teus
irmãos; eles são a obra de minhas
próprias mãos, e eu lhes dei sabedoria
no dia em que os criei; e no Jardim
do Éden dei ao homem o livre-arbítrio;
"E falei a teus irmãos e também
A
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O espaço de tempo que vai
da queda de Adão ao
ministério de Abraão é a
época mais misterio a na
história da terra.

dei mandamento que ama em un
aos outros, e que deviam e colher-me
se u Pai; mas eis que ele não têm
amor e odeiam seu próprio angu . ''
(Moi és 7:26, 28, 32-33 .)
Devido à iniqüidade do homen ,
Satanás se regozijava e ria, enquanto
Deus, em contraste, ob erva a eu
filhos com dor e pranto.
Na época de Noé, o homcn
haviam-se tornado tão iníquo , a
despeito das constante admoe ta õe
de Deus para que se arrepende em,
que se registraram estas palavra em
precedentes a respeito deles:
"E Deus viu que a maldade do
homens tinha aumentado na terra; e
que todo homem se engrandecia no
desígnio dos pensamentos de eu
coração, sendo continuamente
maus." (Moisés 8:22.)
Esse povo era tão iníquo, que não
mais lhes foi permitido poluir a terra
com sua presença ou trazer e píritos
inocentes para seu meio decadente. O
Senhor decretou que toda as coi a
vivas seriam destruídas pelo dilúvio,
com exceção de uns poucos fiéis que
seriam poupados, para que Deus
pudesse reiniciar sua obra criativa e
restabelecer seu convênio com o.
homens.
O dilúvio foi um ato de
misericórdia, não de vingança. A
geração de Noé era tão iníqua, que
somente um grande ato de
purificação poderia conceder às
gerações seguintes a oportunidade de
viverem seg undo princípios elevados.
Como também erá nece sário, na
seg unda vinda de Cristo, que o mal
seja eliminado, quer pelo
arrependimento quer por de truição.
As gerações subseqüente , embora
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Enoque e o povo de Sião
foram achados dignos de
serem tirados da terra para
escaparem de sua corrupção
e receberem bênçãos
especiais.

nunca descritas como tão iníquas
quanto a geração de Noé,
continuaram persisti ndo no mau
caminho . Entre a descendência de
Noé, havia muitos que preferiam o
mal ao bem. Em sua arrogância ,
planejaram construir uma cidade e
uma torre, cujo cume "alcançaria os
céus". Diziam vaidosamente:
"Façamo-nos um nome." (Gênesis
11:4.) A punição de Deus para esta
geração não fo i a destruição pelo
dilúvio, mas a destruição de sua
sociedade pela confusão da língua.
Foi nessa época que os jaredi tas
foram conduzidos para uma nova
terra pelo Senhor. (Ver Éter 1:33-43.)

Sião entre os Homens
Enquanto fica claro pelas escrituras
que muitas pessoas naqueles dias
remotos foram extremamente más, os
registros sagrados também nos
esclarecem que ao mesmo tempo
havia pessoas extremamente justas.
As mesmas gerações que produziram
humanidade em seu mais baixo grau ,
produziram também homens e
mulheres, cuja disposição de obedecer
e servir a Deus é ímpar na história do
gênero humano. Desde Adão até
Abraão, duas sociedades inteiras, as
de Enoque e Melquisedeque, foram
achada dignas de serem levadas em
grupo da terra para escaparem de sua
corrupção e desfrutarem as bênçãos
de uma e fera mais sublime.
Gêne i 5 cita a genealogia da
linhagem pela qual o acerdócio e os
onvênio do evangelho continuaram,
com çando por Adão e terminando
com o filho de Noé. Contudo,
fornece pouca informação além da
18

genealógica. Pode-se imaginar que
grandes coisas foram reveladas em
vida a esses homens que chamamos
de patriarcas. Contudo, o Senhor
achou conveniente não divulgar suas
histórias. A respeito do ministério do
grande patriarca Enoque, os relatos
bíblicos oferecem apenas indícios.
No verão de 1830, o Profeta
Joseph Smith iniciou, sob direção
divina, uma revisão inspirada do
texto bíblico segundo a versão do Rei
Tiago. O resultado que chamamos de
A Versão Inspirada ou Tradução de
J oseph Smith , foi uma enorme
quantidade de novas revelações que
aumentam significativamente nossa
compreensão do passado bíblico.
Entre as várias alterações inspiradas
feitas pelo Profeta no texto da Bíblia,
destaca-se o acréscimo de várias
páginas de matéria completamente
nova a respeito do período que vai da
queda de Adão ao ministério de
Abraão. Esse material foi incluído na
primeira edição da Pérola de Grande
Valor (1851) e aceito como escritura
em 1880. Agora, acha-se em Moisés
5-8.
O livro de Moisés relata que, a
despeito da generalizada iniqüidade
daqueles dias , a obra do Senhor
continuava: " E assim começou a ser
pregado o evangelho , desde o
princípio , sendo declarado por anjos
sagrados, enviados da presença de
Deus, e pela sua própria voz , e pelo
poder do Espíri to Santo. " (Moisés
5:58 .)
Moisés 6 e 8 suplementa as
genealogias dos patriarcas,
acrescentando informações qlle não se
encontram no relato correspondente
de Gênesis 5. Contudo, a

contribuição mais substancial dessa
seção, são as informações
comparativamente numerosas
concernentes ao grande Profeta
Enoque e seu povo. Enquanto
GênesiSfala de Enoque em apenas
seis breves versículos (ver Gênesis
5:18-19, 21-24), o relato da Tradução
de Joseph Smith relata a vida, missão
e revelações de Enoque em 115
versículos. (Ver Moisés 6:21, 25-8:2.)
O relato da vida e ministério de
Enoque oferece forte contraste com
os registros da maioria de seus
contemporâneos. Enoque e seu povo
estabeleceram Sião; criaram uma
sociedade tão harmoniosa com a
vontade do Senhor, que foi chamada
de "a Cidade da Santidade ou Sião".
(Ver Moisés 7: 19.)
''E o Senhor abençoou a terra, e
eles foram abençoados sobre as
montanhas e sobre os lugares altos, e
floresceram.
"O Senhor chamou a seu povo
Sião, porque era uno de coração e
vontade e vivia em justiça; e não
havia pobres entre eles." (Moisés
7:17-18.)
Mais adiante diz: "E Enoque e
todo o seu povo caminharam com
Deus, e ele habitou no meio de Sião;
e aconteceu que Sião não existia
mais, porque Deus a recebeu em seu
próprio seio; e desde aí apareceu o
ditado: Sião fugiu." (Moisés 7:69 .)

Sião e o Mundo
A glorificaÇão de Enoque e sua
cidade têm proporcionado o exemplo
a ser seguido por todas as sociedades
de Santos. Apenas da cidade de
Melquisedeque sabemos que ela
conseguiu juntar-se, em grupo , ao
ALiahona

povo de Enoque. Mas desde o dia
de Enoque aos de Noé, outras
pessoas foram elevada ou
transladadas individualmente, quando
achadas dignas.
Da forma como essas revelaçõe
foram dadas no início da hi tória da
Igreja, elas também proporcionam
um modelo para os santo do
últimos dias, que, so b a direção da
devida autoridade profética e
apostólica, se esforçam para
estabelecer Sião de acordo com o
mandamento do Senhor. orno
Joseph Smith ensinou: "O
estabelecimento de Sião é uma cau a
que interessou o povo de Deus em
todas as épocas; é um tema que
profetas, reis e sacerdotes trataram
com muito regozijo., (Ensinamentos
do Projeta Joseph Smith, p. 226.)
Enquanto Enoque e o santos
tiveram sucesso no estabelecimento de
uma comunidade pacífica,
fundamentada nos princípios da fé e
integridade, a maioria das pessoas do
mundo continuam em iniqüidade,
colhendo dor e destruição. A história
da humanidade desde os dias de
Adão a Abraão demonstra os
resultados da obediência a Satanás luta e tragédia - e da obediência a
Deus - paz e felicidade.
Para nós, hoje, as condições ão
outras, mas as conseqüências da
obediência ou desobediência
permanecem inalteradas. Apesar de
tudo, nós também vivemo numa
época de contrastes. •
Kent P. Jackson, pai de cinco filhos, é
professor-adjunto de escritura antigas na
Universidade Brigham Young, em Provo,
Utah . Atualmente serve no comitê de autores
de Doutrina do Evangelho da Igreja.
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"A BIBLIA NAO
E SUFICIENTE?"
~

A. Edward Carlson Jr.

N

o curso de nossas atividades
diárias, temos várias
oportunidades de ensinar o
evangelho aos outros. Por seis anos
trabalhei como eletricista em
plataformas de perfuração de
petróleo, em alto mar, pelo mundo
afora. É um trabalho por turnos um mês trabalhando, um mês de
folga. Os relacionamentos são
temporário ; se quiser fazer amizade,
precisa concentrar os esforços pois
talvez nunca mais volte a ver seus
companheiros de turno.
Quando trabalhava para uma
companhia petrolífera no Mar do
Norte, ao largo da costa de Great
Yarmouth, Inglaterra, fiz um
excelente amigo, um operador de
guindastes natural de Norwich,
Inglaterra, chamado J ames
MacDonald.
Um dia, quando entrei no
refeitório para almoçar, vi James
sentado à mesa com a cabeça
inclinada, pedindo uma bênção para
sua refeição. Fiquei surpreso ao ver
alguém tão sem medo de mostrar-se
religioso naquele ambiente rude. Ali
estava alguém que almejava
sinceramente a amizade de nosso Pai
Ceie tial e que lhe agradecia por sua
bondade. De de aquele primeiro dia,
qui ter oportunidade de ensinar o
evangelho àquele homem.
Quando logrei travar conhecimento
com James, passei muitas horas
di cutindo com ele pontos de
doutrina religiosa e comparando-os
com o que o Salvador ensinara.
Jame tinha um excelente
conhecimento da Bíblia. Quando
no o turno de quatro semanas de
trabalho e tava chegando ao fim,
entimo ambo uma sen ação de
u queria que Jame
a onvicção da veracidade
que eu lhe en inara, antes
e.
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Mas havia um empecilho: Ele não
tinha certeza se o Livro de Mórmon
era realmente necessário. Ele o lera e
disse-me que era um belo livro, mas
acrescentou: "A Bíblia não é
suficiente? Não precisamos de outra
Bíblia. Temos os ensinamentos de
Jesus para seu povo em nossa
Bíblia."
Expliquei-lhe então o princípio do
jejum e oração e perguntei se gostaria
de jejuar no dia seguinte. Disse-lhe
que deveria orar e ponderar as
dúvidas que tinha no coração até
sentir haver recebido uma resposta.
Quando J ames se retirou para seu
quarto no fim do dia, ajoelhou-se em
oração para perguntar ao Pai
Celestial se o Livro de Mórmon era
necessário ou não. Disse ao Pai que,
após a oração, ele abriria o Livro de
Mórmon para encontrar a resposta.
Ele sabia que, se o livro fosse
verdadeiro e necessário como
escritura sagrada, a resposta viria
dele.
Quando acabou a oração, abriu o
Livro de Mórmon e colocou o dedo
sobre uma passagem que dizia:
"Tu, tolo, dirás: Uma Bíblia;
temos uma Bíblia e não necessitamos
mais de Bíblia! Teríeis obtido uma
Bíblia, se não fosse pelas mãos dos
judeus?
"Não sabeis que há mais que uma
nação? Não sabeis que eu, o Senhor
vosso Deus, criei todos os homens e
que não me esqueço dos que habitam
as ilhas do mar; e que governo nas
alturas dos céus e embaixo na terra, e
levo minha palavra aos filhos dos
homens, sim, a todas as nações da
terra?
"Por que murmurais por ter que
receber mais palavras minhas? Não
sabeis que o depoimento de duas
nações é o testemunho de qué eu sou
Deus, de que me recordo tanto de
uma como de outra nação? Portanto,

digo as mesmas palavras tanto a uma
como a outra. E quando as duas
nações se juntarem, o testemunho
delas se juntará também." (2 Néfi
29:6-8.)
Enquanto lia estas palavras, sentiu
o calor arrebatador do Espírito
Santo. Caiu novamente de joelhos
para render humildes graças ao Pai
Celestial. Então, rumou para meu
quarto e bateu na porta.
Seu semblante estava radiante, e
seu aperto de mão foi confiante e
forte. Disse-me: "Recebi a resposta
às minhas orações. Sei que o Livro de
Mórmon é verdadeiro e necessário e
que você me ensinou a verdade."
Então falou: "Quero que você me
ensine e ouvirei e acreditarei em
tudo." Ficamos até altas horas da
noite debatendo princípios do
evangelho e orando juntos, para
podermos ser esclarecidos,
fortalecidos e preenchidos de
conhecimento.
No dia seguinte, deixamos a
plataforma para iniciar a jornada de
A
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James e eu
passamos
muitas horas
discutindo
pontos do
evangelho , e
eu queria que
ele adquirisse
convicção da
verdade. Mas
havia um
grande
problema.

volta à casa. Disse a James que ele
poderia procurar a Igreja ria lista
telefônica, a fim de marcar uma
reunião com os missionários. Eu não
sabia o que aconteceria, mas confiei
no Senhor, para que J ames
encontrasse os élderes sem
dificuldade.
Uma semana mais tarde, recebi
uma carta postada em Norwich,
Inglaterra, de um missionário natural
de minha própria estaca em El Paso,
Texas, que dizia:

Escrevo para agradecer-lhe por ter-nos dado oportunidade de ensinar e
batizar um de seus amigos. Ele é
verdadeiramente um dos <eva/entes"
do Senhor. Desejei que o irmão
estivesse presente, quando James e eu
entramos na pia batismal, e tive a
grande honra de batizá-lo na Igreja
de Jesus Cristo . O Irmão MacDonald
tem sido a resposta para as orações
de muitas pessoas. Meu companheiro
e eu vínhamos jejuando e orando há
mais de um mês para sermos
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conduzidos a alguém que pudéssemos
ensinar. Quando James nos telefonou
pedindo que fôssemos ensiná-lo,
soubemos que nossas orações foram
respondidas. Que o Senhor possa
abençoá-lo.
É/der Barton

sobrepujou a morte, para que todo
os homens p udessem retornar ao Pai
Celestial - para a vida eterna. Sei
que o Pai Celestial e Jesus Cristo são
dois personagens de carne e ossos e
que eles visitaram Joseph Smith e
restabeleceram o Reino de Deus na
terra. Fui e continuo sendo
abençoado com todo conhecimento e
sabedoria em resposta às minhas
orações. Quão grande é meu desejo
de servir f ielmente ao Senhor para a
glória do Pai e do Filho.
Com amor em Cristo,
James P. MacDonald

Dentro de poucos dias chegou
outra carta. Esta, de James, dizia:

Essas cartas deram-me grande
alegria. Obedecera aos mandamentos
do Senhor : "Cada membro um
Como sou grato ao Pai Celestial
missionário " e "Apascenta minhas
por responder às minhas orações em
ovelhas" . E pela obediência não só
busca de orientação, sabedoria e
ganhei um amigo, mas pude
conhecimento! Quão grato sou pelas
compartilhar com ele as alegrias do
bênçãos que ele concede a mim e
evangelho. Como o Senhor disse: " ,
minha família! Quão grande ·é a
se acontecer que, se trabalhardes
alegria que tenho pelo conhecimento
da verdade, por saber que A Igreja de todos os vossos dias, proclamando
arrependimento a este povo, e
Jesus Cristo dos San tos dos Últimos
Dias é a Igreja verdadeira do Senhor, trouxerdes a mim, mesmo que seja
restaurada à terra nestes últimos dias. uma só alma, quão grande erá a
Sei que Jesus é o Filho de Deus, o
vossa alegria com ela no reino de meu
Pai!" (D&C 18:15.) Eu experimentei
Criador de todas as coisas, a cuj a
esta alegria. É, de fato, magnífica.
imagem fui criado. Sei que ele
morreu como sacrifício expiatório
espero continuar a trazer almas para
pelos pecados do mundo e que
ele. •
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A AMIGA DE TROY
Sylvia H. Greenhalgh

Troy vinha

ocasionalmente à
Primária, como se
quisesse verificar se
sua professora
realmente estava lá, só
para ensiná-lo.

S

aí do escr-itório do bispo
imaginando como faria para ser
presidente da Primária, pois eu
acabara de dizer-lhe que seria. Fui
ensinada que, com a ajuda do
Senhor, podemos fazer qualquer coisa
requerida de nós, mas nessa hora
senti realmente o peso de minha nova
responsabilidade.
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A primeira coisa que se esperava de
mim era que eu informasse ao bispo
quem eu ·desejava como conselheiras.
Por ser nova na ala, não conhecia
muitas pessoas, embora vivêssemos
na área onde meu marido se criara. O
bispo, porém, mandara-me orar e
jejuar, e fiquei maravilhada ao ver
esses princípios operando. Durante a
A
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semana, senti-me atraída pelo nome
de duas senhoras. Estas irmãs·
especiais tornaram-se minhas
conselheiras e, com o passar do
tempo, pude sentir a influência do
Senhor na escolha que fizera.
Juntas e com a ajuda do Espírito,
escolhemos a secretária, uma irmã
confiável e amiga, mãe de cinco
filhos e que sempre se dedicara à
Igreja. Sabíamos que poderíamos
contar com sua presença todas as
semanas.
Nosso primeiro desafio foi
conhecer todas as crianças e
professoras pessoalmente. Notamos
particularmente um menino de dez
anos que era o único aluno em sua
classe. Seu nome era Troy. Sua
freqüência começou a cair, enquanto
lhe era designada uma professora
após outra, e ele continuava sempre
faltando na Primária. Várias vezes
ouvi suas professoras dizendo: ''Para
que preparar a lição apenas para uma
criança? Ainda m·ais que
normalmente não aparece? Estou
desperdiçando meu tempo."
Foi-nos sugerido transferir Troy
para a classe seguinte ou a classe
anterior, para que ele pudesse ficar
com um grupo maior. Tentamos as
duas coisas. Logo, Troy já não vinha
mais à Primária. Sentimos muito sua
falta, e como presidência da
Primária, decidimos jejuar e orar
para saber como ajudar Troy.
Mais uma vez fiquei maravilhada
ao ver esses princípios operando.
Quando nos reunimos, todas
estavámos pensando em nossa
secretária, embora não tivéssemos
sequer idéia de como iríamos
substituí-la.
Quando lhe falei, soube que ela
havia acabado de fazer o Curso
Básico de Aperfeiçoamento Didático.
Dei seu nome ao bispo e contei-lhe
que estava segura de que 1ackie era a
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pessoa que o Senhor queria para
ajudar Troy. Ela aceitou o cargo,
sabendo que era uma classe com
apenas um aluno, que não vinha com
freqüência. Ouvira também outras
professoras comentar como ele era
difícil de lidar e como era
desanimador ensinar apenas a uma
criança. Jackie aceitou o encargo com
uma atitude muito positiva e com
sentimento de amor por um menino
que muito provavelmente lhe daria
razões para não amá-lo.
Fiz questão de contar a Troy que
ele tinha uma nova e ótima
professora. Não convencido, faltou à
Primária naquela semana e na
seguinte.
Mas, com o passar das semanas,
Troy vinha ocasionalmente à
Primária, como se quisesse verificar
se sua professora realmente estava lá,
só para ensiná-lo. Jackie sempre
estava. E muitas vezes passava na
casa de Troy para trazê-lo à
Primária.
Jackie orava freqüentemente para
saber como seria capaz de atingi-lo.
Uma noite, quando estava pensando
em Troy, um pouco antes de dormir,
veio-lhe um pensamento com muita
intensidade: ''Seja sua amiga.''
Vimos gradativamente esse menino
de dez anos ser amado e voltar à
Primária. Parecia haver um
relacionamento especial de Troy com
1ackie, sua amiga. Ela lhe ensinou
boas maneiras, recorreu ao programa
de escotismo para proporcionar várias
brincadeiras e atividades interessante
a Troy. Esses preciosos momentos de
ensino foram muito bem aproveitados
pela professora dedicada que
conhecia realmente o valor de uma
criança. Não se passou muito tempo
para que Troy comparecesse todas as
semanas.
Jackie continuou sua professora,
avançando com ele até que se formou

na Primária. Tódo entiam- e
orgulhosos dele. Algun abiam que,
não fosse pelo esforço de uma
professora muito especial, i to não
teria acontecido.
Não muito tempo apó ua
formatura, manife tou- e em Tro
uma grave infecção em torno do
coração e, muito doente, foi levado
para o Centro Médico Infantil da
Primária, na Cidade do Lago
Salgado. Passaram- e emana para
que ele começasse a melhorar
lentamente. A mãe de Tro lembra
como todos ficaram urpre o ,
quando ele en inou o evangelho nã
só às enfermeiras mas também a
outros pacientes. Não tinha receio de
lhes perguntar sobre sua crença
religiosa, e seus pais notaram que ele
ensinava os mesmo princípios
básicos que aprendera com a
professora da Primária e em casa.
Troy não se recuperou, e sentimo
muito quando soubemos de ua
morte. Tinha apenas treze anos. A
ala e a comunidade ficaram chocada
com a notícia. Mais arra ada ficou
sua família, que teve de desi lir de
seus planos e sonhos para Troy.
Durante os preparativos para o
funeral, os pais de Troy e colheram
alguém para contar a história de ua
vida, que estivera bem próxima a ele
- sua ex-professora na Primária.
Quando ela falou naquele dia, lodo
puderam sentir seu amor a Troy e
compreendemos por que ele fora
influenciado por ela.
Passaram-se anos, mas nunca
esqueci essa experiência. Sei que o
valor de uma alma é grande na vista
de Deus. Este é um testemunho que
sempre terei por cau a de Troy e
Jackie. •
Sylvia H. Greenhalgh, mãe de quatro filhos, é
professora de RelaçOes Soctais na Ala Parker,
ldaho .
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UM SONHO DE

,......
\

Vira H. Judge
relato do sonho de Léhi, no
Livro de Mórmon, levou Pedro e
Nancy Cantos e sua família a
duas maiores bênçãos: o evangelho e
a aúde do bebê.
O quinto filho do casal Cantos,
Pedrito, nasceu em uma clínica de
Quevedo, em plenos Andes, perto do
equador. O menino parecia normal a
princípio, mas após dois dias, seus
intestinos ainda não haviam
funcionado.
Os pais, alarmados, não se
arriscaram a esperar até a manhã
seguinte para procurar um
especialista, pois já haviam perdido
dois filhos por morte súbita. Aos três
meses, Nancy Julema, a terceira filha,
morrera devido a uma doença
desconhecida. Dois anos mais tarde,
eu quarto filho de um ano, Juan
Carlo , morrera de broncopneumonia
nos braços da mãe, a caminho de
ocorro médico em Guaiaquil,
Equador. A mãe, desconsolada,
descera do ônibus na cidade seguinte,
ma nenhum ônibus ou táxi quisera
levá-la de volta para casa com o filho
morto. Finalmente, desesperada,
fingindo que a criança estava
dormindo, ela pegou carona num
caminhão de ga olina durante um
trecho do trajeto, e o re to do
aminho para Quevedo num carro
parti ular.
Portanto, temendo o pior, Pedro
anto envolveu o filho recém-

O
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-nascido em uma manta, despediu-se
com um beijo da esposa e partiu de
táxi para Guaiaquil, distante duzentos
e oitenta quilômetros. À medida que
os quilômetros entre eles
aumentavam, os corações dos pais
continuavam unidos, orando pela
vida desse filho.
Quando pai e filho chegaram ao
hospital, o médico rapidamente
diagnosticou o problema como sendo
uma obstrução intestinal congênita e,
imediatamente, fizeram uma abertura
cirúrgica no cólon para drenagem.
Após três dias, Pedrito estava fora
de perigo imediato. O pai voltou para
casa em Quevedo, pediu emprestado
algum dinheiro para o tratamento em
Guaiaquil, e levou sua mulher para
ficar com o filho doente no hospital.
Nancy Cantos e seu bebê ficaram
um mês em Guaiaquil, um mês muito
triste para a família. Os médicos
deram poucas esperanças para a
recuperação de Pedrito, e os Cantos
não sabiam como ou onde conseguir
mais dinheiro para o tratamento.
Embora Pedrito finalmente se
recuperasse o suficiente para voltar
para casa, continuava doente e febril.
Gritava de dor, incapaz de dormir ou
comer. Apenas a alimentação forçada
o mantinha vivo.
Aos três meses, ele passou por uma
grave crise cardíaca. O casal Cantos
soube então que ele sofria de um
defeito congênito no coração. Poderia

salvar-se mediante uma cirurgia de
coração exposto. Sem a cirurgia, não
viveria além dos dez anos.
E seria sempre doente.
Cirurgia de coração exposto! Mas
isto custaria milhões! Era impossível!
Os pais angustiados voltaram para
casa com o bebê. Enfrentavam uma
luta constante para mantê-lo vivo.
Um dia ele parecia bem melhor; no
dia seguinte, voltava a piorar.
Tinham que levá-lo a Guaiaquil a
cada duas ou três semanas para ser
medicado e tratado, um problema
financeiro para sua renda limitada.
Nesse meio tempo, eles oravam
constantemente. E a resposta chegou- ·
-lhes num sonho.
Uma noite, quando Pedrito estava
com quase dez meses, Nancy sonhou
que viu pela janela de sua cozinha em lugar dos usuais prédios vizinhos
- um campo lindo e amplo que se
estendia até onde a vista podia
alcançar. À distância, um homem
cavava a terra. Ela se aproximou dele
e perguntou: - O que você está
fazendo?
- Estou plantando ervas para
curar as enfermidades dos homens, respondeu ·ele.
Então Nancy viu uma árvore
diferente perto dali. - Para que
serve esta árvore? perguntou.
- A árvore possui a cura para a
doença de Pedrito, - replicou o
estranho.
A
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Nancy vin uma
árvore diferente perto
dali. "Para que serve
esta árvore?", ela
perguntou. "A árvore
possui a cura para a
doença de Pedrito",
replicou o estranho.
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- Diga-me, - perguntou ela,
ansiosa, - como posso obter o
remédio da árvore para meu filho?
Antes que o estranho pudesse
responder, Nancy viu um homem à
distância, na janela de uma casa,
olhando para ela. Imediatamente ele e
outro homem, ambos vestidos de
branco, saíram da casa e se
aproximaram dela.
Apavorada, Nancy correu
tremendo para dentro de casa e
trancou a porta. Eles chegaram até
sua janela fec hada, olharam para
dentro e perguntaram: - Por que
você está com medo?
- Porque ... porque estou sozinha
com meu bebê doente.
- Mas você não sabe que portas
trancadas e janelas fechadas não nos
podem impedir de entrar? perguntaram bondosamente. Fomos enviados por Deus para ajudá-la por causa de sua fé e diligência em
estudar a Bíblia e procurar a palavra
de Deus.
No mesmo instante estavam dentro
da casa, e Nancy acordou.
O so nho permaneceu vívido na
lembrança de Nancy, embora não o
contas e a ninguém.
Uma emana mais tarde, dois
missionários bateram à porta da
família Cantos . Na mesma noite, eles
deram a primeira palestra a Nancy,
Pedro e eus dois filhos mais velhos,
César e Fernando.
Antes de partirem, os élderes
deram à família um Livro de
Mórmon, após terem marcado as
passagens sobre a visita de Cristo às
Américas, das quais haviam falado.
Também se sentiram inspirados a
ublinhar as passagens referentes ao
onho de Léhi sobre a árvore da vida,
o que nunca haviam feito antes.
Mais tarde, enquanto lia o relato
do sonho de Léhi, Nancy se
alvoroçou. Era tão parecido com o
eu próprio! Soube em seu coração
que ali estava a resposta para suas
orações. Releu as passagens para seu
marido e contou-lhe seu sonho. Ele
também acreditou que essa era a
resposta. "Se obedecermos aos
mandamento de Deus e nos
agarrarmo à barra de ferro, nosso
bebê ficará curado", disse ele à
e po a.
Oca ai anto mal podia esperar a
próxima pai tra.
Uma noite, quando o élderes
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foram à casa do casal, Pedrito
e pagar algumas contas médicas.
passava muito mal. Os élderes
Quando o dia da consulta se
sentiram-se inspirados a falar do
aproximou, ela ficou sabendo que sua
princípio das administrações do
prova final fora marcada para o
sacerdócio. A família, ansiosa, pediu
mesmo dia da consulta.
uma bênção para Pedrito, que estava
O Dr. Bonilla bondosamente
tão magro, que se podiam ver seus
transferiu a consulta para dali a duas
ossos debaixo da pele. Até então, ele
semanas. Nessa ocasião, um acidente
não era capaz de tolerar qualquer
com o ônibus impediu-os de o
alimento, exceto leite. Não sabia
consultarem. Finalmente, após seis
andar nem falar, e raramente dormia
semanas, eles se encontraram diante
por mais de uma hora ou duas
do Dr. Bonilla.
seguidas.
Eletrocardiogramas, raios-X e
Os élderes administraram o menino muitos outros exames revelaram que
e deixaram a casa com um forte
Pedrito estava muito debilitado para
sentimento de que ele se recuperaria.
suportar a cirurgia. ''Serão precisos
pelo menos oito ou nove meses para
Desse dia em diante, Pedrito
fortalecê-lo suficientemente", o
começou a melhorar. A família
Cantos foi batizada, e os missionários médico declarou aos pais aflitos. E
de bem-estar ajudaram a Irmã Cantos prescreveu outra série de exames.
a acostumar Pedrito a ingerir
Três dias mais tarde, pouco antes
alimentos sólidos. Ele passou a
de Pedrito ser levado para os novos
ganhar peso, e pela primeira vez na
exames, dois homens de camisa
vida, dormia a noite inteira. Também
branca e terno escuro pediram ao Dr.
aprendeu a andar e falar. As viagens
Bonilla: ''Gostaríamos de abençoar a
constantes e dispendiosas a Guaiaquil
criança.'' ''Vocês têm cinco
não eram mais necessárias.
minutos", falou o médico, deixando
o quarto.
Então, subitamente, Pedrito ficou
novamente doente. Sua temperatura
Naquela mesma tarde, ele assobiou
subiu perigosamente, e seus pais
assombrado. Os exames mostraram
levaram-no outra vez a Guaiaquil. Os uma melhora tão surpreendente, que
médicos disseram que ele deveria ficar o Dr. Bonilla decidiu marcar a
hospitalizado cinco dias, pelo menos.
cirurgia imediatamente .
Também disseram ao casal Cantos
"Era pior do que eu pensava",
que, para Pedrito viver, teria de se
declarou aos pais, élderes e irmãs que
submeter à cirurgia de coração
ficaram esperando com eles durante
exposto imediatamente.
as cinco aflitivas horas que durou a
Mas, para surpresa de todos,
cirurgia. "Mesmo assim, continuem
Pedrito recuperou-se o bastante para
orando que Pedrito viverá.''
deixar o hospital no dia seguinte.
Pedrito viveu. Recuperou-se
De volta a Quevedo, os
rapidamente. Logo estava correndo e
missionários de bem-estar ajudaram o brincando como qualquer outro
casal Cantos a solicitar ajuda para as
garotinho de sua idade. E a luta de
despesas da cirurgia. Os médicos
Pedrito pela vida operou outros
disseram ao casal que teriam de fazer
milagres. O Dr. Bonilla e seu
a cirurgia nos Estados Unidos ou no
assistente, Dr. Lopez, foram tocados
Brasil. Mas um membro da Igreja
. por essa demonstração de fé e pelo
que tivera familiar operado
milagre que presenciaram, quando os
recentemente por causa de um
élderes administraram Pedrito.
problema idêntico, lhes falou de
Decidiram não cobrar a cirurgia.
outro médico, Dr. Oswaldo Bonilla,
Vários familiares da Irmã Cantos
cardiologista radicado em Quito,
aceitaram o evangelho, e os membros
cidade não muito distante.
da família do Irmão Cantos esperam
Apesar de sua agenda estar repleta
ansiosamente que os missionários
por vários meses, o Dr. Bonilla
cheguem às áreas remotas onde eles
concordou em examinar Pedrito dali
vivem, para que o evangelho lhes
a duas semanas. Mas certas
possa ser ensinado também. •
complicações impediram que o Dr.
Bonilla o visse imediatamente. A
Vira H. Blake (Judge) é escritora e membro da
Irmã Cantos estava 'fazendo um curso Ala St. George (Utah), e oficiante voluntária
de alfaiataria para conseguir dinheiro
no Templo de St. George.
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C

erta no i te, depois de o Rei
Salomão, filho de Davi, ter
oferecido sacrifícios, o
Senhor lhe apareceu num sonho.
Sabendo que Salomão tinha um
coração honesto, o Senhor disse:
"Pede o que queres que eu te dê."
Salomão respondeu que ser rei
do povo escolhido era uma tarefa
muito difícil para ele, que se sentia
como uma criança que não sabia o
que fazer. Seu povo era tão
numeroso, que não podia nem
mesmo ser contado. Ele
humildemente pediu ao Senhor: "a
teu servo pois dá um coração
entendido para julgar a teu povo,
para que prudentemente discirna
entre o bem e o mal."
Salomão não foi egoísta, pedindo
riquezas, vida longa ou vitória
sobre os inimigos. Ele pediu a
bênção de tornar-se um bom líder.
O Senhor ficou contente com
Salomão e respondeu: "Eis que te
dei um coração tão sábio e
entendido, que antes de ti teu
igual não houve, e depois de ti teu
igual se não levantará."
Certo dia, duas mulheres se
apresentaram diante dele, pois
tinham um sério desentendimento.
Elas viviam juntas na mesma casa,
e cada uma tinha tido um filho na
mesma época. Durante a noite, o
filho de uma das mulheres morreu.
Ela pegou a criança morta e
colocou -a nos braços da outra
mãe, que estava dormindo. Em
seguida, pegou a criança viva e
fez de conta que era sua.
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De manhã cedo, quando a mãe
verdadeira viu a criança morta em
seus braços, soube que não era a
sua, e logo reconheceu na criança
viva o seu filho . Dirigiu-se à
primeira mulher e disse: "Tu estás
com meu filho."
A mulher replicou: "Não, a
criança morta é tua, e a viva é
minha."
A mãe verdadeira gritou: "Não;
o morto é teu filho, e meu filho o
vivo ."
Incapazes de res~lver o
problema, pediram a Salomão que
decidisse quem era a mãe da
criança viva.
O sábio rei se virou para um de
seus servos ·e ordenou : "Traze-me
uma espada ." Trazida a espada,
ele mandou que se dividisse a
criança viva em duas e se desse
uma metade para uma das
mulheres e outra para a outra .
A verdadeira mãe ficou
horrorizada. Ela não podia deixar
que seu precioso bebê fosse
dividido em dois; portanto, clamou
ao rei: "Ah, meu senhor! dai -lhe o
menino vivo, e de modo nenhum o
mateis."
A outra mulher, porém, disse:
"Não será meu, nem teu; dividi-o."
O Rei Salomão sabia que a mãe
verdadeira não permitiria que seu
filho fosse dividido ao meio . Agora
ele já sabia de quem era a criança,
e disse: "Dai à primeira o menino
vivo, e de modo nenhum o mateis;
ela é sua mãe." •
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DE UM AMIGO PARA OUTRO
De uma entrevista pessoal de Janet Peterson com o Élder
Keith W. Wilcox, do Primeiro Quorum dos Setenta

O

Élder Keith W. Wilcox,
membro recente do Primeiro
Quorum dos Setenta, é um
dos quatro arquitetos que
trabalharam juntos no projeto do
Templo de Washington. Seu
trabalho foi selecionado como
projeto básico para a construção.
Ele nasceu em Hyrum, Utah, mas
passou a infância no Vale do Lago
Salgado.
O segundo de quatro meninos na
família, o Élder Wilcox tinha cinco
anos de idade quando o pai decidiu
que desejava que seus filhos
fizessem alguma coisa útil. "Meu pai
nos mudou da cidade", relembra o
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Élder Wilcox, "para uma agradável
casa campestre que se erguia num
terreno de oito hectares perto de
Mt. Olympus em Holladay, Utah.
Nós tínhamos um campo de alfafa,
gramado para aparar, galinhas e
uma vaca, e um canteiro de
groselhas para cuidar. Havia muitas
tarefas para nos manter ocupados, e
sou grato aos meus pais por nos
proporcionarem esse ótimo
ambiente.
"Algumas de minhas recordações
preferidas prendem -se aos
contrafortes dàs montanhas a leste
de nossa casa, que forneciam um
local excelente para nossas correrias

e caminhadas durante o verão. No
inverno era lindo e podíamos descer
com nossos trenós uns dois e meio
quilômetros sem parar por uma
estrada sem tráfego.
Os saltos de esquis também eram
populares na época . Botávamos
simplesmente os esquis nos ombros,
subíamos a pé até o alto da colina,
ajeitávamos uma pista na neve e
passávamos o resto do dia vendo
quem conseguia saltar mais longe.
Presilhas de segurança eram
desconhecidas então, e prendíamos
nossas botas aos esquis com tiras de
borracha cortadas de câmaras de ar,
que fixavam as botas fortemente às
ALiahona

alças da ponta."
Apesar de o pai do Élder Wilcox
ter que trabalhar sete dias por
semana, ainda achava tempo para
se dedicar à família. "Lembro-me
bem de quando nos levava para
nadar. Na volta, sempre parávamos
numa determinada loja para tomar
sorvete. Ele também nos levava a
pescar. Todo verão íamos com ele
ao Vale Cache onde moravam
nossos avós, e lá ficávamos umas
três ou quatro semanas. Meus avós
e ram muito carinhosos, e por isso
nós os amávamos muito também .
"Antes de ser construída çr grande
re presa perto de H yrum, h a via um
pequeno vale descampado onde
vovô Wilson tinha suas pastagens.
Parte dos d e veres dos netos era
levar as vacas para o pasto todas as
manhãs. Perto dali havia um
ribeirão onde pescávamos e
nadávamos. O pequeno vale ficava
entre Hyrum e a cidade de
Par·adise. * E era um verdadeiro
paraíso para nós, garotos. Lá nos
juntávamos com nossos primGs e
nadávamos, pescávamos, caçávamos
e brincávamos o dia inte iro. Quando
a noite vinha chegando, pegávamos
as vacas e as levávamos de volta
para casa para serem ordenhadas."
Um grande canal de irrigação
passava perto da c asa do Élder
Wi lcox, e as crianças estavam
proibidas de aproximar-se dele. Um
dia, desobedecendo a essa regra, o
Élder Wilcox foi br.incar perto do
canal e caiu dentro dele. Apesar de
se agarrar imediatamente a alguns
galhos baixos, não conseguia sair,
porque a margem do canal era
muito íngreme. Estava longe demais
para alguém ouvi-lo grita r, mas sua
mãe veio salvá -lo , porqu e ouvira um
"sussurro" do Espírito Santo ,
d izendo-lhe q ue seu fi lho Keith
*Paraíso em inglês. N. do T.
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estava em apuros e onde encontrá -lo.
"A coisa de que mais me lembro
sobre minha mãe, quando eu era
pequeno, é que ela era a presidente
da Primária." O Élder Wilcox
também se recorda de que a Irmã
Jones, a professora favorita da
Primária, era uma índia ute e seu
p ai era o chefe da tribo. "Todo ano
mamãe e suas conselheiras
planejavam um grande programa da
Primária para a ala. Num
determinado ano, como parte desse
"show", a classe dos Pioneiros
apresentou uma dança indígena
vestindo roupas autênticas, e
cocares de penas na cabeça.
Tínhamos machadinhas verdadeiras,
e a Irmã Jones nos ensinou a dançar
como os índios . Ainda me lembro da
canção índia que cantamos
enquanto dançávamos."
O interesse do Élder Wilcox pela
arte conduziu-o ao campo da
arquitetura. "A arte deve ter
nascido comigo", diz ele. "Minha
mãe contou-me que, mesmo antes
d e poder andar ou falar, desenhei
uma casa no papel de parede. Ela
ficou tão orgulhosa que não limpou
o desenho da parede.
"Meus pais foram ótimos exemplos
para nós. Eram carinhosos e firmes,
e nós conhecíamos as regras. Nossos
pais eram muito compreensivos; eles
nos disciplinavam com amor.
"Minha mensagem aos pequenos é
que nunca deixem passar um dia
sem dizer ao papai e mamãe que
vocês os amam. Às vezes é difícil
para as crianças dizerem a um
irmão ou irmã: 'Eu amo você.' Mas é
também muito importante.
"Sejam também obedientes.
Aceitem a orientação de seus pais. E
lembrem-se de fazer somente coisas
que darão orgulho a seus pais, pois
é o que manda o Senhor. Lembrem-se de que ninguém os ama mais do
que seus pais." •
Seçilo Infantil- 5
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A BIBLIA
DE
"

vovo
Debra H uggins Baird

lembrança daquele verão especial sempre estará
viva em minha mente. Faltava mais ou menos
uma semana para que as aulas terminassem,
quando papai anunciou que eu passaria os próximos
três meses com meu avô nas montanhas, cuidando de
ovelhas.
A princípio fiquei realmente entusiasmada com a
idéia. Mas só até eu contar a minha melhor amiga.
"Que terrível!" disse ela. "Que cacete. Por que você
quer fazer uma coisa tão chata?"
Para esconder meu embaraço, expliquei
rapidamente que
realmente não queria, mas
tinha de
fazê-lo, porque meus
pais ficaram
preocupados por
vovô ficar sozinho
nas montanhas
durante todo o verão.
Ele tivera um leve
ataque do coração
no começo
da primavera,
e o médico
não aprovava sua
ida para as montanhas. Mas ele afirmou que ia todo
verão, desde que era menino, e que esse verão não
seria diferente.
Então, por eu ser jovem e forte e poder fazer grande
parte do trabalho, devia acompanhá-lo. Meus pais
disseram que achavam que seria uma boa experiência
para mim e me daria oportunidade de conhecer
melhor meu avô.
O primeiro mês daquele verão pareceu
interminável, e cada dia eu me sentia um pouco mais
deprimida e só. Vovô também não melhorava as
coisas. Era um homem calado, nunca desperdiçava
palavras, e fiquei imaginando como fazer para
"conhecê-lo melhor".
Uma noite, após o jantar, estávamos sentados perto
da fogueira. Havia silêncio, exceto pelo distante
balido ocasional de uma ovelha. O céu estava
particularmente limpo aquela noite, e me recordo de
que inclinei a cabeça para trás, a fim de estudar as
estrelas. Elas piscavam para mim e eu tentava
imaginar os muitos segredos que elas ocultavam.
Talvez um dia serei uma astronauta, pensei comigo
mesma, e descubra alguns desses segredos. De
qualquer forma, o que quer que me torne, não serei
uma velha pastora de ovelhas!"

A
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- Vovô, - eu disse finalmente, - alguma vez você
quis fazer algo em ocionante ?
Ele deu uma risadinha, perguntando : -Como o
quê?
Encolhi os ombros, sentindo-me repentinamente
embaraçada. -Não sei .
-Você não se está divertindo muito esses dias, não
é?
- Bem, é um pouco monótono .
- E talvez um pouco solitária? -perguntou,
sorrindo para mim.
-Sim, também,- admiti. Como você agüenta isto,
ano após ano, vovô?
com uma longa vara .
Ele atiçou o fogo
nunca foi uma questão
-Para mim
de agüentar . Sou um
criador de ovelhas . Isto
é a penas parte do
que faço . É in útil ,
concluí. Nun ca
o compreen derei .
O silêncio entre
nós continuou
até que ele se

A

Liahona

levantou e foi para o pequeno "trailer" onde
dormíamos . Poucos minutos mais tarde voltou com
uma Bíblia gasta nas mãos. Eu o vira lendo-a todas as
noites, portanto aquilo não me surpreendeu . Mas
surpreendi-me quando ele começou a falar.
-Quando eu era jovem, sentia-me muito como
você se sente agora. Queria fazer algo realmente
importante na vida .
- Meu pai, seu bisavô, morreu quando
eu tinha aproximadamente sua idade.
Esta velha Bíblia era dele . Só depois
que ele se foi é que a abri,
e pela primeira vez
notei certas
escrituras que
ele sublinhara .
Uma em particular
me fez pensar muito .
Achei que você
gostaria de lê-la.
Peguei a velha Bíblia. Estava aberta no segundo
capítulo de Lucas. Percebi logo que se tratava da
história do Natal. À luz do fogo eu podia ver que as
páginas estavam amareladas e amassadas pelos longos

f
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anos de uso. Meus
olhos se dirigiam para os
versículos sublinhados,
e li: "Ora havia
naquela mesma
comarca pastores
que estavam
no campo, e
guardavam durante
as vigílias da noite
o seu rebanho."
À medida que lia, as palavras familiares começaram
a ganhar um novo sentido. Finalmente fechei o livro e
entreguei-o cuidadosamente a meu avô.
Ele a manuseou carinhosamente. - Meu pai foi um
pastor, e seu pai antes dele, - disse. - Estou
orgulhoso de ter seguido seus passos.
Vovô então se levantou e me deixou. Fiquei sentada
sozinha, muito tempo contemplando o céu. Aquelas
eram as mesmas estrelas que brilhavam naquela noite
há tanto tempo atrás, ao lado da outra estrela muito
especial.
O resto do verão passou depressa e antes que me
desse conta, estava de volta à escola. Meus amigos
gozaram-me um bocado por ter sido uma pastora, mas
não deixei que isso me aborrecesse. Eu sabia de uma
coisa que provavelmente eles nunca saberiam.
Não muito tempo antes do Natal, vovô teve outro
ataque cardíaco e poucos dias depois, morreu. Fiquei
muito abalada. Nunca mais eu poderia ir com ele
guardar ovelhas no verão.
A manhã do Natal em casa foi mais calma do que o
normal, porque todos pensávamos em vovô. Eu, pelo
menos, sabia que nunca o esqueceria. Quando nos
reunimos em volta da árvore, papai entregou-me um
pacote. Não queria parecer ingrata, mas não estava
com ânimo para presentes. Acho que percebeu, pois
me incentivou a abrir o presente.
Não pude acreditar no que via! Era a velha Bíblia.
Dentro, havia uma breve nota de vovô. "Achei que
você gostaria disto", era tudo o que dizia. Tão
simples, e tão parecido com ele.
Não conseguindo tirar os olhos dela, tive a sensação
de que vovô estava lá me observando, esperando
minha reação. Sorri e apertei a Bíblia contra mim.
Havia outros presentes esperando debaixo da árvore,
mas eu sabia que nenhum deles seria melhor que a
Bíblia de vovô. .
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O MACACO
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O ANEL

LABIRINTO

Raberta L. Fairall
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jude o
macaco a
chegar aos
figos sem cruzar nenhuma
linha . •
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ocê vai precisar de vários
metros de cordão e uma
arruela ou um anel
pequeno. Passe a ponta do
cordão pelo anel e faça um nó
nas duas pontas juntas. Para
jogar, todos, menos o que vai
adivinhar, sentam-se em círculo e
seguram o cordão com as duas
mãos. O adivinhador fica em pé,
no meio. Quando ele diz "Já!" os
outros participantes deslizam as
mãos pelo cordão, movendo ou
fingindo mover o anel de uma
pessoa para outra em torno do
círculo. Ao comando de "Pare!",
o adivinhador diz o nome da
pessoa que está com o anel. Se o
adivinhador estiver certo, o
participante que estava com o
anel troca de lugar com o
adivinhador. Se o adivinhador
não encontrar o anel depois de
duas tentativas , ele sai do jogo, e
os participantes escolhem outro
adivinhador. A brincadeira
termina quando sobrarem
somente dois participantes para
segurar o cordão. •
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PERGUNTAS ERESPOSTAS
Perguntas de interesse geral respondidas à
guisa de orientação, e não como
pronunciamento oficial da Igreja.

Quais são os eventos mais
importantes que precisam
acontecer antes do retorno
de Cristo?

das guerras e pragas que a olarã a
terra durante o·sétimo elo. Jo eph
Smith nos informou, por revelação,
que essas coisas "cumprir-se-ão
depois da abertura do sétimo selo,
antes da vinda de Cristo". (D&C

Joseph F. McConkie,

Os santos fiéis podem reconhecer
esses acontecimentos e, desta
maneira, estar preparados para
receber Cristo, quando ele voltar.
Consideremos brevemente seis
eventos-chave (não necessariamente
na ordem cronológica) que preci am
cumprir-se antes da Segunda Vinda.
São eles: (1) a pregação do evangelho
em todo o mundo; (2) a coligação de
Israel; (3) a construção de templos;
(4) a aparição de Cristo em Adam -ondi-Ahman; (5) a batalha de
Armagedon; e (6) sinais e maravilhas
nos céus.
1. A pregação do evangelho em
toda a terra. O destino do evangelho
restaurado pelo Profeta Joseph Smith
é ser pregado a toda nação, família,
língua e povo, antes da volta de
Cristo. Aqueles pertencentes a cada
nação, família e língua devem ter
oportunidade de aceitar ou rejeitar a
Cristo, conforme é testificado no
Livro de Mórmon. (3 Néfi 21: 11.)
Estão incluídos os povos da Rússia,
China, Índia e nações muçulmanas. A
todos será ensinado o evangelho
restaurado em sua própria língua e
por seu próprio povo. (D&C 90:11;
Alma 29:80.) Em todas essas nações,
haverá congregações de santos do
últimos dias "armados com a justiça
e o poder de Deus, em grande
glória". (1 Néfi 14:12, 14.)
Aparentemente grandes mudanças
terão de acontecer entre os governos
dos homens, antes que tais profecia
se possam cumprir.
2. A coligação de Israel. Pelo
ensino do evangelho se cumprirá a
profecia sobre a coligação de Israel.
Isto se aplica igualmente aos

Professor-A djun to de Escritura Antiga,
Universidade Brigham Young

A

s escrituras se abstêm
explicitamente de falar no
retorno de Cristo em termos de
dia e hora. Está claro que o
calendário que usamos não é o de
meses e anos, mas de eventos. Há
profecias incondicionais que precisam
ser cumpridas antes que Cristo
retorne. Esses acontecimentos são
descritos nas escrituras como a
"consumação do seu trabalho" e
terão lugar primordialmente "no
princípio do sétimo milênio (da
história temporal da terra) ... a
preparação do caminho antes de sua
vinda". (D&C 77:6, 12.)
Em Apocalipse 9, lemos a respeito
Junho de 1986

77: 13.)

27

lamanitas, judeus ou tribos perdidas.
Todos se perderam ou foram
dispersados, pois rejeitaram a Cristo
e uas leis. Quando tiverem retornado
a Cri to e seus convênios eternos,
poderão voltar a reclamar suas
antiga herança . Depois de serem
"re taurados à verdadeira igreja e
rebanho de Deu ", eles retornarão,
sob a direção do profeta que retém as
chave da coligação de Israel, para as
terra de sua herança. (2 Néfi 9:2;
D& 110:11.)
3. A construção de templos. À
medida que Israel for coligada, Sião
e estabelecerá; e à medida que Sião
se estabelece, construir-se-ão templos.
Os templos têm o propósito de
preparar a pe soas para se
encontrarem com Deus. Malaquias
afirma que no últimos dias, o
enhor virá de repente a seu templo.
(Malaquia 3: 1.) Isaías identificou a
con trução de templos como um sinal
da coligação de I rael em preparação
para a vinda de Cri to. (Isaías 2: 1-3 .)
A afirmaçõe profética incluem a
con trução de templo na antiga
Jeru além e na Nova Jeru além, no
Condado de Jack on. (D&C 84:4;
124:36.)
4. A aparição de Cristo em Adam-ondi-Ahman. Ante do grande e
terrível dia em que Cri to virá
reclamar o que lhe pertence e julgar
o iníquo , ante de de cer aberta e
publicamente, ele aparecerá particular
e quietamente a algun antos fiéis de
t da a era , no Vale de Adam-ondi-

2

-Ahman. Ali aqueles que portaram
chaves e poderes desde os dias de
Adão até o presente, prestarão contas
de suas mordomias e devolverão suas
chaves a Adão, que as entregará a
Cristo. Assim, tudo estará preparado
para Cristo iniciar seu reinado
milenar. (D&C 116; Daniel 7:9-14;
21-22.)
5. A batalha de Armagedon.
Quando Israel houver retornado para
sua terra, vindo de todas as nações, e
a antiga Jerusalém estiver
reconstruída com o templo do
Senhor, então sobrevirá um tempo de
grande iniqüidade e destruição, que
culminará na batalha de Armagedon.
É falsamente suposto que a era do
milênio será precedida por um estado
de retidão. Não é verdade. O mundo
todo estará cheio de iniqüidade. Dois
profetas de Deus serão assassinados
em Jerusalém, e seus corpos ficarão
largados na rua por três dias e meio,
antes que Deus os traga de volta à
vida. (Apocalipse 11 :8-11.)
De acordo com a divina
providência, as tribulações de
Jerusalém corresponderão a seus
pecados: a cidade será tomada, as
casas saqueadas, as mulheres
forçadas. (Zacarias 14:2.) Parece que
só os justos escaparão dessa
destruição e depredações.
Tal é o cenário da última grande
batalha, a batalha de Armagedon.
Essa batalha culminante é uma guerra
religiosa, uma guerra que lança a
causa de Israel e seu Cristo contra as

forças de Gog e Magog, e que será
travada na planície de Esdrelon, na
antiga terra da Palestina. De acordo
com Apocalipse 9:16, uns "duzentos
milhões'' de homens estarão
envolvidos na batalha, que se
estenderá a todas as nações da terra.
Durante essa batalha, Cristo colocará
o pé novamente sobre o Monte das
Oliveiras, e o monte sagrado se
partirá em dois. Cristo resgatará seu
povo e presidirá o julgamento dos
iníquos. A derrota de Gog e Magog
representará a destruição final dos
inimigos de Israel, e o fim das nações
e reinos terrestres. Logo em seguida,
Cristo passará a reinar como o Rei
dos reis e Senhor dos senhores.
(Apocalipse 9; D&C 45:48;
Apocalipse 19:14-16.)
6. Sinais e maravilhas nos céus.
Uns dois mil anos antes, no Monte
das Oliveiras, Cristo falou aos
discípulos da destruição que Israel
voltaria a sofrer nos últimos dias. Ele
afirmou então: ''Imediatamente após
a tribulação daqueles dias, o sol será
obscurecido, e a lua não dará sua luz,
e as estrelas cairão dos céus, e os
poderes dos céus se estremecerão.''
(JS 1:33 .)
Esse é o grande sinal final, pois
"então", afirmou, "aparecerá o sinal
do Filho do Homem no céu, e então
todas as tribos da terra se
lamentarão; e verão o Filho do
Homem vindo nas nuvens do céu,
com poder e grande glória". (JS
1:36.) •
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Com reverência

J = 46-56
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Letra e música: Luacine Clark Fox, b. 1914, arr.
© 1961 por Luacine C. Fox. Este hino pode ser copiado
para uso não comerciçli na Igreja e no lar.
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Visão da Redenção
dos Mortos de Joseph
F. Smith, estabelece
com notável clareza
como o Salvador
"declarou liberdade aos
cativos" no meridiano
dos tempos.

~

~

ALEM
DO
VEU:
DUAS REVELAÇOES MODERNAS
Robert L. Millet

N

a Conferência Geral de abril de
1976, o Presidente Spencer W.
Kimball anunciou que duas
revelações foram acrescentadas à
Pérola de Grande Valor. As duas
revelações - J oseph Smith - Visão
do Reino Celestial em 1836, e J oseph
F. Smith - Visão da Redenção dos
Mort0s em 1918, foram
posteriormente incorporadas a
Doutrina e Convênios como seções
137 e 138. A respeito do
pronunciamento do Presidente
Kimball, dizia o Élder Boyd K.
Packer, do Quorum dos Doze
Apóstolos: "Nós viveremos para
compreender o significado desse ato;
contaremos a nossos netos e bisnetos,
e registraremos em nossos diários,
que estávamos na terra e lembramos
quando isso aconteceu." (Address to
Church Educational System
personnel, 14 de outubro de 1977 .)
São raros os acréscimos a Doutrina
e Coiwênios. Desde o manifesto do
Presidente Wilford Woodruff, em
1890, a Igreja não tivera
oportunidade de aceitar uma nova
revelação como parte de nossas
obras-padrão.
Um exame mais apurado de como
obtivemos essas revelações e o que
elas dizem, pode-nos ajudar a
compreender por que estão agora
incluídas em Doutrina e Convênios .

A Visão do Reino Celestial
(D&C 137)
O panorama histórico da Visão de
Joseph Smith do Reino Celestial é
inspirador e informativo. Em 1833, o
Senhor lembrou aos santos em
Kirtland, seu mandamento de
edificar-lhe ''uma casa, na qual
tenciono investir com poder do alto
aos que escolhi". (D&C 95:8.) Depois
que o Templo de Kirtland foi
construído, o Senhor recompensou
seu sacrifício com um m-a ravilhoso
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extravasamento de luz e verdade. Diz
um historiador SUD, escrevendo
recentemente a respeito dessa notável
época de nossa história:
"Durante um período de quinze
semanas, de 21 de janeiro a 1? de
maio de 1836, provavelmente mais
santos dos últimos dias tiveram visões
e testemunharam outras
manifestações espirituais incomuns do
que em qualquer outra era na história
da Igreja. Há relatos de santos que
viram seres celestiais em dez reuniões
diferentes da época. Em oito dessas
reuniões, muitos disseram terem visto
anjos, e em cinco delas pessoas
testificaram, individualmente, que
Jesus, o Salvador, aparecera.
Enquanto os santos se encontravam
em comunhão com as hastes
celestiais, muitos profetizaram, alguns
falaram em línguas e outros
receberam o dom da interpretação de
línguas." (Milton V. Backman J r.,

The Heavens Resound: A History oj
the Latter-day Saints in Ohio, p.
285.)

Na noite de terça-feira, 21 de
janeiro de 1836, o Profeta e alguns
líderes da Igreja de Kirtland e
Missouri, reuniram-se no templo.
Após a unção e toda a presidência ter
colocado as mãos sobre a cabeça do
Profeta e pronunciado muitas
bênçãos e profecias gloriosas, uma
poderosa visão arrebatou a liderança
ali reunida. (Ver History of the
Church, 2:379-380.)
"Os céus nos foram abertos, e
contemplei o reino celestial de Deus e
sua glória, mas se foi no corpo ou
fora do corpo, não posso dizer.
"Vi a incomparável beleza da porta
pela qual entrarão os herdeiros desse
reino, e era como que circundada de
chamas de fogo.
"Também vi o refulgente trono de
Deus, sobre o qual se achavam
sentados o Pai e o Filho.

"Vi as formosas ruas desse reino
que pareciam ser pavimentada de
ouro." (D&C 137: 1-4.)
Esta visão do reino celestial não é
muito diferente da visão de João, o
Revelado r, da cidade santa, a terra
em sua condição santificada e
celestial: "Os fundamentos do muro
da _cidade", diz João, "estavam
adornados de toda a pedra preciosa."
e mais adiante: " ... a praça da cidade
de ouro puro, como vidro
transparente.'' (Apocalipse 21 : 19,
21.)

O relato da visão de J o eph
continua:
"Vi Adão e Abraão, no so pai ,
assim como meu pai, minha mãe e
meu irmão Alvin, que falecera havia
muito tempo.
"E maravilhei-me de que ele
houvesse recebido uma herança
naquele reino, pois partira dessa vida
antes que o Senhor se dispusesse a
reunir Israel pela segunda vez, e não
fora batizado para remissão dos
pecados." (Vers. 5-6.)
A visão de Joseph foi um
vislumbre do futuro reino ceie tial;
ele viu seus pais no reino dos justos,
quando, de fato, ambos ainda
estavam vivos em 1836. Seu pai
encontrava-se, curiosamente, na
mesma sala com o filho, quando a
visão foi recebida.
O Profeta também viu seu irmão
Alvin. Alvin Smith fora o
primogênito de Joseph Sr. e Lucy
Mack Smith. Tinha temperamento
alegre e agradável, e constantemente
buscava oportunidades para auxiliar a
família nas dificuldade financeiras.
Mais tarde, o Profeta de creveria eu
irmão mais velho como uma pes oa
isenta de malícia (ver History oj the
Church, 5: 126), e como "homem
muito formoso, ultrapassado omente
por Adão e Sete''. (History of lhe
Church, 5:247 .)
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Quando estava morrendo, Alvin
pediu a cada um dos irmãos que se
aproximasse de sua cama, para poder
dar-lh es seu último conselho e
expressão de amor . Segundo diz sua
mãe, em Hislory of Joseph Smilh, de
sua autoria: "Quando chegou a vez
de Joseph, ele di sse: 'Estou
morrendo; o mal que tenho e a dor
que sofro me dizem que meu tempo é
muito curto. Quero que sejas um
bom menino, e faças tudo o que
estiver em teu poder para obteres o
Regi tro. (Jo eph fora visitado por
Morôni menos de três meses antes.)
Sê fiel às instruções que receberes e
guarda todos os mandamentos que te
forem dados."'
Alvin morreu a 19 de novembro de
1823. Lucy Mack Smith escreve sobre
o sentimento de angústia que cercou
ua partida: '' Alvin era um jovem de
bondade incomum, de temperamento
terno e amável, tanto que os lamentos
e pranto e ouviam por toda a
vizinhança em que vivia."
Vi to que Alvin morrera sete anos
ante da organização da Igreja, e não
havia ido batizado pela devida
autoridade, J oseph teve vontade de
aber durante a visão como seria
po sível seu irmão ter alcançado o
mais alto céu.
''Então veio até mim a voz do
Senhor, dizendo: Todos os que
morrem sem um conhecimento deste
evangelho, que o teriam recebido se
lhes fo s e permitido permanecer na
terra, erão herdeiros do reino
cele tial de Deus.
"Também todo aqueles que, deste
dia em diante, morrerem sem ter
obtido e se conhecimento, mas que o
teriam recebido de todo o seu
coração, erão herdeiros desse reino.
" Poi eu, o Senhor, julgarei a
todo os homens segundo suas obras,
egundo o de ejos de seus corações."
(D&C 137:7-9.)
J o eph aprendeu que toda pessoa
terá oportunidade - aqui ou no
futuro - de aceitar e aplicar os
princípio do Evangelho de Jesus
ri to. E ta vi ão onfirma que o
enh r julgará o homen não apena
p r u a õe , ma também por ua
atitud - o de ejo de eu coração.
(Ver também Alma 41 :3.)
Outra doutrina de profunda beleza
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expressa na Visão do Reino Celestial,
trata da condição das crianças que
morrem. "Vi também que todas as
crianças que morrerem antes de
chegar à idade da responsabilidade,
são salvas no reino celestial." (D&C
137:10.)
Isto confirma o que os profetas
antigos ensinaram. O Rei Benjamim
aprendeu com um anjo que "a
criança que morre ainda na infância,
não perece". (Mosiah 3: 18.) E após
ter descrito a natureza daqueles que
se levantarão na primeira
ressurreição, Abinadi diz
simplesmente: ''E as criancinhas
também têm a vida eterna.'' (Mosiah
15:25 .)
Uma revelação dada a J oseph
Smith, em setembro de 1830,
especifica que "desde a fundação do
mundo, as criancinhas estão
redimidas pelo meu Unigênito".
(D&C 29:46; ver também Mateus
19:13-15.) E Joseph Smith ensinou,
em 1842, que "o Senhor leva muitos
daqui, mesmo na infância, para que
possam escapar da inveja dos homens
e dos sofrimentos e males deste
mundo atual; eles são muito puros e
bondosos para viverem na terra; por
isso, se considerado corretamente, em
vez de lamentar, temos razões para
nos regozijar quando são libertos do
mal, e logo os teremos de volta.''
(History of the Church, 4:553.) Essas
crianças se levantarão da sepultura
como foram deixadas - como
crianças. (Ver History of the Church,
4:555-556.) No estado ressurreto, não
terão de enfrentar os mesmos desafios
que nós enfrentamos na condição
mortal, mas seguirão avante,
desfrutando as mais altas e sublimes
bênçãos da exaltação, associadas à
continuidade eterna da unidade
familiar.
Quatro anos e meio após receber a
Visão do Reino Celestial, Joseph o
Profeta, proferia seu primeiro
discurso público a respeito do
batismo pelos mortos. Um homem lá
presente deixou-nos este depoimento:
''Eu estava presente por ocasião do
di curso que o Profeta J oseph
proferiu, no dia 15 de agosto de
1840, sobre o batismo pelos mortos.
Ele leu grande parte do capítulo
quinze de Coríntios e observou que o

Evangelho de Jesus Cristo trouxe
novas de grande alegria ... Disse
também que o Apóstolo Paulo falava
ao povo que compreendia o batismo
pelos mortos, por ser praticado por
eles. Continuou dizendo que as
pessoas agora poderiam agir por seus
amigos que haviam partido desta
vida, e que o plano de salvação fora
idealizado para salvar a todos os que
desejassem obedecer aos requisitos de
Deus. Ele continuou e proferiu um
discurso muito belo." (Andrew F.
Ehat e Lyndon W. Cook, The Words
of Joseph Smith, p. 49.)
No mês seguinte a esse discurso,
falecia Joseph Smith Sr. Um pouco
antes de sua morte, pediu que se
batizasse seu filho mais velho, Alvin.
Hyrum Smith cumpriu o último
desejo do pai e foi batizado
vicariamente por Alvin em 1840 e
novamente em 1841. Alvin recebeu os
endowments vicários no dia 11 de
abril de 1877 e foi selado a seus pais
a 25 de agosto de 1897.

A Visão da Redenção dos Mortos
(D&C 138)

As verdades reveladas inicialmente
ao Profeta Joseph Smith continuaram
a se expandir "linha sobre linha"
depois de sua morte. O Senhor
revelou ao sobrinho do Profeta Joseph F. Smith - o conhecimento
adicional de como o evangelho é
pregado no mundo dos espíritos.
Durante os últimos seis meses de
vida, o Presidente Joseph F. Smith
sofria os efeitos da idade e dedicava
grande parte de seu tempo ao estudo
pessoal na Beehive House, na Cidade
do Lago Salgado. Contudo, reuniu
forças suficientes para comparecer à
Conferência Geral de outubro de
1918. Na sessão de abertura, ele
levantou-se para falar aos santos e
disse com a voz repleta..de emoção:
"Não tentarei, não ouso tentar
tratar das muitas coisas que tenho em
mente esta manhã, e adiarei até uma
outra ocasião, se o Senhor o desejar,
minha tentativa de dizer-vos algumas
das coisas que estão na minha mente
e meu coração. Não vivi sozinho
nestes últimos cinco meses. Vivi com
o espírito de oração, de súplica, de fé
e de determinação; comuniquei-me
com o Espírito do Senhor
A
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Na

visão do reino
celestial, Joseph Smith
viu seus pais, que
ainda estavam vivos, e
seu irmão Alvin, que
morrera antes de o
evangelho ser
restaurado.

continuamente.''
Segundo seu filho, Joseph Fielding
Smith, ao escrever a biografia do pai,
The Life oj Joseph F. Smith, o
presidente estava expressando em
termos claros o fato de que, durante
os seis meses anteriores, recebera
numerosas manifestações, algumas
das quais ele compartilhou com seu
filho. Ele havia recebido uma delas, a
Visão da Redenção dos Mortos,
justamente no dia anterior, 3 de
outubro de 1918, registrando-a
imediatamente após o término da
conferência.
A atenção de Joseph F. Smith foi
atraída para o mundo além da
mortalidade por seu freqüente
Junho de 1986

confronto com a morte. Seus pais,
Hyrum e Mary Fielding Smith,
morreram quando ele era jovem.
Posteriormente, perdeu vários filhos.
J oseph Fielding Smith escreveu:
"Quando a morte invadia seu lar,
como acontecia freqüentemente, e
seus pequeninos lhe eram tirados, ele
sofria com o coração partido e
lamentava-se, não como os
angustiados que vivem sem esperança,
mas pela perda de suas 'jóias
preciosas' que lhe eram mais caras
que a própria vida.''
Poucos meses antes de o Presidente
Smith receber a Visão da Redenção
dos Mortos, falecia seu filho mais
velho, Hyrum Mack Smith, membro
do conselho dos Doze Apóstolos.
Tinha somente quarenta e cinco anos,
e foi uma aflição particularmente
traumática para o pai. Já numa
condição física debilitada, devido à
idade, ele sofreu ''um dos mais
severos golpes que lhe foi requerido
suportar''.
Entretanto, durante grande parte
de sua vida fora tênue o véu que vela
a vida pós-mortal. Quando era um
jovem missionário no Havaí, ele
recebeu, em sonho, uma visão que lhe
fortaleceu a fé e confiança. Nos anos
subseqüentes, isto o ajudou a

planejar sua vida e deu-lhe certeza de
que suas obras eram aceitáveis ao
Senhor e seus predecessore na
presidência da Igreja. No onho, o
jovem Joseph encontrou- e com eu
tio, o Profeta Joseph, sendo
fortalecido em seu desejo de
permanecer livre das mancha do
mundo. Além disso, aprendeu, ainda
moço, que a separação entre
mortalidade e imortalidade é sutil, e
que o Senhor freqüentemente permite
contatos dos habitantes das duas
esferas.
Os últimos trinta meses da vida de
Joseph F. Smith, de abril de 1916 a
outubro de 1918, representam um
período de grande discernimento
espiritual. Durante esse período, ele
confiou à Igreja algumas das mais
importantes e inspiradora
introspecções desta dispen ação.
Na Conferência Geral de abril de
1916, o Presidente Smith proferiu um
notável discurso, intitulado "Na
Presença do Divino". alou da
proximidade do mundo e piritual e
do interesse e preocupação que o
espíritos têm por nó e no as obra
Salientou que, àqueles que lutarem
diligentemente em seu estado mortal
para estabelecer a causa de Sião, não
será negado o privilégio de
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"contemplar os resultados de suas
próprias obras" no seu estado pós-mortal. De fato, "acham-se tão
profundamente interessados em nosso
bem -e tar hoje, inclusive com maior
poder e maior interesse, atrás do véu,
do que anteriormente na carne".
Talvez a declaração fundamental
ne te sermão seja: ''Algumas vezes o
enhor amplia nossa visão e sentimos
que podemo enxergar além do fino
véu que nos separa da outra esfera."
m junho de 1916, a Primeira
Pre idência e os Doze autorizaram a
publicação de uma exposição
doutrinária, em forma de folheto,
intitulada: "O Pai e o Filho", para
minorar a desinformação doutrinária
a re peito da natureza da Divindade,
e e pecificamente do papel de Jesus
ri to como "Pai".
O Pre idente Joseph F. Smith
proferiu um do mais significativos
di ur o - ''A ondição das
riança na Res urreição" - numa
reunião de jejum no templo, em
fevereiro de 1918, e que nos
proporciona não apenas uma visão do
poder e estatura profética de uma
pe oa in truída e versada em
doutrina, ma também nos
permitindo um breve vislumbre do
coração de um nobre pai que tendo perdido para a morte seus
pequenino e lamentado .sua falta rejubila-se na certeza do
conhecimento de que: (1) as crianças
ão ere imortais, espíritos que
continuam a viver e progredir além
do véu; e (2) como ensinado pelo
Profeta Jo eph Smith, as crianças
levantar- e-ão da sepultura como
foram deixadas - como crianças - e
erão criada e educada até atingirem
a maturidade física por pais dignos.
''Oh, como tenho sido abençoado
com e as criança '', exultou o
Pre idente Jo eph F. Smith, e "como
erei feliz ao encontrá-la do outro
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cenário estava pronto: a preparação
de uma vida inteira e a preparação do
momento foram recompensadas com
uma dádiva celestial: A Visão da
Redenção dos Mortos.
"Enquanto ponderava essas coisas
que estão escritas", diz o Presidente,
''os olhos de meu entendimento
foram abertos, e o Espírito do Senhor
depositou-se sobre mim, e vi as hostes
dos mortos, pequenos e grandes".
(D&C 138: 11.)
Joseph F. Smith contempla em
visão "um número incontável de
espíritos dos justos", os mortos
íntegros desde os dias de Adão até o
meridiano dos tempos, esperando
ansiosamente o advento de Cristo à
sua dimensão de vida, e regozijando-se na expectativa da iminente
ressurreição. (Vers. 12-17 .) Tendo
consumado o sacrifício expiatório no
Gólgota, o Senhor da vida e da morte
passa num abrir e fechar de olhos
para o mundo dos que morreram. Os
mortos "consideravam a grande
ausência de seu espírito dos seus
corpos como uma escravidão" (ver o
vers. 50; ver também D&C 45 :17), e
de certo modo estão de fato presos;
até mesmo os justos anseiam a
"libertação". (Ver os vers. 15, 18.)
Assim, o Mestre vem declarar
"liberdade aos cativos que tinham
sido fiéis". (Vers. 18.) Como Pedro
falou, Cristo foi além do véu pregar
"aos espíritos em prisão". (I Pedro
3:19.) Joseph Smith afirmou:
"Hades, Seol, paraíso, espíritos em
prisão, são todos um; é o mundo dos
espíritos." (History oj the Church,
5:425.) E conforme explicou o Élder
Bruce R. McConkie, nesta visão
''está claramente estabelecido que
todo o mundo espiritual, e não
apenas a parte designada como
inferno, é uma prisão espiritual". (A
Liahona, agosto de 1977, p. 8.)
Contudo, Cristo estendeu aos
e píritos justos ''poder para
ressuscitarem, depois que ele
ressuscitasse dos mortos, e entrarem
no reino de seu Pai, para que fossem
coroados com a imortalidade e vida
eterna". (D&C 138:51.)
Enquanto ponderava como o
Salvador poderia ter ensinado o
evangelho a tantos no mundo
e piritual no breve período entre a

morte e a ressurreição, o Presidente
Smith recebeu a mais significativa
visão doutrinária. Ele compreendeu
que "o Senhor não visitou em pessoa
os iníquos e desobedientes", mas
"organizou as suas forças e designou
mensageiros, investiu-os com poder e
autoridade", (vers. 29-30), para que
tais representantes levassem a
mensagem do evangelho ''a quem ele
(o Senhor) não poderia pregar
pessoalmente por terem sido rebeldes
e iníquos". (Vers . 37 .) Os
mensageiros escolhidos levam a
mensagem do evangelho aos que na
mortalidade, não tiveram
oportunidade de aceitar ou rejeitar a
verdade, e também aos que rejeitaram
os profetas na terra. A esses são
ensinados os primeiros princípios e
ordenanças do evangelho (incluindo o
caráter vicário da ordenança), a fim
de que possam ser julgados e
recompensados segundo os mesmos
padrões divinos usados para aqueles
que habitam o mundo mortal. (Ver os
vers. 31-34 .)
O conhecimento de que Cristo não
visita pessoalmente os desobedientes,
é um ponto doutrinário apresentado à
Igreja pela primeira vez nesta visão,
ampliando nossa compreensão da
obra naquela esfera. Entretanto, a
visão apenas confirmou o que fora
ensinado por Joseph Smith: O que é
fiel nesta vida continua a ensinar e
trabalhar no mundo dos espíritos, em
favor daqueles que não conhecem a
Deus. (Ver o vers . 57.) Como
registrado no diário de George Laub,
sob a data de 12 de maio de 1844, o
Profeta declarou: "Agora, todos
aqueles que morrem na fé vão para o
mundo dos espíritos pregar aos
mortos no corpo, mas que estão vivos
no espírito, e esses espíritos pregam
aos outros espíritos para que possam
viver segundo Deus ern espírito, e os
homens ministram por eles na
carne." (Ehat e Cook, p. 370.)
Joseph F. Smith ensinou esta
doutrina em muitas ocasiões (ver
Doutrina do Evangelho, p. 120);
agora tornara-se uma testemunha
ocular dela.
Enquanto a visão continua, o
Presidente Smith reconhece muitos
nobres e grandes do início dos
tempos, inclusive Adão, Sete, Noé,
A
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Abraão, Isaías, os profetas nefitas
antes de Cristo, e muitos mais. Além
disso, reconhece mãe Eva e várias de
suas filhas fiéis. O Presidente Smith
ensinara anos antes que as mulheres
ministram às mulheres no mundo
espiritual, como fazem nos lugares
sagrados na terra. (Doutrina do
Evangelho, p. 421.) Novamente por
essa visão, ele se tornou uma
testemunha ocular do fato.
Tendo levado ao nosso
conhecimento sua notável visão ''uma confirmação completa e total
da doutrina da Igreja no que
concerne à salvação para os mortos"
(Bruce R. McConkie, A Liahona,
agosto de 1977, p. 8), o Presidente
Smith culmina sua contribuição
doutrinária com este testemunho:
"Deste modo, a visão da redenção
dos mortos foi-me revelada, e presto
testemunho, e sei que é verdadeira,
através das bênçãos de Nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Assim seja.
Amém." (D&C 138:60.)
A visão foi apresentada à Primeira
Presidência, aos Doze e ao Patriarca
Presidente na reunião de conselho de
terça-feira, 31 de outubro de 1918.
Devido ao seu estado debilitado, o
Presidente não pôde comparecer,
encarregando seu filho Joseph
Fielding Smith de ler a revelação para
as Aútoridades Gerais reunidas.
O Élder James E. Talmage
registrou em seu diário pessoal: "Por
ação conjunta, o Conselho dos Doze
com os conselheiros na Primeira
Presidência e o Patriarca Presidente
aceitaram e endossaram a revelação'
como sendo a palavra do Senhor.''
(Diário de James E. Talmage,
Arquivos da Igreja.)
A condição física do Presidente
Smith piorou nas primeiras semanas
de novembro de 1918, vindo ele a
falecer no dia 19 de novembro. Na
Conferência Geral seguinte (abril de
1919), o Élder Talmage prestou um
tocante e apropriado tributo ao
Presidente: ''Onde estará ele agora?
"Pouco antes de seu passamento,
foi-lhe permitido um vislumbre da
vida futura, e ficar sabendo onde em
breve estaria trabalhando. Ele foi um
pregador da retidão na terra; é um
pregador da retidão hoje. Foi
missionário desde a juventude, e hoje
Junho de 1986
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espírito das
crianças que morreram
continua vivendo e
progredindo além do
véu. Eles serão
ressuscitados como
crianças, para serem
criados por pais dignos.

é um missionário para aqueles que
ainda não ouviram o evangelho,
embora tenham passado da
mortalidade para o mundo espiritual.
Não consigo concebê-lo, senão
ativamente empenhado na obra do
Mestre.''

Conclusão
A Visão do Reino Celestial de
Joseph Smith retrata um Deus
amoroso que realmente tem muitas
mansões preparadas. A Visão da
Redenção dos Mortos de J oseph .
Smith estabelece com notável clareza
como o Salvador ''declarou liberdade
aos cativos'' no meridiano dos
tempos e também revela o padrão
pelo qual as doutrinas de salvação
continuam sendo pregadas no mundo
além da sepultura.
E assim a obra da redenção segue
avante dos dois lados do véu. "Por
isto", ensinava Pedro aos santos
''foi pregado o evangelho també:n
aos mortos, para que, na verdade,
fossem julgados segundo o homen
na carne, mas vivessem segundo Deu
em espírito." (I Pedro 4:6.) •
Robert L. Millet, professor-adjunto de
Escritura Antiga na Universidade Brigham
Young, em Provo, Utah. Ele e sua esposa
Shauna, são pais de cinco filhos.
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O PRESENTE
DE BABOE KIT
Kitty de Ruyter, conforme contado a
Kathie Johnston Brough

eliz aniversário, pequena Itte",
suss urrou -me mamãe, quando
acordei de manhã no campo de
concentração japonês em Java, na
Indonésia. "Você está agora com
nove anos - uma menina grande.
Em breve poderemo comemorar seu
aniversário em liberdade, co m bolo ,
limon ada e orvete. Você vai ver!
"Você tem ido uma criança
e pecial, nascida de mim porque tem
um de tino. Veio viver na terra
porque tem um objetivo a alcançar.
ua vida tem um propósito e ficar
ne te campo é apenas temporário."
uavemente mamãe insistiu qu e um
dia a guerra acabaria e haveria paz.
Minha irmã mai velha, e uma irmã
e irmão mais novos estavam conosco
no campo há dezoito meses, desde
que o oldados japonese no
tiraram à força de nos o l~u . Nossos
trê irmão mai velho e tavam em
outro campo. Sabíamos que papai
e tava num campo no Japão ou
Filipina por causa de se u
envolvimento na re i tência contra a
inva ão da Indoné ia.
Eu entia-me deprimida e só. O
mundo era tão inju to! Vivíamos
onfinado atrá de arame farpado,
infe tado d pulga e piolhos, e
importunado por mo ca e
mo quito . Cada pe oa tinha
omente um metro e meio de e paço
no alojamento quente e superlo tado.
p oa brigavam e e tratavam
mal, a criança e tavam empre
chorando, e tínhamo que no revezar
para ir ao banheiro.
mo ria meu décimo
r ári ? ' eu m p rguntava.
t r i li r ?
m g taria de
p d r and r num gramado verd
rolar-m n l , entir u perfum
eria mara ilho o cantar
'' F
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quando quisesse, gritar ou apenas
ficar sozinha!
Um dia, a necessidade de ficar
sozinha fez-me desobedecer à
recomendação de mamãe para ficar
perto do nosso alojamento. Saí
andando, carregando comigo meu
único bem - uma varinha. Mamãe
costumava escrever no chão com
aquela varinha, fazendo um jogo
para nos ensinar as letras. Ela
também contava histórias da Bíblia e
de coisas que costumávamos fazer ou
que ela fazia quando criança.
Pensando naqueles "bons velhos
tempos", fui-me afastando cada vez
mais do principal grupo de
alojamentos, indo para perto dos
limites do campo e do temido arame
farpado . Esquecida de onde estava,
fiquei sonhando com nossa velha casa
na montanha , meu pônei e meus
brinquedo . Oh, por que deixei minha
boneca- Pop Mientje- sentada na
cadeira, quando os soldados nos
vieram prender? Estava tão

apavorada e sonolenta, que não me
lembrei da minha velha boneca de
pano e a deixei em casa. Como
desejava tê-la comigo agora!
Também sentia falta da minha
babá, a javanesa idosa que costumava
cuidar de mim. Quando eu ficava
com medo ou me machucava, era
minha babá - Baboe Kit - que me
confortava e consolava. Ainda podia
sentir suas mãos macias e doces
acariciando-me, o seu perfume, e o
som de sua voz sussurrando palavras
de consolo . Imaginei ·a té ouvi-la
chamando por mim: "K.itty, Kitty!"
Mas espere! Ouça ... Não é
imaginação.
Ouvi novamente: ''Kitty, Kitty.
Olhe para sua esquerda, com muito
cuidado. Estou entre os arbustos.
Não chegue muito perto. O arame
farpado machuca, e dizem que há
minas espalhadas por aí."
Cuidadosamente, virei a cabeça e
olhei por entre as moitas. Ali estava
ela, minha babá!
A

Liahona

"D
ror favor, leve-me com
você!" implorei, cortando meu
rosto no arame farpado. 'Não
vá embora!"

- Você veio tirar-me deste campo
horrível? - perguntei.
- Não, Kitty. Vim trazer-lhe um
presente de aniversário.
Cheguei mais perto, fingindo
brincar com a varinha no chão.
- Por favor, Baboe, quero ir com
você. Detesto este lugar! Deixe-me
tocá-la, por favor. Oh, Baboe Kit,
por favor!
Sua voz tornou-se dura. Mandou-me ficar calma, falar mais baixo e
ouvir o que tinha para dizer.
- Trouxe-lhe sua Pop Mientje
para lhe fazer companhia, pois não
são permitidas babás neste campo, e é
muito perigoso para uma criança
européia morar na aldeia. Faça
sempre suas orações pedindo força
para suportar tudo o que você tem
que suportar, porque Alá é sábio e
onisciente. Ele sabe quando a guerra
vai acabar e está apenas nos
provando para ver se permanecemos
fiéis, e somos capazes de resistir até o
fim. E o final será doce para nós.
Junho de 1986

Pegue a Pop Mientje, e me prometa
que não vai perdê-la. Leve-a consigo
onde quer que você vá. Se fizer isso,
ela lhe dará felicidade um dia.
Eu sabia que tudo o que Baboe
dissera era verdade e aprendera a
obedecer-lhe em tudo. Mas, naquele
momento precisava tocá-la, por mais
perigoso que fosse. Mudei de posição
e fui rastejando até o arame farpado.
Ela me entregou Pop Mientje. Nossas
mãos se tocaram. Ela acariciou minha
mão.
- Oh, por favor. Leve-me com
você! Por favor, não vá! -Atirei a
boneca para o lado e estendi as duas
mãos para ela, cortando meu rosto
no arame farpado, ao procurar
encostar meu corpo no dela. Podia
sentir seu perfume. Fechei os olhos,
desfrutando os segundos de ternura,
enquanto suas mãos acariciavam meu
rosto.
- Agora vá, Kitty. Pegue a boneca
e ande depressa. Tenho que ir.
Depressa!

Não fui suficientemente ligeira.
Uma sentinela nos viu. Ele a iu
correr, fez pontaria e atirou na minha
babá - minha Baboe Kit - pelas
costas. Com o ferimento angrando,
ela virou-se e agitou a mão como que
dizendo: "Tudo está bem."
Em meio à confu ão de entinela
atirando e mulheres gritando,
ninguém prestou atenção em mim.
Fiquei parada, em estado de choque,
incapaz de me mover. Alguém
apanhou Pop Mientje e me deu.
Abaixei-me para apanhar a varinha e,
ao levantar, dei com um soldado
japonês de pé na minha frente. Ele
me olhou e sussurrou: "Corra
depressa.''
Corri o caminho todo de volta para
nosso alojamento. Fora salva por
meu inimigo - um soldado japonês!
Mamãe estava esperando por mim.
Vinha-me procurando por todos os
lados. Quando me viu correndo em
sua direção com Pop Mientje, ela
soube que eu havia visto Baboe Kit.
Contei-lhe o que acontecera. "Se
eu apenas tivesse sido um pouco mai
ligeira! Se não fosse tão demorada e
a tivesse escutado, Baboe Kit ainda
estaria viva."
Mamãe me pegou no colo e
consolou-me dizendo repetidamente
que não fora minha culpa.
Lutei com meu senso de culpa por
muitos anos, antes de compreender
plenamente o significado do sacrifício
de Baboe Kit. Enquanto is o,
carregava Pop Mientje comigo por
toda parte.
Um pouco antes de meu décimo-primeiro aniversário, tropa ingle a ,
e australianas e pára-quedistas
americanos nos libertaram. Nossas
propriedades foram confiscadas na
guerra civil entre os holandeses e
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No meu décimo-sexto
aniversário, quando estava
arrumando um armário, deparei
com minha velha boneca de
pano guardada na prateleira.

indonésios, portanto não tínhamos
para onde retornar. Ficamos num
campo de refugiados, esperando que
meu irmão mais velho se recuperasse
da cólera. Meu pai necessitava de
cuidado médicos imediatos e foi
embarcado para a Holanda com
oldado holandeses feridos. Ele viveu
apena pouco tempo depois que
chegamos a Amsterdã.
Minha mãe saía em busca de
qualquer trabalho capaz de sustentá-la e a eu eis filhos. Paupérrimos,
vivíamo num minúsculo apartamento
mobiliado com velhos caixotes de
madeira. A vida não era fácil, e
ape ar do ardente de ejo de mamãe
de tornar no a exi tência mais
confortável, não tinha meio para
fazê-lo.
No meu décimo- exto aniversário,
quando e tava arrumando um
armário, deparei com Pop Mientje,
guardada na prateleira. Como e tava
uja! ora vítima de m u enjôo num
avião de carga, e tinha caído na
lama, quando tentavámos esconder-nos no momento em que o
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caminhão em que estávamos foi
baleado pelos indonésios.
Decidi limpá-la. Ao esfregá-la com
uma escova, as roupas que eram
costuradas no corpo se
desintegraram. Não querendo
abandoná-la, iniciei o trabalho de
recuperação. Mas, quando cheguei ao
enchimento, vi que continha mais do
que algodão macio. Pop Mientje
deixou escapar o tesouro que
carregara todos aqueles anos:
Diamantes, rubis, pérolas, jade e
vários anéis. Como minha velha
boneca de pano se tornara guardiã de
bens tão preciosos? Embora mamãe
não fosse membro da Igreja, era uma
mulher muito religiosa e
correspondera à inspiração que teve.
Quando a guerra começou, ela
decidiu construir um abrigo antiaéreo
não muito longe de nossa casa na
Indonésia, nele armazenando víveres,
água, remédios e roupas. Esses
suprimentos nos su·s tentaram durante
os oito meses que ficamos confinados
à nossa propriedade. Ela também
escondera no abrigo as jóias de

família e, antes que fôssemos levados
para o campo de concentração,
minha mãe mandou Baboe Kit usar a
comida armazenada para salvar sua
própria família da fome que já se
espalhava. Mas quando Baboe
descobriu onde estávamos internadas,
ela recheou minha boneca com
algumas jóias e caminhou cento e
noventa e dois quilômetros para
entregá-la a mim.
A descoberta das jóias modificou
nossa vida. O produto de sua venda
proporcionou-nos primeiramente
roupas quentes e mobília para tornar
a vida mais confortável.
Posteriormente nos permitiu estudar.
A instrução recebida em virtude do
tesouro de Pop Mientje, significou
melhor emprego e melhor salário, em
Amsterdã e mais tarde na América.
A influência de Baboe Kit vem-me
acompanhando todos esses anos
desde o nono aniversário. Por muitos
anos, senti-me culpada e tinha
pesadelos sobre sua morte, até que
um dia compreendi que ela sabia que
estava arriscando a vida.
Ela estava disposta a morrer por
mim. E por causa de seu sacrifício,
aqueles sussurros ao completar nove
anos, que antes eram apenas sonhos,
tornaram-se realidade. ~Não só por ter
aniversários com bolo, presentes e
limonada gelada, mas também porque
cumpri o destino do qual minha mãe
falava. Tive oportunidade de
conhecer e aceitar o Evangelho
restaurado de Jesus Cristo, e por
meio dele entender melhor o tipo de
amor demonstrado por Baboe Kit.
''Ninguém tem maior amor do que
este: de dar alguém a sua vida pelos
seus amigos." (João 15: 13.) •
A
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No local foram encontrados borões de vário
modelos da época. Foto suplementar: Julga- e
que a reluzente conta de ouro tenha pertencido
a Lucy Mack Smith, mãe do profeta.

TRABALHO
ARQUEOLOGICO NA CASA
DE JOSEPH SMITH
A
~

Dale L. Berge

brigada entre as colinas
ocidentais de Nova York, pouco
mais de três quilômetros ao sul
de Palmyra, está localizada a fazenda
onde Joseph Smith Jr. se criou.
Atualmente, a casa de madeira,
revestida de ripas estreitas pintadas de
branco que lá existe, é a única
construção que sobrou da fazenda de
1820. O celeiro e outras benfeitorias
se foram há muito. As cercas de
madeira rachada a mão, que um dia
limitavam os campos e trilhas
conhecidos pelo menino J oseph,
desapareceram com o passar dos
anos. A localização exata da mata,
pastos, áreas cultivadas e até o local
da primeira visão do Profeta, são
ignorados.
Embora a família Smith tenha
vivido por algum tempo na bela e
antiga casa de madeira, não era nela
que os Smith moravam, quando se
deu a Primeira Visão, nem onde o
Anjo Morôni apareceu ao jovem
Joseph, no outono de 1823. Também
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não é a casa onde os registros foram
mostrados às oito testemunhas em
1829, tampouco onde a família Smith
vivia, quando o Livro de Mórmon foi
impresso em Palmyra semanas mais
tarde.
Na época desses significativos
eventos, a casa da família do Profeta,
era uma pequena casa de toras de
madeira, umas poucas centenas de
metros ao norte e oeste do lado
oposto da estrada. Construída por
Pai Smith e seus filhos, essa
construção de toras abrigou a família
por oito dos doze anos que eles
viveram na fazenda, do final de 1818
até a primavera de 1825, e da
primavera de 1829 até o final de
1830. De 1825 a 1829 os Smith
viveram na casa branca de ripas.
Os anos e o tempo, auxiliados pelo
homem, combinaram-se para destruir
a casa de troncos há mais de cem
anos. Desde aí, a pequena casa ficou
praticamente esquecida. Para resgatá-la do olvido, o Comitê de Artes e

Locais Históricos da Igreja e a Área
de História da Igreja do Centro de
Estudos Religiosos da Univer idade
Brigham Young, em Provo, .Utah,
autorizaram recentemente uma
investigação arqueológica no local da
casa de toras.
A história e a arqueologia têm
trabalhado de mãos dadas para
revelar fatos sobre a casa paterna de
Joseph Smith, que nenhuma font~
isolada poderia ter descoberto. As
pesquisas históricas sugeriram onde
iniciar a escavação arqueológica. O
artefatos descobertos pelos
arqueólogos, por sua vez, revelam
novos dados que corroboram os
relatos históricos.
Nosso trabalho começou com foto
coloridas e infra-vermelha da
fazenda de Joseph Smith, tirada em
1978 como parte de um exten o
programa de aerofotografia do locai
históricos da Igreja. Essas fotos
mostrariam as variações de vegetação
e do solo indicativa de onde o
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homem ergue u con truções ou doutra
forma alterou a co nstitui ção do solo.
Na área da fazenda da família Smith,
en ontramo dezessete dessas
a lteraçõe .
m 1981 , fiz um levantamento da
uperfície do olo de cada um desses
locai . omente um deles continha
material cu ltural (vidro, metal e
cerâmica) e entulho (tijolos, pregos e
pedra arredo ndadas) pertencentes à
época em que o Smith ocuparam o
local. Poderia er este o local da
cabana?
Felizmente, fontes históricas nos
deram alguma re po tas: A cabana
e tava provavelmente localizada ao
norte da ca a de madeira existente
hoje, perto do limite do distritos
de Manche ter e Palmyra, e do lado
oe te da e trada.
A melhor fonte i olada que leva à
lo alização e pecífica da casa de
tron o , é o relatório de uma vistoria
da e trada em 1820, de coberto em
1969 pelo Dr. Larry C. Porter, da
Univer idade Brigham Young. No
0/d Town Record, 1793-1870
(Regi tro da idade Velha de 1793 a
1 7 ), lê- e: "Regi tro da vi toria da
e trada pública que inicia na divi a
ul do Di trito N? 12 2? no limite
d di trit na cidade de Palmyra
trê rod
quatorze link a ude te da
m radia d Jo eph mith." A
n lui: ' up - - e que o
ima e referem ao centro da
trada qu f ram calculado com
ílio da elha bú ola da cidade, de

fato explorados e vistoriados por nós
neste 13? de junho de 1820."
Um rod equivale a 4,95 m e um
link, a 19,8 em. Assim, de acordo
com esse registro, a casa dos Smith
ficava 17,62 m a noroeste do ponto
central da estrada, na divisa dos
distritos de Palmyra- Manchester, a
exata localização onde, segundo meu
levantamento do solo feito em 1981,
descobri material cultural e restos de
construção.
A escavação do local começou a 25
de junho de 1982 por arqueólogos da
Universidade Brigham Young,
historiadores do Departamento
Histórico da Igreja, estudantes de
pós-graduação em antropologia da
BYU e vários voluntários a serviço da
Igreja.
O primeiro passo foi formar um
quadriculado sobre o local. Foram
colocadas estacas numeradas de
madeira a intervalos de três metros a
fim de se identificar a localização
exata e profundidade dos artefatos
ret.i rados durante a escavação. Os
artefatos foram então catalogados de
acordo com o nível dentro de cada
quadrilátero, e ti radas fotos e feitos
esboço minuciosos para nos ajudar a
ter a certeza da localização exata de
cada item de coberto.
Quando iniciamos o trabalho, o
local e tava no meio de um milharal,
com pé de milho de
apro imadamente um metro de
altura. A terra vinha sendo arada
regularmente, até a profundidade de

vinte e cinco centímetros ano após
ano, desde o tempo em que a família
Smith a lavrara pela primeira vez em
1818. Conseqüentemente, todos os
artefatos até o nível de vinte e cinco
centímetros haviam sido deslocados.
O alicerce da cabana dos Smiths
era provavelmente igual ao da casa de
toras de Peter Whitmer -raso,
possivelmente com largura e
profundidade de duas pedras
arredondadas. O arado certamente as
espalhara e, com o passar dos anos,
os fazendeiros as removeram do
campo arado. Conseqüentemente,
esperávamos que somente a
disposição dos artefatos nos pudesse
mostrar a profundidade do alicerce
original.
Iniciamos a escavação
propriamente dita, peneirando toda a
terra que removíamos de cada
quadrilátero até a profundidade da
aração. A seguir, procuramos
qualquer intromissão no subsolo
improdutivo que pudesse indicar
algum tipo de alteração feita pelo
homem. Colhemos também amostras
do solo em áreas não alteradas onde
houvesse sementes ou pudessem ser
obtidas amostras de pólen. Estes nos
possibilitariam determinar que tipo de
plantas silvestres e domésticas
vicejavam na época em que a cabana
foi ocupada.
Foram identificadas três
perturbações do solo abaixo da parte
arada: Um poço, um porão pouco
profundo e uma parte não
A
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Artefatos encontrados no local da cabana de
toras: (à esquerda) f ragmentos de um pote
datado de 1790-1830; uma lan ça de carroça e
uma tampa de forno holandês; (centro)
artefatos de metal, incluindo pregos, uma
armadilha, um anel de arreio e uma ferradura;
(à direita) utensílios de cozinha - garfo de
dois dentes e uma colher.

identificada feita de pedra. O poço
tinha três metros de diâmetro na
boca, estreitando-se até 1,5 m.
Escavamos numa profundidade de
apenas 3,3 m; se fôssemos mais
fundo, teríamos que escorar os lados.
Várias pedras grandes pareciam ter
sido jogadas dentro do poço e não
assentadas como revestimento. A
maioria das pedras estavam
queimadas de um lado, indicando que
provavelmente fizeram parte da
lareira. Os poucos fragmentos de
tijolos queimados que encontramos
sugerem que a lareira era de pedras
arredondadas com uma fornalha de
tijolos e possivelmente um fogão.
Sabemos que a cabana tinha uma
lareira, porque no relato de sua
primeira visão, o Profeta Joseph
Smith disse que foi para casa vindo
do Bosque Sagrado e "apoiou-se
sobre a lareira". (JS 2:20.)
Se o tempo e o capital permitirem,
esperamos poder escavar o poço
inteiro. Como que era uma prática
comum jogar refugos em poços
aballldonados, esse poço pode conter
no fundo grande quantidade de
artefatos recuperáveis.
O pequeno porão media 3 m por
1,8 m, com profundidade de 75 em.
Dentro dele, encontramos muitos
artefatos: utensílios de cerâmica,
grampos, fivelas, facas, garfos,
colheres, trigo e feijões queimados e
uma tampa de panela de ferro
fundido. Os objetos pequenos
sugerem que o porão ficava debaixo
da cozinha, pois tais objetos
poderiam ter caído pelas fendas do
assoalho. Os objetos maiores,
localizados num nível mais alto,
poderiam ter caído no porão quando
a cabana foi derrubada ou
abandonada. Encontramos também
restos de construção no porão,
incluindo pedaços de tijolos e pregos.
A parte não identificada feita de
pedra , media 2,4 por 1,8 m, com
60 em de profundidade. O centro
deste recinto pouco profundo era
composto de uma fileira de pedras
arredondadas assentadas, talvez com
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60 em a 1 metro de profundidade.
Essa parte pode ter sido uma base,
possivelmente para acrescentar um
quarto.
Estamos no processo de analisar os
artefatos, milhares de pedaços de
cerâmica (que datam de 1790 a 1830,
dentro do limite de tempo que a
cabana foi ocupada), vidro de
garrafas e janelas, metais e materiais
de construção. Ao peneirar a camada
superficial do solo, encontramos três
contas de vidro azul cobalto e uma de
ouro maciço. Isto é significativo,
porque é sabido que Lucy Mack
Smith possuía um colar de contas de
ouro.
Fontes históricas indicam que a
cabana de toras foi usada como
estábulo depois que a família Smith
se mudou. Como os animais
costumam tornar em pouco tempo
tais estruturas impróprias para uso
humano, parece razoável supor que a
cabana nunca mais foi ocupada por
pessoas após os Smith a terem
deixado. Se isso for verdade - e a
datação dos artefatos conduz a essa
conclusão - então a família Smith
foi a única a viver na cabana de
toras. Por esse motivo, a maioria dos
artefatos descobertos no local
pertenciam de fato à família,
proporcionando informações
inestimáveis sobre a vida que levavam
na década de 1820.
Conclusões. As evidências
históricas e materiais, bem como a
escavação propriamente dita, deixam
pouca dúvida de que a área que
escavamos é o local da casa de toras
de madeira da família Smith.
Concluímos que a cabana era
realmente pequena, composta de
apenas dois cômodos no térreo, e
dois pequenos cômodos no sótão.
Mais tarde foi acrescentado um
quarto feito de pranchas de madeira
serradas. Numa das extremidades da
cabana ficava uma lareira de grandes
pedras arredondadas colhidas em leito
de rio e um fogão de tijolos não
cozidos. As janelas eram de caixilhos
com vidros planos, medindo
provavelmente 20 por 25 em. O porão
raso debaixo do assoalho da casa
pode ter sido resultado da construção
ou um local para armazenar sementes
ou manter os laticínios frios . Nos
fundos da cabana havia um grande
poço.
Os artefatos sugerem que a família
Smith pertencia à classe média
americana, utilizando objetos de uso
diário populares em todo o país
naquela época. Os membros da
família eram aparentemente

indu trio o e habilido o .
Con eguiram omprar uma fazenda,
construir uma cabana e mai tarde
uma confortá el ca a de e trutura de
madeira.
As semente encontrada indi am
que a família culti a a trig
f ijna fazenda. O o o de nim i n
local ugerem que também ria
ou compravam por o .
tud
minucioso da em nte , p I n
ossos de animais forne erão mai
informações.
O Élder B. H. Robert ugere qu
o quarto do jovem Jo eph mith
ficava no sótão de sa ca a de tora .
(Ver A Comprehensive Hi tory oj the
Church, I :7I.) Se a sim foi, o e paço
deve ter sido bem pequeno. Se a
cabana media 6 por 9 m,
aproximadamente, e o ótão e tava
dividido em dois quarto , a área útil
(descontadas as parte bai a
próximas à parede) deve ter ido de
aproximadamente 3,6 por 3,6 m. A
altura central poderia er de 1,2 at ·
I ,8 m. O quarto poderia conter uma
cama, uma estante com uma bacia e
um jarro de água, e talvez uma
cadeira . O aquecimento poderia ir
pela chaminé da lareira, ou uma
estufa de ferro. O quarto
provavelmente servia apenas para
dormir. Seja como for, a condição
era bem humilde.
Talvez um dia se construa no local
original uma cabana de toras rodeada
de cercas, pastagens, pomar e horta,
representando o lar da família Smith.
Baseado nas pesquisas de vário
historiadores e na recente e cavação
arqueológica, seria po sível uma
restauração quase autêntica da ca a e
do local. Os visitantes poderiam
então sentir mai s realisticamente
como era a vida do jovem, ao voltar
do bosque para seu lar na cabana de
toras, na primavera de 1820, e que
mais tarde recebeu o Anjo Morôni
em seu pequeno quarto no ótão.
NOTAS
1. Ver Dale L. Berge,
"Archaeology at the Peter Whitmer
Farm, Seneca County, New York",

Brigham Young University Studies,
vol. 13, n? 2 (Winter 1973).
2. Ver Lucy Mack Smith, History
oj Joseph Smith (Salt Lake ity:
Bookcraft, 1958), pp. 179-180.
3. Ver Pomeroy Tucker, Origin,

Rise, and Progress oj Mormoni m
(New York: D. Appleton & o.,
I867), p. 13. Ver também Thomas L.
Cook, Palmyra and Vicinity
(Palmyra, N. Y.: The Palmyran
Courier Journal, 1930), p. 219.
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