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parlamentos que darão destaque
a nossos leitores em todo o mundo.

\'ocês dr' tm notar alplmas ai·
teraçõrs nesta edição em portu-

Aprl'eiarnos nossos fiéis leitores e
os con,;damos a participarem ati-

guês do l nremorional ltago:inl's

,·amente, en,iando-nos cartas,

da Igreja. Ou' imo; romrn t4rios

a rtigos e histórias. (Coloque o

do setor e sim püficamo t l>adroni:r:amos o fom1ato da rt\ is ta . A•·
fárii iJ rodu~i

nornP eompleto, endereço, ala e
estaca.) t nossa oração que possamos fortalecer-nos mutuamente

la nos vários ce-ntros de impressão
em todo o mundo.

traballtando juntos na causa de
nosso l\l~str~.

sim s~rá muito mais

Alilllerllnmos tamht'm n srçü o
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centamos colorido nas dezesseis
págin as
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St'ÇÕO

tras oito rstar:io

Oi to dPIM

inccrflm.rnte seus servidores,

O ra!J

por

toda a revi ta. As duus rontrarapas também serão coloridas.
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oportunidad~

número deste mês.
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com meus amigos .
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O A ASSINAT RAS
Tem sido uma ~xperirncia para

Acho De Srer (holandês) uma

mim ver-ificar qu~, $empre qut me

revista muit o valiosa. Gosto d" let
os artigos a r<'8p<'ito dos membros

p~upo com um problema parti·
cular, o n(unero seguinte de
Songdo Wi Bor (A migo do moro
tHI'

ar1igo (f11C

Aprf'C'io muit~>A Lia/tona. (português). Há se mpre um artigo que

encltrm-me de gra tidão.

mr ajuda a enfrentar as prova-

nhor. Amo o pr ofo>ta e as Autoridades Gerais. E como eu os
conhecf.'ria se não fosse pela De

Desde que comecei a ler Sorogrlo

tões.
disso, gosto de ler as expe·

peramos faur a re\ is ta rm um
prazo mais opo rtuno no futuro.
Hoje o tempo ntcess4r io para a

riênciaa c os relatos dos membros
de todo o mundo .. as coisas que as

Li testemunhos reais e aprendi
mai princfpios conc retos. ei qui'

famílias podem realizar juntas. a
fim ole pro mo' e r um relacionamento mais est reito.

u escrituras fornecem a teo ria do

car tas ao edi tor r preHnlo& a
inauguração d .. ou tros no,os dt·
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SENHOR ESPERA QUE SEJAMOS MISSIO NÁR IOS ,

VIVAMOS PLENAMENTE O EVANGELHO E AJUDEMOS A EDIFICAR O SEU REINO .

s mission ários estão envolvidos na maior obra de todo o mu ndo- a de sa lvar as a lmas d os fil hos de nosso
P a i Celestial. Não existe nada mais importante , mais pa·ccioso , mais agrad ável, mais gra tificante. O
cnhor proclamou por meio d o Profeta J oseph Snúth : "A coisa d e maio•· valor para ti ser á declara r
a rrcpenrlimcnto a este povo , a fim de que possas lraze r a lmas a mim." (D& C 15:6.)
Como me mbros d a Igr eja d o Senhor, devemos encarar a oh•·a missionária com se•·ied adc. e est ais t r a balh ando como
d everíeis, se amais a obra missionária , esta reis empenhados na salvação das a lmas dos fi lhos d os homens.
Depois de ler a p rimeira scção d e Doutrina e Convênios, compreendendo que a Igr ej a a acei ta como a palavra d o Senhor,
ningué m pode pergu nta r por que enviamos mission ár ios a todas as parte do mundo. A r esponsabilidad e. que é r ealmente
gra nde , recai d ir etamen te sob re os membros da Igreja, pois a '·"oz d e ad,er tênr ia'', d iz o enhor, " irá a todos os po"os
pela boca d e meus discípulos, os quais escolhi nestes últimos dias". (D&C 1:4.)
Um d e nossos melho re instrumentos missionários é o exemplo dos me mbros que 'i'em plenamente o evangelho. f: ist o
que o Senh or tin h a em mente qu ando disse à Igr eja: " ião dever á cre cer em brlcza c cm sant ida de; ... Sião de verá se
erguer e vestir os seus lindos vestidos" (D&C 82: 14). O enhor a poianí os memhros cm sua responsa bilid ade mission á r ia,
bastando q ue tenham fé par a tentar.
A
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Está na hora dt' t'Stabf'lf'rf'rmos metas mais elevadas. de
termos uma visão real d a magnitude dessa grande obra. f:
o cruc o enhor espt' ra de nós. Não basta que sejamos apenas membros da l(:,'l·cja e freqli entemos a r-eunião sac.-amenlal. Isto ~ muito bom - mas não é o suficiente. O Senhor I'Spt'ra qu t' Sf'jamos missionários, que vivamos o
evangelho - sim, plenamente, e ajudemos a edificar o seu
reino.
Não sereis bons missionárius se não apr·c nderdes a sentir
sirnl)atia por tod os os ftlhos d e nosso Pai - de.veis aprender a amá-los. As pessoas sent!'m quando nos aproximamos
delas t'O rn amo r . Muitas a nseiam por isso. Quando fordes
solidários com o que elas sentem, elas retribuirão vossa
boa vontade e lereis conq uistado um anúgo.
Há quanto tempo não con vida is tun vizinho para uma
rf'união sa era nwnta l ou confer ílncia de estaca, ou para
compartilhar convosco uma noite familiar ? Há quanto
tempo encetastes uma genuína conversa sobre o evangelho?
São experiências ma r·a, ilhosas.
Exorto-vos não só a ler o relato bíbüco da ressurreição
de Cristo, mas a ler e r ompartilhar com um não-rnemhro a
descrição da manifestação pessoal de Cr isto ao povo das
Américas após sua ressurreição , encontrada no Livro de
Mórmon . Emprestai ou dai-lhes um exemplar do Livro lle
Mórmon , até mesmo o vosso próprio, se preciso. Ele é capaz di' abençoá-los e ternamente.
O Livro d e Mór-mon é o gr·andjoso padrão que devemos
usar na obra missionária . Ele mostr-a que J oseph Smith foi
um pr-ofeta . Ele contém a s palavras d e Cristo c sua gr·ande
missão é conduzir-nos a Cristo. Tudo o mais é secundário.
A pl'rgunla de nuro do Li vr-o de Mó rmon é: "Quereis
aprender· mais a respeito d e Cristo?"
O Livro d e Mórmon d estina-se a membros e a nãomembros. Aliado ao Espírito d o Senhor, o Livro de Mórlnon é o maior instrumento que Deus nos concedeu para
converter o mundo. e quisermos ter uma boa colheita de
almas, temos de usar o instrumento designad o por Deus
para a tarefa- o Livro d e ~lórmon .
E a leitura do Livro d e Mórmon é um dos poderosos persuasores <rue nos levam a c umprir missão. ece sitamos de
mais missionários, missionários melhor preparados e provenien tes de alas !' ramos e la res em que o Li vro de Mórmon é amado c conhecido. Precisamos de missionários com
um ardente teste munho de sua origem divina, e capazes d e,
pelo Espfrito, d esafiar seus pesquisadores a lerem e ponderarem suas páginas, tendo plena certeza de que o Senhor
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PARA SER BEM· SUCE·

GRAL OU MEMBROS

DIDO AO COMPARTI·

MISSIONÁRIOS, DEVEMOS

LHAR O EVANGELHO,

TER UM TESTEMUNHO

SEJA COMO MISSIONA·

ARDENTE DA DIVINDADE

RIO DE TEMPO INTE·

DESTA OBRA .

lhes manifestará sua ' cracidadc pelo poder do Espírito
a u to. e~:t:s~oi ta mos Ul" mis~ioná rios à altu ra d e nossa
mensagem.
Dai-mr um ra paz qu r se eonsrrvou moralmrn te limpo e
freqüen ta fielnlt'ntr as reuniões da Igreja. Dai- me um jovem que muguifitu o sacrr·dócio , que se formou no semi nário c tem um anlcnte testemunho do Livro de Mórmon.
Dai-me um rapaz assim c cu vos d arei um j ovem capaz d e
realizar milagres pan1 o Senhor no campo missionár·io e
por· toda sua vid a.
Lembrai-vos, as jovens também podem eumpr·ir uma
missão de tempo iu tegr·al. ou gr ato por min ha companheira ett•rn a haver· cum111"ido missão no ~l avaí antes d e
uos casarmos. e estou contente de que netas minhas tenham cumprido ntissão de tempo integral. As irmãs
dcstacaJn-sc ent re nossos ml'lhorcs missionários.
Para ter sucesso ao compartilhar· o e\ angelho, seja como
missionários d e tempo integral ou membros missionários,
devris ter um trstemu nho ardente da div indade d esta
obra. Vossa primeira obrigação é obter esse testemunho
por meio da oração, jejum, meditação, estudo, além de pedi r ao Scnlwr <l UC \ OS dê rsse testemunho, e aceitar chamados quando os rccebrrdes. Precisais saber que Deus
vive; que Je us é o Cristo, o Redl'ntor do mundo; que J oseph rnith é um profeta de Dt•us; e <pre o sacerd ócio e a
autol"idade do Pai Celestial estão aqui.
Todos nós devemos ter vo ntade de compa r·tilhar o evangelho com gr·audc u lcj~I"ÍU c ex pectativa. O verdadeiro pt·opósito da divulgação do evangelho é trazer a lmas a Cd sto,
ensiuar e hatizar os filh os de nosso Pai Celcstjal para podermos regozijar-nos com eles (vide D&C 18: 15) no reino
de nosso Pai. O

IDÉIAS l•AttA OS ~t ESTitE

FAMILIARES

L. O Senhor cSfler·a de nós qut- não sejamos a penas membros da l~rcja. m ub que frcqÜ('tltcmos a reuniãosa eramen tal.
2. Qual é '·o maior in tnr mcnto que Deus nos conced eu"
par a con~ erter o mundo?
3. Diz o President(' Benson que ~weci amos ter um " arde nte tcslt•mtntho" ela dh incladl' rla obra rlo enhor . O que
devemos fazer , segundo ele, para obter e edificar tal testernu~tho?

4. Vós ou os mcmbr·os da família que visita is teríeis alguma expcdéncia missionária pessoal para compartilhar?
,.f!VEREIRO
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EU COSTUMAVA PERGUNTAR-ME SE HAVERIA ALGO DE ERRADO COMIGO , POIS QUANDO ORAVA A
RESPEITO DO LIVRO DE MÓRMON, NÃO ACONTECIA NADA DE INUSITADO.

I) Ao part ir para a mi;~são na uíça, em l950. eu já havia estudado u idioma alemão duran te t rês anos oo curso
scclmdário e na faculdade. Consid erava-me bem preparado como missionário, apl'sar ôc na época não ter lido
todo o Livro de '16rmon. Ao tomar contato com o dialeto
que os suíços fala vam diariamcu te senti-me a r rasado.
Tornava-se d ificflimo at}licar o que ha~ia apr·endido. Meu
companheiro e cu no revezávamos lendo em voz alta a
versão alemã do Li vro cll' l\16rmon rorlas as manhãs, e que
era escrita no autigo olfabcto gótico. Foi muito difícil a
princípio, mas com o prát ica, o ri tmo e a cadência do
id ioma torna ra m-se mais familia res para mim , e em pouco
tempo já cr·a capaz de comunicar-me melhor com o povo.
Aquele pei'Íorlo de leitura mlltutino ajudou-me também a
ve ncer os capítulos cor·responden tes aos escritos de Isaías
cm 2 éfi , cujo entendimento niio é fácil. Com isso tomei
contato com os iuteressantes e be los escri tos poéticos de
Isaías, com sua \i ão d e toda a his tória do homem, e com
sua grancle preocu pação prlos Jlobres e pelas viúvas. Foi o
início de um e tudo contínuo d e todo o livro de Isaías. o
qual tem sido u ma bênçiio em muitas horas d e necessidade
ou de e ule, o e piritual. Essa leit u ra desvendou-me ainda a
maneira peculiar como os J>rofctas colocam as coisas da
vida numa pe rspect iva que lhes d á o verdadeiro sentido
t'teruo. ~~ssa ~ aht' rtu ras e inícios continuaram eoriqueCNrdo rnt' u cute ndimt'nto do evangelho, do plano de salvação, de meus valorc5 c meta s c d o sentido d e minha pt·óp.-ia vida. Isto tudo começou com aquela hora que meu
companheiro e eu passá vamos lend o o Livro d e Mórmon
um par·a o outru de ma nhit. num sótão de Berna, na Suíça.

a mais t ive qualquer motivo para duvidar d os
que conta m mauife tações nú lagrosas ligadas au
Livro de Mórmon. Coisas assim, porém, simplesmente nunca me aconteceram . Quando era mais
moço, c u costuma va pe rguntar-me se haveria
algo d e errado comigo, pois quando orava a respeito do
Livro de Mórmon, não acontecia nada de inusitado. uponho que o motivo real disso é que sempt·e acreditei no Livro d e Mórmon e simplesme nte sentia que, entendendo
tudo que havia para entender sobre ele, todas as perguntas
q ue outrus pessoas faze m seriam respondid as e o livro continuaria válido.
Sendo assim, não posso a fir·mar como tantos outros fazem que, ao termina r· d e ora r a respeito do livro , senti um
a rdor d entro de mim que di zia : " Ele é verdadeiro." Eu
aceito esse fato c penso que existem muitos na Igr·eja em
situação semelhan te à minha. Mas o que eu gostaria d e ressalta r aq w , é que mesmo sem ter tido qualquer manifestação espiritual espetacular para convencer- me da veracidade do Livro de Mórmon , tenho dedicado bastante tempo
d e minha vida ao estudo dele , d e como su rgiu e das várias
provas existe ntes. ão po o afirmar haver ponderado to·
das as dú vid as que perturbam certas pessoas, mas entendo
simplesmente que quando conhecemos tndo o que se pode
conhecer a respeito d esse li vro, ele ainda permanecerá
firme como a â ncora d e nossa fé, como sempre tem sido
para mim. uponho que o que estou d izendo é que mesmo
sem um testemunho cspeta (' ular, ele continua sendo uma
gra nde bênção para mim e minha famflia.
Gosta ria d e exemplificar como ele me tem abençoado.
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3) Em núnha família , Ir mos as escrituras com freqüência

Essa experiência não só me proporcionou o ap t·cndizado
do idioma , mas também o infcio da compreensão da beleza
e importância de toda escrit ura.
2) Há poucos a nos, freqiicntei, na Universidade Hrigham Young, u m seminário dest inado a preparar o corpo
docente para e nsinar o Livro d e I órmon a estudantes e
calou ros. Durante es e período d e eis semanas. li o Livro
de l\16rmon inteiro du as vezes, esboçando c 1>onderando
significados no processo, e saboreand o passagens e doutrinas especialmen te belas. Foi mais out ro passo em meu
amor a esse livro. Consegui a proAima r-me mais dele, pesquisando assuntos e te ma s que atraíam meu interesse. Mais
urna vez não pude di zer c1ne recebi qualque r manifestação
ou testemunho t•s pecial; isso não fez parte de meu relacionamento com o livro. Obtive, porém, uma percepção mais
profuulla tia Ldezit de sua mensagem e da importância de
suas ad vertências para as pessoas de hoje. Esta percepção
intensificou-se ao ensina r a •·cspcito d o Li vro de Mórmon
na classe d e Dou tri na do Evangelho. Então pude
identificar-me com os problemas enfrentados por homens
corno Alma c Mórmou, c cutendc•· sua j)rofuuda preocupação com gente corno c u. Aprend i q ue muitas objcções dos
crít icos do livro não têm nenhuma importâ ncia quando
compa radas com o magní.fico e in tenso a mor demonstrado
por Cristo na preser vação do li' ro, a fim d e nos valer d e

- embora não com a rcgttlaridade a q ue somos incentivados; mais da mrtadr. JlOrÍ'm, do tempo que d edicamos à
leitura das escrituras passamos lendo o Livro de Mórmon.
Têm sido momeutos muito gratifican tes. Os filhos maiores
guardam boas lem b ranças deles. Os cinco missionários que
8aíra m de nossa fa mília, fizeram-no mais ou menos preparados como eu: Aeeitavam o livro como ve rdadeiro antes
que o tivessem lido de capa a capa , muitas vezes, ou recebido testemunho d ramático a seu respeito. Mesmo sem neultwna ex pe riência CSI)iritual cspctaeula r, o Liv ro de Mór mon rep rl'scutu uma iirwot·a pa r·a nossa fanúlia , nossa fé,
toda uossu rnaueir u de viver·. Ele é a pedr·a angula r de
nossa r·cligiiio c lhe d á sentido. Qua ndo penso no vaJor do
Livrv de Mónuou pa r·a nós, fiw imagi nando se qualquer·
manifes tac;ão poderia ser mais importante <r ue isso.
O Espíl'ito Santo nem scmrwe é óbvio ou d ireto em suas
manifestações. Por meio de pequeninas coisas que acorttecern d urante uma viela inteira, ele c· r·ia um fu ndamen to soLre o qual podemos edificar urna vid a rela e feliz, uma
'"ida pr·odutiva e firme no Reino d e Deus na terra. O Livro
d e Mór mon f para mim pa rte- drssr fuud amen to, e sua impor tâ ncia conti nua au mentand o para mim . ou grato ao
en hor por· essa bênção. O

MESMO S EM NENHUMA
EXPERIENCIA ESPETACULAR ,
O LIVRO DE MORMON
REPRES ENTA UMA ANCORA
PARA NOSSA FAMILIA, NOSSA
A
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VOC~ PODE TORNAR AS

COISAS DIFERENTES
JA N ET

TH O M AS

SU E K E LL ER N ÃO SE D E IXA LEVAR PELA MU LTID Ã O -

No q uar to de Sue Keller vemos um letreiro na parede
que diz: " Você Pode Tornar as Coisas Diferentes." Tendo
ou vido a frase nu m discurso, acrescentou-a à sua coleção
de fotos e cartazes.
Sue, porém, fez mais que simplesmente p regar um letreiro na parede. Ela é um exemplo vivo de como alguém
pode fa zer as coisas acontecerem. Foi presidente dos estudan tes na escola Mount Si High School, capitã das equipes
de vôlei e basquete, e presidente d e sua classe no seminário. Sue inceutivou seus colegas a participarem de dois
grandes projetos - um show de talentos e a pintura da
escola - que tornaram inesquecíveis seu último ano no
cu rso secundário.
Sue não nasceu uma líder . Aprendeu a sê-lo errando e acertando. Durante os primeiros anos de escola, Sue simplesmente fazia parte da turma até que esta começou a seguir um ru mo que não quis acompanhar. Sua criação na
Igreja dera-lh e uma perspectiva diferente da de suas amigas.
" Em meu segundo ano do c urso secundário, meus amigos começaram a fazer coisas horríveis que me faziam chorar por eles. Tinha vontade d e sacudi-los e perguntar: 'O
que estão fazendo?' mas não J>Odja. Era muito frustrante.
E ntão comecei a dizer a mim mesma: ' Ei, Sue, você não
precisa imitá-los."'
Foi quando decidiu fazer suas próprias opções e , se possível, levar també m seus amigos para o rumo certo. Allen
Dance, seu bispo na A la Snoqualmie Valley, reconheceu
F EV ERI! IRO
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sua capacidade de influenciar positivamente suas amigas.
"Sue sempre procurou fazer o bem. Tem fortalecido os fracos em nossa ala e na escola. Ela procu ra ser amiga d e
pessoas que necessi tam de uma amizade. E com seu exemplo outros têm sido abençoados."
Às vezes, torn ar as coisas diferentes é tão fácil como
proferir uma frase.
Há algu ns anos, ao se inicia r a temporada de basquete das
moças, Sue d isse:
"Vamos fazer u ma oração."
As outras aceitaram a sugestão antes da primeira partida, e isso tornou-se um hábito. " Eu costumava orar antes
de cada partida. Vez por outra eu p ropun ha: ' Alguém mais
gostaria d e fazer a oração hoje?' E às vezes alguém aceitava. Quase sempre, porém, o grupo ficava à espera dela e
acabava chamando: ' Venha fazer oração, Sue.'
Duran te a campanha como cand idata a presidente dos
estudantes, Sue apresentou o tema : ' Busque o melhor em
si.' Como acontece entre o estudantes, alguns puseram-se
a caçoar do tema. Mas ue ficou firme e utilizou o tema
para todas as atividades e colares durante o ano, e a s caçoadas foram morrendo. Comentário do diretor: 'Sempre
existem aqueles que procuram ridicularizar alguma coisa
positiva. Sue venceu com sua atitude cordial, não se levando demasiadamente a sério nem se mostrando irritada
quand o as pessoas faziam caçoada do tema. E ele a cabou
tornando-se o lema dos alunos daquele a no.'
DE

\880

Um dos projetos que exigiu muito esforço e trabalho dos
alunos da Mount Si foi a pintura das paredes da escola.
Era uma tarefa e tanto, mas Sue e out ros líderes est udantis
decidiram que poderia ser feita . Precisavam da colaboração de mais de duze ntos alunos para ajudarem em cada
etapa do projeto- prepa ro das paredes, aplicação da
tinta-base, depois da pintura propriamente dita e, por fim,
do remate colorido.
Conta o diretor-assistente: 'Chegando à primeira reunião, soube no mesmo momento que teríamos sucesso porque Sue era organizada e estava pronta para começar.
Num bloco de notas ela havia anotado frases inspiradoras
e uma lista do que precisava ser feito assim como a programação de cada etapa. Ela havia convidado alguns ahmos
que considerava líderes, além de uma pessoa da equipe de
manute nção da escola . E fez com q ue eu comparecesse. Ela
tem tino de organização. '
A pintu ra da escola foi um sucesso, mas só depois que
Sue contornou a lgumas crises de última hora. O primeiro
dos quatro dias previstos para o projeto , amanheceu Undo
e eosolarado. Naquela época do ano, um dia de sol era
raridade. 'De repente deu-me um assomo de pânico', confessa. ' Quem iria querer pintar a escola num dia Lindo as. ?'
sun.

Mas o pessoal apareceu - em tempo para a segunda
crise. Depois de as paredes todas preparadas, estava na
hora de aplicar a ti nta-base. E bem na hora em que mais
de cem alunos estavam prontos pa ra iniciar a pintura , o
zelador da escola a pa receu correndo para mostrar a Sue o
rótulo de uma das latas. A tinta-base era inOamável e devia ser usada somente em locais bem ventilados. Eles escancararam todas as janelas e portas, desligaram a energia

A I G REJA E UMA DAS
ME L H O RES FONTES DE
O RIENTAÇAO E
CO N,..O RTO DE S UE.
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elétrica para evitar eventuais fagulhas c vedaram todas a s
tomadas. Enquanto isso, Sue su1rú ra em busca de ajuda
adicional. 'Encontrei uma sala vazia, c caf d e joelhos.
Todo deu cer to. O perigo foi contornado e o grupo
divertiu-se muito.' Deu muito trabalho, mas també m muita
satisfação.
Com as pared es revestidas da nova pintura cinza-pálido
com acabamento marrom, os alunos liderados por Sue passa ram a sentir orgulho de sua escola. Agora, se alguém
tenta rabiscar ou sujar as pa red es, é logo adverti do pelos
colegas: 'Não faça isso. Eu pintei esta parede e ninguém vai
estragá-la. '
.
E depois foi a vez do show de talentos, da ndo pela primeira vez uma oportunidade aos alunos que sabiam tocar
piano, cantar, dançar ou fazer teatro. 'O melhor foi que',
diz Sue, 'contando com toda essa gente talen tosa , eles
nunca haviam tido oportunidade de mostrar-se como os atletas. Era esta a nossa intençã o. Gente de quem nunca se
ouvira falar ficou entusiasmada em poder participar. Fizemos uma apresentação para os alunos e outra para os pais.'
E houve ou tras ocasiões como q uando um rapaz rompeu
com sua primeira namorada ou q uando um dos melhores
jogadores foi excluído da equipe de softball por tomar be·
bidas alcoólicas. O diretor da escola disse que Sue estava
sempre a postos para ajudar. 'Eu a vejo ajudar e incentivar rapazes e jovens de todas a s idades. Quando percebe
que estão num mau dia, passa o b raço em torno deles e os
acompanha pelo corredor, conversa nd o e animando-os. O
fato de a presidente estudantil fazer isso pela gente é uma
experiência muito importante para uma porção de nossos
al unos. Sue üda muito bem com as pessoa s individualmente.'

" SUE SEMPRE
PROCUROU FAZER O
BEM . ELA PROCURA SER
AMIGA DE PESSOAS QUE
NECESSITAM DE UMA
AMIZADE. E COM SEU
EXEMPL~OUTROSTEM

SIDO ABENÇOADOS ."

,.E:VE R E I R O

13

DE

I 88 0

ENSINAR O EVANGELHO
AS AMIGAS,
INCENTIVAR COLEGAS
EM BONS PROJIETOS E
OUVIA OS CONaiELHOa IE
OAIENTAÇAO DOS PAIS,
SÁO COISAS QUE SUE
KELLER APAENDIEU
SEREM CAPAZES DE
TORNAR AS COISAS
DIFERENTES.

Onde, porém, Sue consegue a força e determinação para
continuar defendendo seus princfpios e fazer as coisas mud arem na vida de oulras pessoas? ' Minha mãe é minha melhor amiga', explica Sue. 'Depois de um dia difícil, posso
desabafar com ela. Ela sempre tem as respostas certas. Ela
me diz como resolver os problemas da escola ou dificuldad es com rapazes. Sigo seu conselho e a coisa funciona. Sem
o apoio dela e de meu pni , não sei o que fa ria .' Sue também
recebe apoio e bons conselhos dos demais membros de sua
família.
A Igreja é uma das melhores fon tes de orientação e conforto de Sue. Numa conferência de jovens, o bispo desafiou
todos os j ovens a orarem pela confirmação pessoal da veracidade da Igreja , mesmo que já ti vessem testemunho.
Sue aceitou o desafio, embora com certa reser va. ' Achei
que não precisava pedir, pois já sabia q ue a Igreja é verdadeira. Mas queria falar de meu testemunho às minhas
amigas antes de terminar o curso secundário. Elas de vez
em q ua ndo mexem comigo por eu ser mórmon.'
Embora tivesse orado, Sue pareceu nã o receber resposta. Então um d ia, estand o com um gru po de amigas,
viu-se subitamente envolvida em con versa séria sobre a
Igreja com uma d elas. A amiga perguntou-lhe: 'Como você
sabe que ela é verdadeira ?'
"De repente compreendi que o P ai Celestial me da va
A.

opor tu nidade d e dizer que sei que a Igreja é verdadeira.
Ali estava eu prestando testemunho, d izendo q ue esta é a
verdade. Até aquela noite , eu não sa hia q ue minha oração
fora atendida."
Então a amiga per gu ntou se poder ia ir às reuniões com a
família de Sue. Pouco depois j á freqüentava o seminá rio
com Sue e ouvia as palestras dos missionários. " Foi maravilhoso", dlz Sue. " Nunca tivera tal experiência com uma
amiga."
Sue Keller é apenas uma j ovenzinha , mas é alguém q ue
torna as coisas diferentes. Ward Keller, seu pai, procurou
explicar a personalidade única da filha. " Ela é superespecial, e realmente não sei como ela se tornou assim. " Mas lá
no fundo , ele sabe. Ao descrever a filha , mencionou o atributo que a ajuda a tornar as coisas diferentes. " Ela tem
sido um exemplo para c us colegas. T e m seus padrões e
crenças em alta conta e os tem 'ivido." O
Existem

rtl!S ll'

mando outras p4!ssoa3 como

UI'

Kelk r. que tornam as

coisa' difeN>nl,. por vivuem os padrões do evangelho. Sej am eúu
joL'ens ou idoJa$, 80Siar(amos tk compartühar sua• experiêncU:u com
nossos kitores. Se conhecuem alguém que torno u a• coisw diferentes
por sua ma neiro de viver, contem-nos a respeito. En vwm suas cartas
para: lntemationa/ Maga::ines. 50 East Nort/1 'f emple S treet , 25th
floor, ali Lake City. Uwh, USA, 84150. Não
seu nome e e11dereço. Gra to.
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esqueçam de incluir

EXPERIÊNCIA

DARINA

PESSOAL

RE Y N OLDS

ILU STRAÇÃO DE K ~ t H HAWflltS

F

az pouco mais de auo que meus pais e cu nos fili amos à Igr eja , e não tem sido
fácil para nós.
Fomos ensinados por dois excelentes missionários e obt ivemos um forte
testemunho. Mas q uando resolvemos bat izar-nos, as pessoas nos disseram que
ser ia a nossa perdição e que a cabaríamos 11 0 inferno. Acusaram-nos de sermos

pessoas más, e sofremos muita IJCrseguição.
Perdi todas as amizades que tinha na igr·cja que freq iienta va havia onze anos. Eu costuma va cu idar de cr ian ças na ausência dos pais, mas quando mudei de igrej a , essas pessoas
disser·nm-me q ue nunca mais me chama riam pura cuidar d e seus ftJhos , que eu era uma
péssima influência e q ue não podia mais entrar· em suas casas.
Isso tudo feriu-me profu ndamente. Além de ser im(JOrlunada na escola , qua ndo chegava
cnr casa encon trava na caixa de correspondência folhetos atacando a Igreja e r ecebia ameaças por telefone.
As ameaças que sofr emos q uase retardara m nosso batismo. Ao receber uma no dia em
que íamos ser batizados, meu pai q uase cancelou o batismo. Mas afinal, fomos em frente.
E sabem de uma coisa ? Estou muito contente por tê-lo feito. Disse à minha mãe que não
me importava de perder todas a s mi nhas amigas. im , foi muito doloroso , mas eu sabia q ue
Jesus Cr isto morr era por meus pecados. Ele foi e pancado, cu p iram nele , apunhalaram-no
e o coroaram com espinhos . Em compa r ação, meus problema até que n ão pareciam tão
gr:l\ es assim.
Conti nuo ouvindo críticas por ter -me filiado à Igr eja, mas Jesus Cristo tem- me ajudado
a fi ca r fi r me. Recu perei meu trabalho e já uão sorn o~ mais ameaçados. Encontrei a migos
maravilhosos em minha ala, na qu al reina muito amor , amizade e interesse mútuo en tre os
mem bros. Eu passaria novamente por todas as dificuldades e até mai s ainda por amor ao
evangelho. Sou muito grata ao Pai Celestial por tr·azer -me para a verda deira Igr ej a . O
FEVEREIRO
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''O VERDADEIRO
PODER
PROVÉM DO
SENHOR''
M .0. R V I N

G A R O N E R

K .

notíc·ia foi dnlorosa. Os rnf'ciicos comunicaram à família

IJLI!'

o pai tinha

<·ânct• r· t•, na ml'lhor das hip6teses. resta\'am-llw pouc·u~ llll'St'~> clt• \'ida.
A nwdieina nada podia fazer no caso.

lm dos filhos aOitos era engenheir o nuclear, um perito no

" NAO POSSO COMPREENDER O PODER DO SE-

qnc> o homem pode fazer com

o~

milagre>, rla tl'rnnloj!ia.

~r~tf'

NHOR , SUA MAJESTADE,
SUA PERFEIÇAO. COM-

caso porém, a tecnologia era inú til.

PREENDO, POREM . UM
POUCO DO SEU AMOR,

Em espí rito de jejum c oração, Richard G.

cott e scus quatro irrnâo8 r eunidos cm

cír culo deram ao pai uma hl-nção do sacC'rdócio. prometendo-lhe n·cupt•rac;ão ph·na. \
bc;nção

Sf'

rumpr·iu.

O f:lder Hidaal'(l G.

1'011 , t'x-engenheim nucleac· e atua lmPnte mPmhrn elo ()uor·um dns

Doze Apóstolos, lt•m testl•tncllclcuclo gnmdes poderes - do homem ;- dt• Dc·us. •' I'{'SJI<'Í ta
antbos. O podc·r· tio homem , l'ntrl'lantn, é finito; o de De us. infinito.
"Não po~so c·uucprct•ndt•r· o potlt•r· (du enhor·) . sua majestade. sua pt'rfciçiin", c·umentou em se u primeir o clisc·urso como membro do Quorum dos Oozr. " Mas t·ompreet'ndo um

...."...
z

..
o
z

pouco de se u amor, s ua l'llllliHii,ão, sua
Não há fardo qut> elt' não

po~sa

mi~criccírdia.

t'q.·uer
.
.

z

Q

...-'
...o

ão h á roração qui' não possa p ur·ificar e r ncher de

~

..;;:
<

l

alc~ria.

ãu ltá vida que não possa purificar c rt'slaurar. quando alguém t (IIJI'dit'ulr· a seus

0:

"g

~

ensinamentos." ("A migos Verdadeiros Qu(' Elevam", A Lia/tona, jarH'iro clt' 1989, p . AI.)
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SUA COMPAIXAO, SUA
MISERICORDIA."

NESTA FOTOGRAFIA DA
FAMILIA, NO NATAL DE

-

.

1987, ELDER E IRMA

SCOTT ESTAO CERCADOS
PELOS FILHOS E NETOS.

.

-

A ESQUERDA ESTAO A FI ·
1

os anu~ em lJUl' Ri cha r·d G. , eotl trabalhou na

L.HA LINDA E SEU MA-

\Uil·

gua rd a tccnolój:(iea. ~ ua ft' no Senhor foi-se to rna ndo cada
vez mais furt e. ~:11' rhf'I!OII an Qunrum dos Doze imb uído

OS TRÊS FILHOS ( DA ES·

dí' ina ba láve l amor ao seu •·amigo perfeito - nossu Sal va-

QUERDA PARA A DI·

dor c Reden tor. J es u ~ C ri sto", c por outr·o ··amigo !•recioso" - o Li vro tlt• M6 r mnn . (l bid .)

REITA ) DEVON. CLINTON .

R I DO. MONTE MICKLE. E

.

Tendo nas<·iclo a 7 ele nove mhrn Of' ll.J2R em Poratr·llo,
ldaho, e St' l'r·iud o cm Was hington, D .C., desde cedo Richanl passo u a intt•r·c•ssu r -sc pela <·iência. Os pais, Kenn eth
l.er·oy c Mary Eliza \Vhi tll e Scott, iru•c·nti vava m os filhos a
ex plomr, I'Xp erinll'ntar coisas mecânicas, a descobrir co mo
funcionavam, a cons tr·u ir t• co nsertá-las. f:lwgaram mt·smo
a ronfi ar um <·nnst•rto do ca r-ro aos rapazes. Diz ele so r·rindo: "Ct•r·ta vez c·oloc·unrns, por brincadei ra. um apito d e
tr!'m no ca no de dt•srar·ga !"
Seu pai nã o t•ra rnrmhro da Igreja, c a mãe um membro
inativo. Mas rram pt'MH>as de hf'm. com f'lf',·ados padrões
de intl'grid adr. Hich arrl era um joH'm ext ro\'ertido: era
pr esidente de sua classe no cur·so secundá rio. tocava clarincta na band a csrolar·, alt-m de· se r· o tambor-mor d a fanfarra.
Ainda assim . st•ntia fa lt a di' algo em sua vida. Incentivado pc•ln hi~po e mf'~l ri'S fa mili ares a participar d as reuniões e ativi dadc•s d a i~reja, ell' f)U Sso u a fazê-lo, "embot·a
com r·e rl a relutânc ia , às VI'Zcs". Por a lguma r·azão, às vezes sentia-si' <'111110 uwro espee tarlo r . O mesmo acontecia na
esrola : apt·sar dt• cl1•s taea r-sc acarlrmieaml'nlf' e Sf'r benquisto , faltava- lhe c·onfiança SoC"ial c atléti ca, e muit as vezes sc•ntia -se só.
Somcnh• durante a missii rí clt•s<·ub r iu o qu e podet·ia te r
elimin ado tais sen ti mentos. " A melhor compreensão do
evangelho na scid a elo nr~l'ntf' (lrsr•jo de compartilhat· o
evan grlho r orn outr·os, Jlrcrrwh('tr todos os vazios de solidão", di z ele. ''Com<'<'Ci a p<' rceber que tais sentime ntos
não precisavam ter fcit o parti' dc> minha vida se eu •·cal mente hutn es~c t•n tf'nd iclo o t'va ngl'lho.''
Ezra Taft Br nson , na é por· a mf'mhro rio Q uorum dos
Doze e Min ist ro da A~i!'ultur·a dos Estados Lnidos, era o
president e d !' csta!'a d a famíl ia . c•oll cm Washington. D. C.

O pai de Ridrard trabalha, a com ele co mo seu a ssisteute
no minibtf rio. O t' '- t'lll J'Iu elo Pr<·sidente Benson - •·sua in tegridade, d evoção c grand t' capacidade de defender um
princípio - to<·o n ~>rofundamrnlf' rn!'u pai", co nta o ~lder

"A rnt•clida CJU I' a amizaclf' drles r•r·eseia, o Presidente
B<· nson ia l(•mlo um a sign ifil'a tiva inflrr f nria cm sua I'Oll ·
V{'f'Sâo." Ao se• r· hatizad o, o pai dr· Ri c· har·d Scott con vidou

Srotl.

o Presidt>nte Bcusvrr u r·unfinná-lo. S uhscqücntemente, ele
A

.

E EMIL.Y . EM PE , ATRAS

LIAHONA

18

.
-

-

DE EL.DER E IRMA SCOTT,

.

ESTAO SEU TRES FILHOS
( DA ESQUERDA PARA A
DIREITA ), KENNETH , MI·
CHAEL. E DAVID. SEN •

.

.

TADA A DIREITA ESTA A

u t'hpu~u ;,t••·viram por mais d !' d!'z uuos no T emplo d e
\\ u~ h iu;.:tuu . o utlc foi um sdador.

FIL.HA MARY L.EE.

t•

Cmno adolescente, Ric hanl d t•ci diu ganh a •· dinbei t·o
para t· u, tt•a•· ~<·u s c.studo~ umw r;.it:il·io~. d!'monstrando
r utã11 um t"\.lraonlinário espíri to a' r ut u rt'iro. Passou o 'e•·ãu tl·d ll<l lhando num ba r co ost rt' iro ao largo du costa leste
do;, Etoo tutlo:. l'nidos. 'io ut1·o w rão finw rm Lta h cortando
ántwt·~ pm·a o st•rviço florestal; truha lhou ainda conse r-

tando 'ugtit·~ ft'r•·oviár ios.
um vt·t·ãu posteriot·, s ua solicitação pura tt·abalha•· n o
hotd ti,· um tios pan1ues nalura i~t tlt· Utul1 fui ucgad a por
faltu dr \U,.:a. Esl'ond cndo de todos u n •sposta negativa ,
part iu para ltah . Oepois dt> a tra \f'~t~a•· a maior parte dos
E.. tado" L nidos, restavam-llw tr h C<'nlu\ os d e d ólar n o

boi"'·
" \ üu reee beu nossa ra rta '(' imlu;.:uu u e nca rregado
quurulu t•lr .,r ap resen tou .
" HN·t·hi, ~i m ", resp o mlcu-lh c Hit·hartl , " ma s ainda assim gosturiu de tn1balhar· aqu i. üo tem um lugar de recqw ion istuT' O cncancgudo r·iu , iuf·r·t<clulo. Reduzind o
MHI> lll't•t e•rhcot·~, Hí c hanl pe•·,.:unt uu : " E que tal de me nsageiro?" \ada feito ...Tudo bem . .-utão r u la\O pratos!' '
-- ~·'II II''ÇU ··, foi a rf'Silosta . •· ão ll•nw., n Pnhunw vaga.''

H.-ml''('ud o os tt·ês cerlla\ os no bol~o. Hil.'h ard estava
dc ..t•,pt•r·,ulu. " Olhe, c u la'o prato" durunt c duas semaua,,'' t•rupíb , "e S l' não ::oslll l' du meu traba lho uão f'recisa
pa,.:ar·- uw ..,
l'f' lu u•r•uus, pt, IISO u ele, te ri a ga•·untía de f·ama e cotll itlu. Fi ual me11te. o e nca rregad o conc11 nlo u .
Hit·hanl se pôs a lavar pr·atos - mas també m apar·ccia

'"' !'uziulw pa r a 'e r· se poderia ajudar·.

o fim d o vet·ão,

r ru o ht'{tUntln cozinheiro.
E~''" r' twríê- ncías não co ntribu íram apenas para s u a
con tu tlt• po upança: ajuda ram-no lamlu~ m a c rescer espiri-

tualml'nl l'. Dur·ante os minutos de fol(!u lia e ponde r ava o
Li' r u d<· \l tírmon e experiml'Uhlu um pod('r oso clesper·ta r
c~píritual.

De vo lt a ao lar, passou a freqlie11ta r u t' ur·s u de e ngenha•·in nlf'f'ii nic-a •la
nivcrsida tle· (;e•m·gt• Was hington , di'
Wus hingtnn , D.C., a lé m d e toca r· e•lut·irwta e saxofone
uunHI o rqn<'hll'11 de ja::;:. Ao aproxi m ar··st' a é poca de s ua
funuutura, ll>tlus se us ,,lanob prufk~iuuuih paret·iam f'CI'fcitamcntr t•quaeio nados. \la s eu t ão ·•o ~ enhor jogou uma
bom h a no meu pt·q ueno mundo: J ea m•nr "atkins". Jeaul' rw r•r a u filha jmem e' i,az clt• hthur \. Watki ns. sen atlur pur ltah.
O rel aeit~n a mento afctivo deles upt·rscntava um proFEVEREIRO
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blema para se us 11lanos profissionais meticuJosamente program ados. Certa noite J ean cnl' !'omcnto u : ' 'Quando me !'asar, será no templo, com um (•x- mis~ionário." Não te ndo
pensado seriamr nte a respeito d e uma missão. com essa
motivação passo u a o rar ma is ft> rvorosa menle que a nl t'S t'
acabou cun vl'!"sando rom 11 hi spo a r espeito. Po uco depois
da formatura, d e l>a •·tiu para c umprir missão no Uruguai.
J eanene diplomou-S(' cm soriologia no mí!'s de junho segui nte partindo inwdialamrnte

para cum prir missão na

região noroest e dos Estados Unidos . P ouco depois de voltarem para <·usa, t•usa•·o m-st• nc) T<·mpl o d e Manti.
Durante a m issão, Hic hanl apro fundou-se no conhecime nto do Li vro d(' Mó rmon, fortalecendo assim o ali cerce
dt> se u trstt>mun ho. \ l' rifi<·ou qu t> qu a nto mais se eS(IUe<·ia
d o próprio e u no s<'n iço ao 1•r6xirno, tant o mais fortl' se
torna v a s ua fé.
Certa m·asiãu, urna família t•u n\ id o u-o c a e u co mpa-

os rnsinamentos da Igreja.
com a condição d!' nã n tt>nt arem conve rtí!'- la. Lá chenheiro à casa d ela para c-x plica r

gando, e nco ntraram um o utro ~isitan lc, o chefe para toda
a Amfrica d11

ultle um a o utra igreja ! -Ele d esafio u e co ntradisse tu do o qut> dizíamos. Vi-me diJacc rado e ntre pro-

curar dt>ft>nclt>r meu credo

I'Om

mt'us parcos conht>cimrntos

e ho nrar o compro mi sso dt> não Lentar convertê-los.
Decidi-mt> pt>lo último . Mas qu a ndo te rmin ()n , voltei para
l'aSa a JTaMado .• t•utia uiiu ler defendido a igr eja como de-

apn·ein rouwçou a a mad nrrr<'r nn <'ll mlw mi ssionário", ex-

veria: sabia que rncu conlwrimrnlo do t>va ngelho deixava
muito u deseja r . <HpH'Ia nnitt• nrt>i muito."

da~açõt•s ."

plíc:a ele, " •·esuh i n •sponde·r t•rwrgit•a m t• nt e a todas as inF:nt ãn n t·u pitiiu pt• rgunlnu : " ()ual fui u último Livro qut>

No d ia sf•guinle , a tal família fez novo eonvitc. Estavam
e nvl'r gonhados prlo nr'tHTiclo

t'

im JH'cssio nados com o fato

l!'uT'

"O Li vro de :vlórmun •·. n •sptmd t· u .

de os misbiuu á rius tc- rem !'um prido s ua promt>ssa, mesmo
quando o OJHIIIt'n tl' uiin n f!'z. Agora fles(•ja,·am ser e nsinados e for·am bat izadn~<.

n fina l ria e utr<'vi•ta , <' ~<'n l in élo q u<· não t inha pnssihilidade de obtrr n t•mp r'{'f:O, Hic•lta r él lt•va ut nu-"' p ara ; air·.
·•f.spen· um minutu''. <li ~se n t•api tão. "EstiH pondfl \ ocê à

An tes de partir p a ra a mi ssão. um professo r un iversitário havia tentado cl i~o• uatl i r R ic·hard de fazí!'-lo , alegando

pro\a para \t'r ~·· t•ra e·apuz til' dt•fe nél t·•· aq uilu r m que
acredit a. O projt•h• t•rn \i~ la uüo ~t·r;í nada fál'il. Precisa-

que co m isso f'~taria arru inando uma ca rreira promissora.
Lmas poucas &emanas d r pois cll'

retnrnn do Uruguai.

Ric hard foi con' idado para uma cn lrl'\ ista com o capitão
(ma is tarde a lmiranh•) H) mun C:. Rickove r , com ,·ista s a

mo' el e· pt'"ua• ra pa 7.<'<; <I<' lra ha lhar rom cnnfiança.'' Richard cou'e~uiu u t•rnpr<'I!O para traba lhar no pJ'(1jeto do
reato r· ti o \auti/u.~, u primt•iro "uhm arin o JtHI\ iclo a en!'r-

um e mprep;o num projl'lo militar altamente secreto na área

~ia

tia encq~ia nudt•ar.

P osh·riormt•nt<•, au \l'rifiear fichas dt> funrioná rios, Richa rd r nt·o ntrou u nomt• eln JH·ufi'~Ml r qnt> o dt>>oa<'<mse-

SI'U

A e ntrrvista par<·<·e u não ir nada bem para Ric ha rd .
Rcs ponde ndtJ a uma p<•rgtmtu , elo> me ncio na ra sua missão.
" Que missão ?" qu is sa lw r o r apitã o Ri r kover. "E o que

lhara a eumprir mi-•iin, l'lt• af:cll'a te·ahaiiJ aHl sob a chefia
de Riclt;u·cl, err·t•a de• t rÓ';, uÍ\ I'is aclmiuistr·at i' os ahaixH
dde.

tenho u ver t•o m s ua mi ssão?"

O l rmfw St·ult tntloallwu 1•ar·a u \lmi•·ault• Rie·kove•· durante dmw anos. ~:m 195:3, elr t•urrlpl<'tou o t•quivalenle a

Ri c hard r't'U j.,-iu a isb<l, pois a rnissãu havia sido uma
é pora prec iosa de s ua vi d a. "Cnmo tud o o que realmente
A

nucl t•,tr.

L I AM O
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ELDER SCOTT, OCAS I O·
NALMENTE PINTA COM
AQUARELA . " ESTA TEM
SIDO SUA FORMA DE RE·
LAXAR DURANTE MUITOS
ANOS~,

DIZ IRMA SCOTT .

h a\ ia r t'S(•n ado um rN·in to para a reunião, mas a reserva
foi rancelada 11a ühima hora. Quando fui apanha r o preside llle no ac•·opo•·to r h<'Kuri atrasado, e ele já estava espe·
ra ndo por mim. Eu rsquce(•ra rle mandar o táxi esper ar, e
não ha via nt'nh um ou tro à vista. Estávamos en calhados.
A Jl~sa r de poclt•r JWrt•rhe r a fn•str açãn em seu olhar, ele
passou os b1·aç os soh n' nwus omb ros e disse-me que me
amava. Mosl rou·st:: liiu JHtciclltc

l' comp•·ccnsivo! EsJJer o
nunca esqu ece• r-me drssa lição."
Quando a famflia vo lt ou para Washington , D .C. de sua
missão, o I rrnão St•otl associn u-lw a colegas que ha viam
trabalhado co m d e sob a s ordens d o Almirante Rickover e
ti11ham agora uma finna t•s pet·ializada em engenharia nu-

clt'ar. Sci'Viu t·omo consrllwiro numa presidência de est aca
r mail> tardc c·mno •·rp•·~'~l'llla nle regiona l. Nessa ép oca, fi.
cou pronto o Templo de Washi ngton, e o Presid en te e irmã
coll t·om itlaram muito~ amigos e co nhecidos para uma
r eu nião pn·parat ória, em s ua t•asa, va r a a Lernvorada de
' isi tação fJ(lblira do tt'mplo. m colega de e cri tório e sua
família se balizaram, bem eomo u ma familia vizinha.
Então. l' m 1977, oito anos depois de sua desobrigação
da prc~id~ncia de mi.,:.ão , Richard G. Scott foi chamado a
integrar o Primeiro Quorum dos etenta. Pelo espaço d e
um anu ser viu c·1mw 1lirNnr admin istrati vo do Depa rtaum doutorado <'m fll~f nharia nudcar na Oak Ridge School
of Reactor Tt·c·huulogy, uo Tfnuesscc. {Devido ao caráter
altamcntr sigiloso do 1rahalho, não lhe pôde ser concedido
o útulo aca cli-mic·o.) Elr rulahorou i!!ualnwnte no d esen volvi mcllto do JH·ujeto da JHimeit·a usina de energia nuclea•·
comercial, em l!•t·ra firme.
Durantc ess<·s anos, o Irmão cott sec·vm como presi·
dcnte dc Ulll quorum dt• sl.'tent:~~o e como ~ecretário de t::S·
tara. Em 1965, ao., triuta r ~<·tr anos de idade, ele foi chama!lo a prt>sidit· tuna mi~são na \rgt'ntina . l\1ais uma vez
teve de <•scolher a missão ou sua carreira J'rofissional sendo \ igoroSlllnt'lltC t'ncorajado a não aceitar o chamado
edesiástico. E rnai~o um a 't'Z não teve dú,·idas. apesar de
apart'ntt'mentt· estar coloeando t'm riseo a sua carreira.
Corno presiden tt' de missão, elt' voltou a encon trar no
Li\ ro de \1 círmon uma con'!tanle fonte de inspiração, que
uso u inlt'nsame11te nas r eu ni ões de zo na e no aconselhamento dos missionários. Ele mo~trou-se um pr esidente de
missão <"fic:i~llh' t• <·omp:~~sivo. Wa yne L. Gardner, um de
seus mission á rios, •·rrorda qnr, ao servir numa região distante, rrr<•bru a inr u mhi' nria d r f· nirlar d os preparat ivos
para uma conf<•t·êneia. "Tud o saiu t' rTado", conta ele. " Eu
f'EVERIEIRO
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mento do Sact•rd6cio, depois •·omo administrador exec utivo 110 Méxiro I' Amrri<·u Cc ulral. A família viveu na Cidade do 1\Uxicv du rau tl' tr(·s dos seis anos de sua
designac;ão.
O grande: amtll' elo l!:lder Sc·ott pelo povo latinoumericullo ap•·ofnndou-se ainda mais ()Ua nd o vo ltou a
servi -lo, amor qu e llu· e•·a rl.'tl·ihuído. O povo via n ele não
só o líclt·r, rnus igualmr 111e um amigo - alguém disposto a
dirigir r tamiJ(-111 :~pr~ntll'l'.
Certo domi11go . na Cidade do México, o l!:ld er Scott participa\ a da aula do ~arrrrlócio. O professor n ão er a muito
pn·paratlo I' su a ma11eiru de lceionar não era hábil. Era
óbvio que amava o en hor e se us irmãos, e t inha o humilde
desejo de compartilhar rom des o evangelho. a sala reinava uma atmosfera espiri111al.
Otn indo u as palaHas, o !::I der cott senti u a confirmação l.'~piritua l da mr n'!O(!;I'III da lição e também algumas impr essões ,,a,·a ~eu bt>nrfício pessoal. Anotou-as e verificou
·'que recebera vc rda drs p re<·iosas de q ue necessitava
mui lo JJara ~ot••· um :.t·rvu mail! dit·iente tio S.-nho r,.. Durante alJ Uelll manhã , ••Ir t•onl inu ou anotand o as impressões
fJU t' llw viera m à mente I' co ra ção. E essa experiência temse repetido.
OE
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ment e a i nnw~ rwia o rit•ntadura do E .. pírito do que durante

·'~ão acho qur minha rx1wnrnria com tais ins piraçõc:;
seja dift>r·rnte da dr ou t ro~··, diz r le. ··\credito, po rém. qur

e•sa exper·it-rwia muitnc''JH'<"ialn<l Dc·par·tanwnto df' História

muitas 'ezrs deixamos escapar pr reiosas orientações pes-

ela Família.""

boai:. ti o Espírilu

JJIH"

i'ião c~ dt• i>llt·pn't"lltln

não ano tar e n·a~i r· aos primeiro8 ;;us-

s urros recebidos quando neec•ssit amos o u quando a inspi r ação ve m r·m r·e~po~t a a m·açcirs urgentes.'"
Ao vultar pa r a a sedt:' da lgr·rja, t•lr foi designado dir·ctor·
adrni n is tr·ativo elo que hoje co nhecemos como Dcpar·tamcnto

lfiiC

a irmã . n•tl esteja t ão fJ rofun-

clamentt• t•mpc·niHida num a~•unto que tanto aLsol"\'t' seu
mm·ido. "' (..lua11do JH'II'u r rn meu IHii''. diz uma das filha s,
" pen8o tamb(>rn ;•m minha rniie. Sempre vejo m e us pais trahalhallclo em t'IJII ipt·."

O e:htcr· Ho)d 1\ . Pac·hr rc•feri u -sr• às CJHalidadcs da innã

de ll ist6 r ia da f'amflia. Um ano dPpois, em 1983, ele foi
ch amado para a Presi1lê rr cia elo Prinwiro Quorum do~ SPtenta e, t>m l lJH4, tornou-se 1liretor·-executivo, elo DqJarta-

Scott ao dar

mento clt• ll ist 6 r·ia da Família.

(>

os quatr·u anos ~cg11int e,.,, u ~ld er Srot l s upenisiooou

a~ hoa~-~inda s an marido clc•la tHJ (..lunnun d os
Doz('. por· oc·a;,ião d :r NJIIfrr·í'•nda ~tcr·a l : ·'(0 ~: lde a· Srott)

apuiudu pm· s ua elfc·au t aclor·a c•:<posa JPanenc. dona de

uma t•,pirituulichult• uc•m

algumas rnotlifi<-açlies importarrte~ no detrartamento. Como
não .:; dt" l"stranhar. muitas d r las Prwoh iam a aplicação da
tecnologia sob a forma de• eo mputador·es aos drsafio!' da

fHIUCJUinhu lllt'nor·." (" Fu-

11111

nt'rai - Unr '\lomt•ntn 1lt• He \l'rc~nria". 1 Unlwna, janeir o
di' 198ll. p . lll.)
\ qmrlidadt• qur

f:Jdc•r· s.•ult rnai ~ a pr·c•c•ia c rn Jcane nc

11

pesqu iba ela história da famíli a.

{: ··~c·u amn r .w S•·nlwr

Um claro oinal cl<·soa tcmiC, ncia foi a alteração do no me
de Genealogia para 1/isttírilr da Família. Outras modifi-

c•<po"a clf'\ntada. trabalhadora c• t• apaz. que rnnrf'ntrou Hta
\ ada na família. \lt•m <lh~O ... ac·r·c•,ec•nta ...nn• di' l' rtimos

cações e n vo lvt>rarn a ~im plificação dos 11a~~os necessário~

muitu j unto- !..

I'

" "a P•pir·i tn alitlacle. Ela é uma

para a identificação de antC Jiassaclos; o abandono da tcn-

··E é nwo,nw"', cliz t•la 'u rr·indo. "Ele(> meu mrlhor anúgo."

d t-nria de tl'ntar tn•i nnr a ~ pcRsoa s para se rem gcnralogistas l', c<mcrn t r·a111lu-st• mais em ajudá-las a idl'rrtifit a r· -'C U~

~ria são uma 11artt• irnptll"tan tr ua \ida clc·ll'!->. "Sahl'mos

E'"d uni ão tr·an,par·c·t·•· inwdi.ttamt•rrtt'. Bum humor· e ale~.:· ri (I~

a rr tl:'passados; o iru•remrnto da taxa de r·egistros microfrlm arl os em tu do n rmrndo; a intnn~eionalização dos cc·n-

quando fit•a r·

tros ele h istó r·ia ela família ; r a drserntr·alizac;ão dt• funçõeschave.

afetn rc•dprcH'u c• sc·n~ ihiliclatlt• para curn a~ rwc·c·ssidadcs do
outm são lt•rnbnlllças inuhitl ávc·is p<tra ~~~ filhos.

Esse· hvmem qu<· pa~svu ~randc 11ar·tc da viela cll vo l ~ ido cm
tccnolohoia , mostra t•s pecial rntus ia sm o quando fala sohrr a
ohra da hi st 61"ia cla família auxi liada pela romp11tação. ()

c·oi ~as ern que ela •' prt"itn r ru niiu", Nm t a PI('. "Cnm11
clançur· , por PV' IIIJ>Iu . " ã u darrçn qu a~r nada , mas t•la dança

c• qu ando dar

ri sa~la ",

diz ri(•. Eles

pr·n,·m·;r m -o,t• nnrtuanrrnh•, rna ' ele• uma maneira l}l"anda. Seu

" llm do~ dorrNclc> Jc•auu•rrc• (o f<r:r.Pr c·om qu r eu rwnsl' se r lwm
nas

lllf'Sm o acontrcc c·orn s ua rsp osa. "Como o pai de Richanl f'r·a

muito lwnt c• faz c·o m qau• parc•ça qw• ••u '"'i u qui' c•tou

um convt•rsn", c·omcn t a r iu , "c na necessár·io ide ntificar

fazendo. Certa m·<c-iãu,

rea lizar ao onlc·u a t~c;as do ll"mplo por t' ll:'s .

t'

1111111<1

uti\ idade :oueial da t"»tac·a ,

J!arrharno< um enm·ur<n cll' \UI~a! Frito muito impr·o,áH·I.

iís trabalhamos

co m os pais clt'lt' col h<•n do clados grnealógicos dc!'sa linha. E
é e n tusiasma utt• \rrifirar o qur 'e pode co nseguir eom eom-

poi' l'ra a prinll'lr·a \rZ qui' \a i•:Í\anHa- juntn• !""

pntadores!""

\ tualmt"nte t:unhÍ'm a pn•riu m

l>c·~rl e n' dia de nanwnr. amlw, ·•· intere- ~am por jazz.

O f:lder t"Oit renr,a -~e a aecitar qualquer crédito pessoal

usa Jla,tt·l. 'l t•uhum do> doi •. fiOrt~ m. eu n"rl!n<' l' nrontrar
maio, muito lt•mpu pa ne i...o .

inspi r adas, rstabelr<"ida s pela Primrira Prr·sidê nria c peln
Quor um dos Uozr", afirma. "Th e a f.-lic•idac le de OCUfJar esse

De' ielo a 'lia irwlinaçãu pan1 a mt•eânit·a , n É Ider Scott é
u··nm •c·r·ta tu elo"' el a família, c· uic la ncl u da inst a lação d é trica

p ost o de pois ele lançado um e xc·r·l••ntl' fundame nto pelos
me u s pred<·rc·~~nres, e co nto enm o au xílio de expc•·ientcs

Já

e ult•t·ionam mú sica folcló-

rica -ul-amcr·ie.Jrt.r. \ml111, adurarn pintar·, um l'a, ;.ate mtw
t• ulti' aclo cJP,Ili• IJlU' , •• n r-aram. Elt> prefrrl' aquar·cla : rla

pdas mudança~> nu Dqmrtame ntu rlf' Hi otúria tia Família.
"Elas fo ra m frita~ dr ac·onlo com metas cl P lon!!o alcam"C

dire ltJ I"es adnr ill i8tr·ativos r dt• uma t•quipr• dedicada.

l'

c· hidrá ulic·il da c·a,.a , elo,. t·ar-ru' c· clt· tudu mais que exil!e
manut Pru;ão.
dt•t·onc•r· rio, anuo,, fll"njetaram e constt·uí-

"'n

ha-

via trabalh ad o co m l'xrrlrntes prssoas antes . Mas nunca tivr

rarn ampli;r~;oc•.• ela~ ra~a, r111 qur 'i~c·m.

a bê nção de St•r vir eom um ttnrpo dc• hnnwn s ,. mu lhPrPs ma i;:
dediraclu, eapnz e es for~ado , 1wm de sentir mais consistc>nte-

na Espanha. tt"nnÍIIUII

A

I) •·a•altc' tll •·i11c·u filho,\ i'u': Mat") L•·c•, •· umpriu mi ssãu
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doutonrdo t•rnlingiiística aplicada

COMO PRES I DENTE DE
MISSAO NA ARGENTINA ,
NA DECADA DE t 960 . F O I
PERMITIDO AO ELDER
SCOTT I NICIAR A OBRA
MISS IONARIA ENTRE OS

na Uniwrsitlacl t• da CaW'órni a (' 111 Lo~ Âllj.(C' II's, t• agora trabalha f'm Wash ington, D. C.: Keum•t h <·umpr·iu missão no
Texa~ c' ivc cm Phoenix. Ari zoua ; Lill(la vi- c cm Houston ,
Texa~>, eom ~cu marido l\1ontc l\1kl..lt• t' trh filhos: e Da,·id
c Michad estão na uuiversidadr.
'\1ary IA'I' ll'mhra-se di' mu ita s ron vrr~a~ fla r·tir ulares com
o pai. "Eu p odia falar com ele sobr·c qualquer coisa , sabendo
qu <· st'riu compreensivo c amor oso, rm bora franco .., Oura u l(• vá r·ios ve rões e m Washingtuu , O. C., ela trabalhou
perto tio escritório do pai c assim iam par a o traba lho no
mesmo c ano , o uvind o gra vações tia co nferência geral ou
simplesmente conver sando. " Eh~ t • minh a mãe sempre fora m
mt·uo rndhor cs amigos", afi rma.
Rerorda-•e igualmente de mu itas bhu;ãos do acerdódo
que r reebeu d...Ie uo decorr<•r doQ anos, <' d as car tas q u<'

Í NDI OS QUECHUA , NO
SUL DA BOLIVIA.

lh<' t'S<'I'<'H'U dura n te su a missã o. '·Eiao são como escr ituras
pa r·a mi m."
1os pr·imriros a nos de c·asarlos, o (•asai . C'O lt perdeu
dois
filhos. Uma filha morreu pouco uutes ele n ascer, c seis Sl.'nwuus depois perderam st:u ga r otinlr o tlt· doi~ anos duratl!C
uma c-i rurgia carrlíaca . Por mais pt·nosa fJUe fosse, " foi uma
éptH'U <f Ue realmente fortalt'ceu nOSbO testemunho"', diz
a irmã ' ro l!. ·• abíamos que era a 'ontaclc d o cnhor. Reco rdand o a queles tempos. admi ra-nw a força com que eufr(•ntamn~

tud o. !\las são

muita ~

a s ht-nc;ãns nascidas dessas

tristezas ..,
i\s t'XJ)('ril'ncias de vida do É ltll.'r cott - tanto as agr·ad ávcis como as pen osas - são "possivclnH'nl<' a razã o de e u dar
tanta im por·tâ n<·ia a que outr·as pessoas IHtsscm a r·calmente
aprcl'ior o alvado r". diz de. " O tJIHtnto di' pocler·ia ajudarn o se apt•nas vivêssemos seus t• nsinamt•ntos! Quunto sofrimen to e l'!nlidão pod eri am ser resolvidos se nos ac hegásse mos
a ele!"
No d ia 29 de- setembr o de 1988, o Prc'!identc Ezra Taft
Bt>nson - ''<'orn um car in ho, a mor e ~ra nd e compreensão que
jamais o I viela rei'' - fez-lht> o C'hanuulo dr tomar-se memb r o
do Quonrm dos Doze Apóstolos. l)ois dias d epois. 1" dt•
outulll'o, o i=:ldcr Scott fo i ap oiado C'o rno tal.
"A irmii Scott c cu temos orado mu ito tl!·sdc flUe recebi o
cha rnaflo", diz ele.
" Eu .H•i que é um chamado do euhor·. .-i tamb~m <1uc há
uma ~ra n!le d ifer ença ent rl.' o <t UI' ~ ou ~· o que se espera de
mim. Esta \ t'r ificac;ão é muito humilharrtt'. inguém ousaria
t.-rrta r ~cn· ir ni'SSI' chamado sem a t•ertcza elo apoio e orientação de um Deus de amor . O VC' rcladt'irn poder provém do
Sl·rtlwr." O
FEVEREIRO
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"LEMBRAI-VOS DE MIM"

0BJETIVO! " E VOS LEMBREIS DE

mais difír il no~ lembrarmos d<· nossas

MANDAMENTOS DO

bênçãus. P a n ·c·e-rm·, por ém . qu<·, se
hou vi'J' algumu fH'<J Ur•n ;a evidên cia a·e-

TODOS

OS

SENHOR, E OS FAÇAIS. "

centc em nossa vida de que Deus ou ve
e a te ndt• u ll ossu s cwac;iia·s, e achamos

( NÚMEROS 15:39.)

J a ndi ra

ã

gt•ns

que ele nos ••squt·n·u. p odemos agir
como (;•z \ lnw . o Filhu - lt'mbrar-nos

en frr nla \a

problemas

clifíeris.

de bênção, pa ~' udas recebidas p or

Ela havia orado em bu:.eu

nós c outro~ do Senh or . (\'eja -\ lma

de aj uda e paz interior,

36:27- 29.)

mas a s r espos tas pareciam drmor a r . Nu m dia pa rtic· ul arm<••Ht• frustrante, ela cla mou em ora -

Reco rdando as inúmt·•·a s n·zcs em
que n6s e outn1s fo mos abençoad os
pelo Senhor·, ll'r·t•mos co nfia nça de

ção: " Ú De us, porque t<· ufastas tr

d l· mim quando preciso tanto llc· tt·u
auxílio?"
"Ent ão ouvi me ntalrnrn te a voz
suave e mansa'', r ecor da ela , " qur par rt'ia dizer : ' Quando te abandon<•i '~
Eu não estava lá <1ua ndo ... ?· E ubit ame nte me lembrei d as muitas \t'·
ZI'S em qu r fo ra aj u dafla pelo Senhor
e s<•ntira seu gr and<' amor a mim .
Foru cu q uem não me lemhrnna deli!."
Vez po r· outra , toda s nós nos pan·cernos um pouco com a irmã J and iru.
Na a ni ção causada por nosso~ prohl!'rnas. nem sempre nos lembramos dt'
todu:. a s Hzes e m que fomos aj udada ~
pdo enh or c por ele abcnçuada,..

À~t v!'zes, rn erguU1amos a ta l ponto
em nossos afazer es diários qur rl eixamos de lem b rar-rws do Senh or. Cu mo
p odemos " record á- lo S!'mpre"'! Pudemos pensar nele fr eqii ent emrnte t' no
que dt• gostaria que fizéssemos. Pudt·mos o r ar, ler as escrituras e :tuard a r
os man rlamentos. Pode mos ll'mhrarnos d e nossas bên çãos - p r·eot'nt e~ l'
passadas - c d ar graças ao ' cn hor

a hen c;oanclo-nus

<'tmlinuuní
l t....JS l FtAÇAO O" OU. P AMSO..,S

qu and o orarmu~

t'

lms•·ar·mos suu

or ientaçã o.
Hojt' e m tlia, t't'n·adas p or ta n tas
fo rça s maléfi!'a,, net•t·:.~itam os mais elo
q ue n11nra de· nu~ lt·rnhra r d u
A VIDA DE N OSSO

POVO DEVE T O RNAR-SE

-

.

A UNICA EXPRESSAO

a h a-

dor e s<·gu i-lu. Coufurrnc tlizia Helamã: ''Lt'm hra i \OS, lt•rnhra i-Hrs flt>
que é snlrn• a rm·hu d t• nosso R,•dcn tor·, que é C r·i~ lo , o Filho ele Ot·us. fJU l'
deveis t'o nstruir ~~~ vu,~us a liceJTt'S..,
(Helamã 5: 12.) T•·rulo Cr isto por '·aJirerr!'". nãu t' \i ~ lf· de•safiu irnt•nt' Í\'t'l ,
nem pr o' ação iml"""hd d e :.upo rtar.

SIGNIFICATIVA DE

NOSSA FE . E O

SÍMBOLO OE NOSSA

ADORAÇA O .

Sl ' GESTÕF.S P\Rt\ \ S
PROFES!-iORAS \ I S ITA:~TES:
I. Vor~s ou a irmã q ue• visitam podl'•·iam contur· tll li U t•Xpt•ril-ul'ia de como
fo a·am aj ud adas pt•lo Sc•nlwa·.

2. Trcrqu!'m idéias de· t·o mo potle mos
lemllrar-nos d o Sul vador· co nstant emen te, e im·entivem a irmã a fazê-lo de
form a sir;nifit•u t a\ a para ela .
(\ eja matéria r!'larion ada em \ oite

Familiar - Lit'ro d e Recursos. pp .
4- ll , 14 - 19, :!:l- 3(), :16- 63,69-73,
109-115, 127 - 119. )

por sma bondade para conoM·o.
Em tcmros de provação, flOÔ<·r·á st•r
A
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Mensagem da Presidência de Area
osso Pai Celestial declarou a
N
todo o mundo: "Pois eis que
esta é a minha obra e minha glória:
proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem." (Moisés
I :39.) Pela expiação de Jesus Cristo
a imortalidade foi dada a toda a
humanidade, mas somenre pela
obediência aos princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus
Cristo podemos receber a vida eterna e o mais alto grau de exaltação
no reino celestial de Deus. Uma
dessas ordenanças, absolutamente
essencial, é o selamento do marido
e mulher para o tempo ea eternidade, no templo santo. Esta ordenança dá inicio à organização da unidade familiar eterna e traz a promessa de bênçãos além de nossa
compreensão.
O principal desejo de todo membro de A lgr,eja de Jesus Cristo dos
Santos dos Ulümos Dias deve ser o
de viver dignamente, de forma a
poder entrar no templo e participar
desta ordenança sagrada, que só ali
pode ser realizada. Todo casal deve
preparar-se para este evento. Todos os pais devem ensinar aos fi-

lhos a importância desta ordenança e ajudá-los a se prepararem para
ela. Todo casal recém-barizado deve estabelecer como uma das principais metas, a preparação para entrar no templo e ser selado para o
tempo e a eternidade, assim que
possível, após completar um ano de
batismo. IstO é da maior importância para nós.
Quão abençoados somos por termos um belo templo aqui no Brasil,
assim como portadores dignos do
Sacerdócio de Melquisedeque, que
receberam o poder selador, que é o
poder para ligar nos céus tudo que
seja ligado na terra. Assim, podemos ser selados um ao outro para o
tempo e a eternidade, iniciando
nossa família eterna. Os casamentos realizados fora do templo o são
pelo poder terreno apenas, e valem
somente "até que a morte vos separe".
Como membros da Igreja, acreditamos em honrar e apoiar as leis
da terra. A lei brasileira requer que
seja celebrada uma cerimônia matrimonial em local aberto a rodos
que desejarem estar presentes a ela,

a fim de ser reconhecida pelo govemo. Como o templo não é aberto ao público,·uma cerimônia civil
deve ser realizada em cartório, no
lar do casal envolvido ou em outro
local, incluindo os ediffcios da Igreja. Neste caso, o bispo ou presidente da estaca pode oficiar. O Manual Geral de lnsrruções estabelece
claramente que os casamentos civis
não devem ser realizados na capela, mas no Salão Cultural, na sala
da Sociedade de Socorro, ou no
lar. Isto significa uma mudança
nos procedimentos anteriores. Os
casamentos civis não mais devem
ser realizados na capela. Em alguns
casos talvez seja difícil aceitar ou
entender esta instrução, devido à
prática anterior. Isto, porém, não
deve constituir um problema para
os membros da Igreja, uma vez que
esta não é uma cerimônia religiosa,
como em outras igrejas, mas uma
cerimônia civil. Para nós, a cerimô-nia religiosa, que temmaior importância, é a realizada no templo, e
nenhum jovem deve aceitar menos
que isso.
A família pode realizar uma re-

cepção após as cerimônias civil e do
templo, onde os noivos podem receber os parentes e amigos e servir
um lanche. Isto será feito, apropriadamente, no salão cultural da
ala ou em casa.
Como Presidência de Área oramos sinceramente, para que todo
jovem estabeleça a mera de ser selado no templo para o tempo e a eternidade. Este não é o padrão do
mundo. Não estamos aqui, contudo, para seguir o mundo, e sim para mostrar o caminho, para dar o
exemplo que nos levará à vida eterna e ao reino celestial com o Pai
Celestial e nossa família. Não confundamos os valores do mundo
com os valores eternos, nem deixemos que o orgulho do mundo diminua o significado da bela cerimônia
do templo, da parte mais importante dos votos matrimoniais. Que todos os que se casem respeitem e
dêem ênfase à gloriosa ordenança
que o Senhor instituiu, e iniciem o
casamento como um exemplo para
o mundo.~ C.{~
E/der Lynn A. Sorensen

Falece Élder Theodore M. Burton- Autoridade Geral Emérita
s serviços fúnebres de Élder
O
Theodore M. Burton, 82
anos, membro emérito do Primeiro
Quorum dos Setenta, foram realizados no dia 27 de dezembro, na
Cidade do Lago Salgado. Ele faleceu no dia 22 de dezembro em um
hospital da Cidade do Lago Salgado.
Élder Burton foi chamado como
Assistente dos Doze em 1960, como membro do Primeiro Quorum
dos Setenta em 1976, e tornou-se
membro emérito do quorum em
outubro de 1989.
Nocícias Locais/Fevereiro de 1990

Os serviços prestados por Élder Élder Burton era professor univerBurton à Igreja incluíram o de mis- sitário na época de seu chamado
sionário na Europa no período corno Autoridade Geral.
Deixa esposa, com quem se casou
1927 a 1930; presidente da Missão
Alemã Ocidental, de 1957 a 1960; em I933 no Templo de Lago Salgapresidente da Missão Européi~ de do, e seu filho Robert, professor de
1962 a 1964; supervisor da Area ciência da computação na UniverEuropéia; e diretor administrativo sidade Brigham Young.
Refletindo seu próprio amor às
da Sociedade Genealógica da Igreja
(agora a Biblioteca de História da pessoas, Élder Bu rton disse cerra
Família). Também serviu como vez: "Sinto orgulho de estar afiliabispo, sumo conselheiro e líder do do a uma igreja de caráter internacional, com amor às pessoas indequorum dos sumos sacerdotes.
Educador por profissão, com pendente da lingua que falam, de
doutorado em química orgânica, sua cor, ou do país em que vivem."

Mudança na Presidência da Estaca Belo Horizonte
.. -""1.

m conferência realizada em 6 e
7 de maio de 1989, com a preE
5ença de 1.140 pessoas no Ginásio

~J.

do Promove em Belo Honzonte, foi
chamado como segundo conselheiro na presidênCia da Estaca Belo
Horizonte, o irmão William Juliatti, para subsmuir o irmão João W.
Bueno que se mudou para o Rio de
Janeiro. Na foro vemos da esquerda para a direita: Celesre R. Alves,
Carlos T. R. Alves, primeiro conselheirô; Edson J. M. Lopes, presidente da estaca e Maria L. C. Lopes, Rita de Cássia Juliatti e William Juliatti, segundo conselheiro.
Envrado por ]oao M. Leal da Conceiçao

Casal Missionário na Missão Porto Alegre
acob Zalit, nascido em Krustplis, agosto de 1989, élder e sisrer Zalir
Letõnia, em 1917 ·e Zelma Zalit, chegaram à M1ssão Bras1l Porro
nascida em Vainhode, Letõnia, Alegre. Eles estao ajudando a misUnião Soviética, vieram para o são, e trabalham na c1dade de SanBrasil com suas famílias em 1920, ta Maria.
quando eram jovens. Élder e Sister
Ele serviu em vários cargos duZalit conheceram o evangelho e fo- rante quase trinta anos, tendo s1do
ram barizados em 1951, na cidade presidente de ramo, lrder de élderes
de Rio Claro, São Paulo. Em 1960 e de sumos sacerdotes etc. Fala ineles se mudaram para os Estados glês, espanhol, leto, português e
Unidos, e arualmeme são membros gosta de mecânica, carpintaria e
da Ala de Highland Park, em jardinagem. Sister Zalir também
Glcndale, Califórnia. Em 1965, serviu em muitos cargos e fala as
Frederico, seu filho, cumpriu mis- mesmas lrnguas. Gosta de afazeres
são no Rio Grande do Sul. Vinte e domésticos, jardinagem, boa leituquatro anos depois, no dia 25 de ra e de discursar.

J

Dedicação da Capela de Vila Nova Cachoeirinha
s santos de Vila Nova CaO
choeirinha, Sao Paulo, estavam jubilosos no dia I de outubro
0

último, quando o irmão Nelson
Cassado r, presidente da Estaca
São Paulo Norte, profenu a oração
dedicatória, abrindo as porras de
mais uma capela SUO.
Desde 1983, quando fm orgamzado o Ramo do !mirim, aguardavam este dia. Para presidir o novo
ramo foi chamado o irmão Mário
Sugiyama, depois substituído por
José Luis Zuniga.
Estes irmãos sempre tiveram fé,
quando se reuniam na primeira casa alugada onde havia divisórias de
madeira, sem acústica, consrrufda
2

pelos membros c um salão aberro
em cima da casa para a realização
da reunião sacramental, tendo a
visão prejudicada por urna enorme
caixa d'agua no centro do salão.
Este povo cheio de amor enviou,
neste período, quatro missionários
ao campo: Claudemir Pivari, Elis
Regina Torres, Ourvalina Nunes
da Mata e Laércio Reis Bezerra.
Enuado por l.auren1 Focheuo
N

•
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Conferência Regional
os dias 21 e 22 de outubro últi·
N
mo, foi realizada uma Conferência Regional em Araraquara,
SP, presidida pelo Apóstolo L.
Tom Perry, do Conselho dos Doze,
e que contou com a presença do
~póstolo Richard G. Scott, e do
Elder Lynn A. Sorensen, do Se·
gundo Quorum dos Setenta e con·
selheiro na Presidência da Arca

Brasileira.
A reunião do sacerdócio foi assistida por 249 portadores do sacerdó·
cio, e na sessão geral estavam pre·
sentes 2.619 pessoas. Os líderes do
sacerdócio, membros e visitantes
foram fortalecidos pelas palavras
de instrução e incentivo das Autoridades presentes.

Capela Dedicada em
Sete Lagoas, MG
um ambiente de grande emo·
ção, amor e espiritualidade,
N
foi dedicada no dia 30 de abril de

1989, a capela de Sere Lagoas,
MG. A reunião teve como aberru·
ra o filme "O Plano de Nosso Pai
Celestial", e a oração dedicatória
foi proferida pelo presidente da Es·
taca Belo Horizonte, Edson J. M.
Lopes.

Enviado por
Maria da Conceição Gui71lilrães

Dimora ck Comunicações Públicas
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Menção Honrosa
irmão Ricardo Ferreira Cavalcanti, nascido no Rio de Janei·
O
ro, em 15 de fevereiro de 1961 e batizado na Igreja em março de 1971,
recebeu, no dia 2 de março de
1989, a menção honrosa da Càma·
ra Municipal do Rio de Janeiro, pe·
lo profícuo e importante trabalho
na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação e no Ambulatório do Instituto de Assistência
dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro.
Cumpriu missão de tempo inte·
gral de março de 1980 a abril de
1982 em São Paulo c, ao voltar da Ricardo é segundo conselheiro no
missão, o irmão Ricardo custeou Bispado da Ala Jacarepaguá, no
seus estudos, dividindo seu tempo Rio de Janeiro.
Além do mérito de auxiliar na re·
entre a Igreja, estudos e trabalho,
chegando inclusive, a ser zelador cuperação flsica dos pacientes, este
de capelas. Em 1987 formou-se fi· competente profissional ajuda cada
siorerapeura, ingressando no lA· pessoa a recuperar a alegria de vi·
SERJ e ABBR, através de concurso ver.
público.
En11iado por Ftmando}. R. Camargo
Casado com Queila Maria Me· Proufou da Esraca
dei ros, e pai de d01s filhos, o Irmão R10 ck )anelTO Madurtua

Membros de João Pessoa Visitam o Templo

TRI::IUS

c
•

••

orno sempre ocorre a cada ano,
membros da Estaca João Pes·
soa Brasil realizaram, dia 29 de ju·
lho último, uma excursão ao Tem·
pio de São Paulo. Lotando um ôni·
bus, e liderados pelo primeiro con·
Nocícias Locars!Fevermo de 1990

C

selheiro da estaca, Maurílio Perrucci, o Patriarca José Pedro da Silva e
os irmãos Eliwand de Lucena e
Marcos Melo, onze famílias de fiéis
percorreram cerca de três mil quilô·
metros de estrada, numa jornada

que chegou a lembrar o sacrifJCio
dos santos pioneiros.
Em seu rerorno a João Pessoa,
apesar da distância que iriam per·
correr até seus lares, os irmãos pes·
soenses estavam felizes e jubilosos

com as bênçãos recebidas, e prome·
teram voltar ao templo no ano que
vem.
Entiado por
Gt'llildo P. Silva

3

Notícias da Estaca Vitória
Apresentação Teatral
da Primária

ma, as crianças cantaram parabéns
à Primária e um enorme bolo foi

servido a todos os participantes.

No dia 1° de julho p.p., na capela da Ala de Vitóna, for apresentada a peça teatral denominada "Pedacinho da Broadway", com o
apoio da Primária da Ala de Vitória, presidida pela irmã Luciana
Dias Ferreira. A peça teve a participação das meninas: Bruna e Alice
França M. C. Fernandes, Dailza
G. dos Santos e Fabiana Ferreira
Dias.

Jantar Romântico dos
Casais
No dia 20 de outubro último, às
20 horas, na capela da sede da esta-

Aniversário da
Primária
No dra 19 de agosto p.p., as
crianças da Estaca Vitória se reuni·
ram no Clube Rem io dos Olhos,
no bairro Tabo;J.t num grande presidente da estaca, irmão Pedro
piquenique~ ra com(morar o ani- Jorge da Cruz Penha e da presidenversário d Pnmária. Esta arivida- te da Primária irmã Célia Cavalde que contou com a presença do canti, de pais, amigos e colabora-

dores foi completada com um teatrinho apresentado pelo grupo
"Sapato de Pato" e um concurso
de palhaços. Ao final do progra-

ca, em Cobilândia, realizou-se o
jantar romântico dos casais da Estaca Vitória. Uma vez por ano a
Sociedade de Socorro da estaca
promove essa atividade, prestigiada pela presidência da estaca.
Cento e cinqüenta casais de
membros, convidados e pesquisadores, participaram do janrar, que
terminou com um animado baile,
abrilhantado por um conjunto musical.
En~rado por
WmJsqr Calmon Ftrrlll1Uks
Drrtror dt ComiUilCII{ÕCS
Publ~e<U da f=a Vitona

Seminário de Treinamento
Dia dos Pais
o dia cinco de agosto de 1989, da no topo de uma montanha, e no
alegria contagiou os membros
A presidência das Moças não
a presidência da Estaca Curiti- silencio da natureza e mais próxi- Ado Ramo de Botucaru, SP, Es- mediu esforços para que a festa tiN
ba Bacacheri reuniu-se com o Co- mos do Senhor, o presidente da es- taca Marilia, por ocasião da home- vesse sucesso, e o encontro dos pais
mitê de Bem-Estar Material e Espiritual dos membros, que envolve a
presidência do quorum de élderes,
para um seminário no Sitio Pescopar, perto de Curitiba, de propric·
dade de um membro do sumo conselho.
O objetivo desre seminário foi
preparar e treinar os membros para
um árduo trabalho em prol da co·
munidade. A arividade foi realiza-

4

taca, Jason Garcia Souza falou sobre a importância de o homem voltar-se mais para o lado espiritual e
lembrar-se do verdadeiro propósito
da vida. Todos foram bastante edificados com o desejo de servir o Senhor e o próximo.
Enviado por
Lucilene B. Luna
Diretora de Com~micações Públic<U
Esraca Bacachtri

nagem prestada pelas Moças aos
pais, em agosto p. p. Dela participaram os principais componentes e
orgulho dos pais - as crianças.

com os filhos foi bastante emocionante.
Enviado por Ntlsoo Spera
Direror de Comunicações Pübliw

Festa dos Pais no Ramo de Cidade Nova
o dia 12 de agosto último, foi
N
realizada, no Ramo de Cidade
Nova da Estaca Manaus, uma festa
especial em homenagem aos pais,
organizada pela presidência do
quorum de élderes, com o apoio da
presidência do Ramo de Cidade
Nova.
Nesse dia foi realizada com muito
êxito a I a Corrida Pedestre do Ramo, com entrega de medalhas para
os dois primeiros colocados. Houve
a participação efetiva dos membros
e também da Ala de Vitória Régia,
que juntos saborearam um churrasco à gaúcha. Esta foi uma boa
forma de se homenagear os pais.
Enviado por

I CORRIDAPEDESTRE DO R~MO
D~ CIDADE ~0\IA

Semíramis Braga
Diretora de Comunicações Públicas do
Ramo Cidade N011a

Diretora de Comunicações Públicas
Vence Concurso Musical
di na Tavares Cunha, direcora
de Comunicações Públicas do
E
Ramo de Três Rios, Estaca Petrópolis, RJ, representando a Associação de Moradores da Ponte das
Garças, foi a vencedora do concurso realizado pelo Conselho Municipal das Associações de Moradores de Três Rios (COMAM) com o

hino "Atalaias do Progresso". O
Prefeito Sarnir Nasser ofereceu um
trofeu à irmã Edina, esposa do Patriarca )acyr Alves da Cunha. O
fato teve grande repercussão na imprensa da cidade.
Enviado por João Chrisriano MaúJ.onado
Diretor de Comunicaçõts Públicas
Estaca Petrópolis RJ

Primeira Mulher Presidente
da Sociedade Médica
m31 de agosto de 1989, a médica Ana Suzete da Silva Oliveira
E
foi eleita presidente da Sociedade

cial da SMP.
Ela costuma dizer que "as escrituras proclamam que o servo que é
compelido a fazer as coisas não merece galardão".
A Ora. Ana Suzete é casada com
o irmão Raimundo da Silva Oliveira e o casal tem um filho, Raulzinho.

Médica Petropolitana (SMP), fundada em 1923. A irmã Ana Suzete
que é professora da Escola Dominical da Ala Perrópolis, R), foi presidente das Moças do antigo Distrito
de Petrópolis e encarregada de música da Estaca Petrópolis durante 9
anos. Recebeu o título de Persona- Enviado por
lidade Petropolirana Feminina de João Cltristiano Maldonado
Medicina em 1976 e foi direrora so- Estaca Perrópolis RJ

5

Curso de Conservação e Armazenamento de Alimentos
a Escaca Cuririba Boqueirão,
N
com a presença do Presidente
Ivo Sradler e seus conselheiros, e
centenas de membros e visitantes,
foi organizado e reali:ado pela Sociedade de Socorro, no dia 23 de
setembro p.p. às 19 hs, o curso de
conservação e armazenamento de
alimentos, ministrado pelo irmão
Leonardo Taparosky que há 20
anos dá cursos nas alas e região.
Envrado por Flavio Ogassawara

Centro de
Visitantes
Hor~rio

para visitas
De 3~ a 6~ feira

das 17 às 21 horas.
Sábado e domingo,
das li às 21 bom.

Dez Anos do Templo de São Paulo
uitas atividades rém sido realiM
zadas para comemorar os dez
anos de existência do Templo de
São Paulo. A Estaca Belo Horizonte, entre outras atividades, realizou

em maio p.p. o Baile Branco e encenou a peça "Isto poderia aconreccr a você", uma cena da qual é
vista na foto. Foi encenada em várias unidades e tem alcançado seus

ob]etivos.
Emiado por
Jooo Marcro LtCJI da ConarçM
Drmor dt Comunrcaçots Públrca5

Atividades da
Estaca São Paulo
Leste
Atividade Dançante
Com a finalidade de integrar os
membros, foi realizada em 14 de
outubro p.p., uma atividade dançante, promovida pela Sociedade
de Socorro da Estaca São Paulo
Leste.
Compareceram mais de 400 pessoas, c os casais divertiram-se num
ambiente agradável, relembrando
a música de sua época.

O Dia da Mulher
O Dia da Mulher, comemorado
em 26 de agosto de 1989, foi muito
especial para as mulheres de nossa
estaca, que o abrilhantaram com
desfile de modas, apresentação de
dança e peça teatral. No final da
ati\·idade foram servidos salgados e
doces pelos porradores do sacerdócio. Também rivemos a presença
especial de Sister Day, esposa do
presidente da Missão São Paulo
Norte, Andrew]. Day lll, e sua família que ofereceram um número
especial.
Envrado por
Edmundo dos Santos Santana
6
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Estaca Curitiba Boqueirão Visita o Lar dos Meninos do Xaxim
presidente dos Rapazes da EsO
taca Curitiba Boqueirão, Edgar Augusto, e seus conselheiros
João Cadamuro ]r., e Antônio Nunes, organizaram uma gincana envolvendo 150 jovens entre 12 a 26
anos, das Alas Boqueirão, São José
dos Pinhais, Xaxim, Parigot de
Souza, São Pedro e Pinheirinho.
Além da arrecadação de brinquedos, calçados e outros artigos, uma
das tarefas designada para cada ala
foi a de, alternadamente, passar
uma tarde de sábado brincando
com as crianças do Lar dos Meninos do Xaxim. No dia 24 de setembro p.p., Edgar Augusto fez a entrega dos donativos à sra. Maria L.
Herres, responsável pela entidade.
Enviado por
Flavio Ogassawara
[)jreror de Comunicações Públicas
IÚl Estaca Curitiba Boqueirão

Notícias da
Estaca lpiranga
Dia de Obra
Missionária
Como ocorre todos os anos, no
dia sete de setembro p.p. foi realizado na Capela do lpiranga um Dia
de Obra Missionária.
A exposição foi apresentada pelo
sacerdócio e pelas auxiliares, com a
participação de todas as alas.
Houve apresentação de filmes e
muitos irmãos ajudaram os missionários a fazerem contatos na rua,
convidando as pessoas a visitarem
a exposição e a assistirem a um filme sobre a Igreja. 250 Livros de
Mórmon foram doados.

Aniversário da Dedicação do Templo
omemorando o décimo aniverCsário
da dedicação do Templo
de São Paulo, foi realizado no dia
18 de agosto de 1989, na Estaca de
Goiânia, na capela da Ala Universitário, um baile que recebeu o nome de "A Porta". Por que "A Porta?" Porque a Casa do Senhor é a
porta do céu. (Génesis 28: 17.)
O baile transcorreu num clima

agradável. O salão foi decorado
com uma réplica da parte frontal
do templo, e uma fonte luminosa
estilizada, para lembrar a do Templo de São Paulo. Esses painéis foram criados pela irmã Célia Cristina Gornero Meneses. Numa parede foram afixados os convites de
casamento de todos os irmãos que
foram selados desde a dedicação do

templo até hoje.
O irmão Antônio Casado Rodriguez, presidenre da Estaca de Goiãnia, falou brevemente sobre a natureza do templo, a importância da
recomendação para o templo e da
gratidão por termos um templo em
nosso país.

Baile Auriverde
Foi realizado no dia 30 de ~ewn
bro p.p., na Capela do lpiranga, o
tradicional Baile Auriverde.
Desta vez não tiveram desculpas
os casais, pois além de serviços de
chapelaria, manobrista, lanchonete e floricultura, contaram com o
funcionamento de um berçário; as
crianças maiores assistiram a desenhos em vídeo.
Enviado por Milton Nigri
Diretor Com. Prlblica.s da Escaca lpiranga

Notícias Locais/Fevereiro de /990
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Conferência da Mulher
nualmente, no mês de setemA
bro , as irmãs da Sociedade de
Socorro da
São Paulo ln terE~taca

lagos se reúnem para juntas desfrutarem de momentos agradáveis e
edificantes. Em setembro p.p., uvemos a oportunidade de ter conosco o Presidente Harry Eduardo
Klein e sua esposa, a irmã Maria
José Klein. A espiritualidade da
conferência foi ainda mais intensificada pelo Coral das Moças, regido pela irmã Alice Demyszczuk.
Ouvimos discursos sobre mulheres
especiais como Maria, queescolheu
a boa parte, sobre Maria Madalena, sobreos objetivos da Sociedade
de Socorro e as divinas bênçãos de
ser mulher. Assistimos a uma peça
de teatro- A Gata Borralheira (mas como aconteceu . no Brasil),
representada por membros da estaca e o desfecho da ativtdade prosseguiu com um magnífico jantar ao
ar livre, com som ambiente propor-

Da esquerda para a direua: Mârcra P. C. EspoSIIo, secrecarra; Nerde Sa11ko I. Qutrro?, prrmtrra COilstllterra; Araey Pereira Azroedo.
Reja~~( C. Molina Garcia, segunda consdherra.

presrdtnct;

Clonando momentos agradáveis; o
sacerdóno auxiliou-nos servindo
como garçons. Foi uma atividade
ímpar, onde mais de 750 mulheres

tiveram a oportunidade de, juntas,
compartilharem suas experiências,
ouvuem pala\'ras amávets e confraterni•arem-se mais!

Em·rado por Edutne GarCia
DrrecC/'a de Comunrcaçõts Ptiblrcas da ·
Estaca São Paulo lncclagas

Coral em Ponta Grossa

endo como pianista a irmã EliT
zabete Samways Gaertner e
sob a regência da irmã Rosange

Foi uma experiência edificante para os trinta e seis componentes do
coral, que pela primeira vez se apre·
Ludgero Santos, um coral, que é sentaram para um público de nãoformado por membros de várias -membros.
alas de Ponta Grossa, participou
Enl'lado por
do X Encontro de Corais, pro- EIJon
Carlos Ferreira
movido anualmente pela Universi- Direcor de Comunicações Públicas da
dade Estadual de Ponta Grossa, Escaca
8

PREZADO ASSINANTE:
Mudou-se ou vai mudar-se?
A VISE-NOS IMEDIATAMENTE A FIM DE NÃO FICAR
SEM SUA REVISTA.

Basta recorta r a etiqueta cie endereçamento
que acompanha aeu exemplar de A Uahona e enviá-la ao endereço abaixo,
com a anotaç!o de seu novo ende reço.
Mande a uúormaçao para Caixa Postal 26023 - 05599
Sao Paulo· S.P.
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Festa de Aniversário da Primária Supersábado e Festival de Mústca
da Estaca Florianópolis
e Dança do Distrito de Tupã
ealizou-se no dia 2 de setembro
R
de 1989 um show de ralenros
apresentado pelas crianças da Primária da Estaca Florianópolis, em
comemoração ao III? aniversário
da organização.
A presidência da Primária da estaca reuniu cerca de 150 crianças

na capela de Florianópolis, onde as
crianças demonstraram seus talentos no canto, dança, teatro e folclore, agradando a todos os presentes.
Enviado por
Mário Fernandes Dias
Direcor de Dlmunicações Publicas

o dia 23 de setembro último,
na cidade de Tupã, sede do
N
distrito, foi realizado um supersábado com gincana, sendo os alunos
do Seminário auxiliados pelos alunos do Instituto. Houve várias provas, busca de escrituras, palesrras
etc.
Estiveram presentes o coordenador do SEI, Paulo V. Kretly, o presidente do distrito, Rudy E. Seidin-

ger e Geraldo R. Lourenço, bem
como as presidências dos Ramos de
Tupã, Presidente Pruden_te, Osvaldo Cruz e Adamantina. A noite foi
realizado o grande festival de Música e Dança, sendo vencedor o Ramo de Tupã, com a Dança Americana.
Enciado por
Rudy Erwm Seidinger
Presidente do DiJITito de Tupã

Da esquerda para a direita: Pres. Medeiros, $Qrain Cascilho, Kau M. R. M. Lucas,
Adrinne Ferreira, Silvin Medeiros, Rosana Vieira, Marisa Seidinger e Marcelo Seidinger.

Professoras Visitantes São Homenageadas
o dia 22 de setembro p.p., a
N
presidência da Sociedade de
Socorro da Ala I do Conjunto
Ceará - Estaca Fortaleza Oeste,
realizou uma homenagem às professoras visitantes que mais se destacaram, no caso as irmãs Genésia,
Marlene e Núbia.
A atividade, que comou com o
apoio do bispo Antonio Nunes Rabelo, contribuiu bastante para a
integração das jovens irmãs da Sociedade de Socorro da Ala 1 do
Conjunto Ceará. Na parte cultural
foi apresentada a peça teatral: "De
suas professoras visitantes, com
amor!"
Enviado por
FranciJco Teixeira Celesrino
Direror de Olmunicaçóes Públicas da

Escaca

Notícias Locais/Fevereiro de 1990
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Festival de Música Popular
Brasileira SUD (MPBS)
oi realizado em 9 de setembro
p.p., na sede da Estaca lpiranga
F
o Primeiro Festival de Música Bra-

3? Lugar MÚSICA: Antiga
Mãe (Estaca lnterlagos)
Composição: Marcelo C. da

sileira SUD (MPBS). O festival teCunha
Intérpretes: Marcelo, Luiz Carve na direção geral o irmão Cláulos, M. CeJia e Ana Paula
dio Pivari e contou com a presença
de muitos líderes, entre eles o ir- 4? Lugar MUSICA: Uma Can·
ção pra Você (Estaca São
mão Lynn A. Sorensçn, conselheiBernardo)
ro na Presidência de Area, e sua esComposição: Teodoro Almeida
posa, irmãJanet eSorensen, e oReP. Neto
presentante Regional, irmão AntoIntérpretes:. Tcodoro .e Rogerio
nio Carlos de Camargo.
As estacas participantes foram: 5? Lugar MUSICA: Africa
Composiçâo: Wilson D. RodriTaboão, lpiranga. lnterlagos, Sangues {Estaca São Paulo Norte)
to Amaro, São Bernardo do CamIntérprete: ~onaldo T. Nave
po, São José dos Campos, Sáo Paulo Norte e São Paulo Oeste que ale- 6? Lugar MUSICA: Segredinho
graram, encantaram e demonstraComposição e Intérprete: Leniram muito talento. Todas as estata P. Furlan (Estaca Ipiranga)
cas surpreenderam com suas apresentações e sagraram-se vencedoNossos agradecimentos aos jurares:
dos: Silas M. Peres, Alberto P. Briw, Sérgio Wonrroba, Roberto R.
1? Lugar MÚSICA: Amor
Composição e intérprete: Mari- Allegro, Marco A. dos Reis e Arna Talanskas (Estaca Santo naldo B. Sandes que gentilmente
aceitaram participar deste Festival,
Amaro) .
2? Lugar MUSICA: VozOcul· mesmo não sendo membros da
Igreja.
ta
Composição e intérprete: Leo- EntJrado por
nel Abacherli Jr. (Estaca lpi- Milron Nigrr
Comwucaçóes Públicas da Estaca lpiranga
ranga)

Visita ao Prefeito de Videira, SC
proximadamente a 20 quilômetros de lpoméia, se. berço
A
do evangelho restaurado no Brasil,
fica a cidade de Vide1ra, com cerca
de 50 mil habitantes, que se destaca pela produção de uvas e fábrica
de frios. Em setembro p.p., chegaram àquela região os éIderes Rczende e Jacobsen com o propósito de
pregar o evangelho ecriar um ramo
da Igreja. Uma das primeiras provi-

déncias foi fazer uma visita ao sr.
Clóvis Dalvesco, prefeito da cidade, e presenteá-lo com um exemplar do Livro de Mórmon. Na ocasião o prefeito recebeu uma bênção
do sacerdócio, a qual lhe prometia
força e sabedoria para cuidar da cidade. Foi uma experiência gratificante e significativa.
EntJrado por
É/der Anderson Rezende

Da esqurrda para a direita: É/der )acobstn, sr. C/Wis Dall'eJCO e é/der Rezende.

Ala de Uruguaiana
om muito

entusiasmo e preparação, as Moças da Ala de
C
Uruguaiana, da Estaca Alegrete,
sob a direção da presidente Glaci
Colman, e de sua conselheira,
Néia Terezinha Barros Pereira,
realizaram o Baile do Havaí, no dia
14 de outubro de 1989. Essa atividade bem sucedida proporcionou a
integração dos membros jovens e
visitantes.
Enuado por Glaci Colman
Pres•dtnrt diiJ MoçiiJ

Centro de
Visitantes
Horário para visi1as
De 3~ a 6~ feira
das 17 b 21 hora~.

Sábado e domingo,
das l i às 21 ~oras.

lO
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Estaca Recife Brasil
Estaca Recife Brasil, tendo o
ensino como prioridade númeA
ro um no ano de 1989, formou o
Comitê de Ensino da Estaca, que
muito ajudou na realização de serões, cursos e seminários didáticos,
entre outros programas.
Uma das atividades mais significativas, foi o curso de aperfeiçoamento didático elaborado pela Presidência da Escola Dominical da
estaca, intitulado "Atalaias do Senhor". Com a ajuda do Comitê de
Ensino o curso foi ministrado por
um mês em cada uma das nove unidades que compõem a estaca,
abrangendo um grande número de
professores, líderes e interessados.
Enviado por
Heli Cristina Leitão Rll1ll0s
Represencance de A Liahona

Da esquerda para a direita: Comiré de Ensino - Marineide, Heli, Alice, Ana Márcia, lJabel, Aniédja, Walter, )osúme e Sônia.

Notas de Falecimento

Faleceu no dia nove de agosto de
1989, o irmão Ermelinda Breviglieri, da Ala Felicidade, Estaca Curitiba lguaçu, onde era muito conhecido e estimado. Foi casado e selado no Templo de São Paulo com
Consuelo Gimenez. Ocupou vários
cargos, sendo por último membro
do sumo conselho. Deixa esposa,
três filhos e cinco netos.
Enviado por
Citlud10 da Silva

•
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Faleceu em Flonanópolis, no dia
sete de setembro de 1989, o irmão
Derli Sontag. Foi casado com Gertrudes Bronner e tinha cinco filhos. Um deles está servindo na
Missão Brasília. Ultimamente o irmão Derli estava trabalhando na
extração de nomes para o templo,
na Biblioteca de História da Família da Estaca Florianópolis.

Faleceu em São João da Boa Vista, a irmã Beatriz Peres Gomes.
Casada com Ramon Gomes, ambos se converteram quando residiam no Uruguai. RetOrnando ao
Brasil, irmã Beatriz foi quem ajudou a formar um ramo da Igreja em
São João da Boa Vista.

de Edilson Dias da Silva, ex-missionário da Ala 2, Estaca Curitiba.
Nasei do em 12 de maio de 1967, na
cidade de Faxinai dos Guedes, SC,
serviu na Missão Brasil Brasllia de
1985-1987. Fiel à Igreja e amigo de
todos, animava com seu bom humor, todos que o cercavam.

Enviado por Dmise Lacari .

Enviado per

Ocorreu em Curitiba, PR, no dia
12 de julho de 1989, o falecimento

Enviado per
Luci/ene 8. Luna

Mário Fernandes Dias

Presenteie
seus amigos
com

Direcora de Comunicações Públicas

Estaca Bacacheri

ALIAHONA
II

Primeiros Missionários
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Roberro Car/01 de Moura

Cdesuna Cru< Pedront

Soraia Fagtmdes da Stlva

Jean Casrro

Ramo de Botucatu da
Estaca Marília

Ramo Riacho da
Estaca Belo Horizonte

Ramo Vinhais do·
Distrito São Luís

Cornélio Procópio da
Estaca Londrina

A irmã Celestina Cruz Pedroni,
batizada há um ano, professora na
Escola Dominical e semináno, foi
chamada para servir na Missão
Campinas.
Ennmlo por Nruon Sptra

A primeira missionária do Ramo
Riacho é a irmã Soraia Fagundes
da Silva, que desde 12 de maio último está servmdo na Missão Brasil
Fortaleza.
Enuado por

O primeiro missionário do Ramo
Vinhais é Jean Castro, que está na
Missão Brasil Recife desde 14 de
abril último.

Robeno Carlos de Moura, batizado há um ano e meio, é o primeiro missionário do Ramo Cornélia
Procópio e está servindo na Missão
Brasil Rio de Janeiro.

Dn-ttor de Camumcaçõts Publrcas

João Mamo Leal

Entw.do por
Ttadoro Jose da Swl

Ana Clara

ascida em março de 1965, Ana
Clara foi vftima de doença inN
curável aos onze anos de idade, fi-

Jean Claude Abreu Arau10

Eudes de Jesus C. Barbosa

Paulo Cesar Soartl Saldanha

Ramo Coab do
Distrito São Luís

Ramo São Luís do
Distrito São Luís

O Ramo de Coab enviou seus
três pnmetros missionários ao campo: Jean Claude Abreu Araújo,
para a Missão Brasil Belo Horiwnte; Eudes de Jesus C. Barbosa, para
a Missão Brasil Campinas e Ulcijara Jesus Brandão Silva, que segu1u
para a Missão Brasil Recife.
Enviado por

Paulo Cesar Soares Saldanha é o
primeiro m1ss1onário do Ramo de
São Luts e foi chamado para a Missão Brasil Recife.
En~'Uido por
Teodoro Jose da Súl!a
~

Teodoro JoJe da Stll'a

Ulcijara Jesus Brand.W Srll'a
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Present~ie

seus amtgos
<.om
~

ALIAHONA

cando hospitalizada durante um
ano. Ao obter alta, prometeu a si
mesma: vou trabalhar neste hosprtal. Aos 18 anos, após o curso de enfermagem, começou a trabalhar na·
quele hospital como auxiliar de enfermagem.
Por causa da doença, era internada várias vezes por ano, mas ajudava a cuidar dos pacientes e os con·
forrava com palavras do evangelho.
Teve cargos na Primária, Moças c
Sociedade de Socorro da Ala XI
Mooca, Estaca São Paulo lpiranga.
Deixou-nos uma grande lição de
amor à vida c ao próximo, vivendo
cada minuto como se fora o último.
Faleceu a quatro de janeiro de 1989,
após ter passado pelo Tcmplo de
São Paulo.
Enviado por Vanderlei Valleti
Notícias Locais/Fevereiro de 1990
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S T R I N GHA M

SENDO O VELHO TESTAMENTO O TEMA DE ESTUDO DESTE ANO N A
IGREJA , É INTERESSANTE N OTAR COMO A B iBLIA ESTÁ ATI N GINDO
OS PONTOS MAIS REMOTOS DA TERRA .

Mt:u a p r·cço pt"la Bíblia não é o que de'l-t"ria se r. Quand o a leio, t"Sq ut•ço-me muitas vezes
de q ue os p r·oft'la s e o ahado r fala\a m uma Língua d ift"rr ntr 1la minha. P ar an do pa r a
pen a r . dou-mi' ro nta di' mi n ha dh ida pa ra com os muito~ hom('n;, cstmliosos e ent!'ndidos q ue a tra d uzi r am. Como não fic aríamos dt'sam r>ar·ad os M' todos fôl'SCmos obr igados a
lcr· o Vclho Testa mcn to em hebr aiC'o e o l\o\O Tcsta ment o (' 111 1!:~'~~1!:0·
6s, sa nt os dos últimos dias . dewmos mu ito aos tr ad uto n ·s da Brhlia. llaramcn tt' nossos missio nários começaram a p rega r a um povo q ut" já não dispusrSSt' drla. Te r a Bíblia Í'
um J'asso vita l na ~l rt"pa ração das pessoas pa ra acrit ar·t'm a plt'n it udl' cln H::mgelho.
A Bfhl ia rstá Sl'nd u p uhl ira da atualmente cm trezen tos t" d,•z idiomas . Mu itos d e nós
nem SI'IJUc r· sabemos d a exis tência de tan tos idiomas. Mas is to nüo (: tu do. O Novo Tes tanw n lo é p ubl icado em mais seiscentos e noventa e cinc o lin!:.\'lr a~. E pd" 111l'II OII\ um li vro da
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TRADUTORES DA
BIBLIA. COMO

ESTE~

EM PAPUA . NOVA

GUINE. DESCOBRIR.II
QUE PARA TORNAR

OS TERMOS BIBLICO
MAIS SIMPLES E
COMPREENSIVEIS,
PRECISAVAM USAR
PALAVRAS FAMt ·

LIARES ÀS TRIBOS L

CAIS . ( FOTOGRAFIA:
POR CORTESIA DOS
TRADUTORES DA
BÍBL I A WYCLIFFE.)

Bíh lia, j!:er alnwn te um dos eva nl!elho~. já foi traduzido t• puhlwatlu ;•m uut r·c" 11m !'ce nto ~
elo i& idioma 'i. Com <'S~es mil e no, eet•ntos e 'Nt• idiu rna ~. nm I ' Hta c· 'NI' pu r <'l'n to tia
pop ulação mundial dispi1e cl <' pelo menus um liHo da Bíh lia para ler. \ maioria clessa s

t'

tratlru;ões foi fdta nos Ílhimo. trinta anos.
O impulso na tradu ção ela Bíhlia ten• inkio no st'eulo fla'';ulo. quandu at- principais
i ~rc·ja ~ c· r istã ~ t•u ida\:tm clt• su a própria tradu ção. eom puuquí..,ima c·uotu•nrção mÍi tua.
t'Ste sí-c ulo , desem oh !'u-se um esforço mui! o mais t•oopt•rati' u rra puhlit·ação I' c li~t ribui ção cla8 ver·sões híblicas. 1\lt'- m disso, a tendên<"ia é confiar· 11 H·r·~ãu u tradutc1r·es nati\os.
Quase tod os os p aíses tl-rn sodedatlt>s lúhliral> tJUt' nric lanr de· ' "a cl ist d ltuic;ãu. Em 1946,
vádas sodeclarles bíblicas nacionais un iram-se funnandu u l'uited /Jibif, Societies. or~ani 
:r.ac;ão l''i la qut• auxilia t01l:. s as igrejas tTis tã s 11a puhlil'açiio t• cli~tr·ihHiçãn da Bíhlia , a lém
dr ftii'HCcc r· consultor·es a il!rejas locais que desejar·em inic·ia r IIIIHI tnH iuç;iu híhlic>a. ~sses
c·o nsultort•s, fret]Üenlernenle também traduton·s. são \I'I'IHHio,. {'III ~n·~u 4' hehrait•o. Refer-i d a nr~aniza ção tamhém produz e publica c\planac; tit•s elt· tallr uela, tl1· 1'\flrt''"Íit'' impm·t an te~ de ea tla H·rsíe ulo bíblieo e fra seado alternati,o. a fim 4h· t•,.clan•t·l'r mclhur· o sentido e a correlação de idéias. Freqii entemcnte. di,·t·r·•:" llt•numinu çill';. t•r i•tã' c>olabor·am

numa traduçãn. eorn a ajuda ela L'nitt>d Bible 'oâeties.
(At ualmentt:. a maior diHtlgad ora de tc,to• bíbli ro• 1' .r S4wit·tlatlt• Híhlic·a \mer irana.
Emhor a não •rja a mai!. antil!a. possui ma i~ de urn mil hã n dt• nrr•mhru' c· ontri hu inte~ t•
t•on ta t•om ma i~ d e <·im JÜcn ta mil 'oluntário, trabalha ndo t•m '"a' diHr'o;h tarl'fa~. Ela é
um a tia ~ print•i pai <; fnnlt·~ d e no,·as wniw~ híhlica~ .)
Parece animador que no' f'nta c sete por c·e nto do mundo tli,twn ha tia Bíblia CHI parte
dr la. Podem os pr n~ar qu e tudo o qu e resta a fazt"r ~~ liTrrrina r· a tradução ela Bíblia nos
itliu ma b q ue ju po""uam parte dela, e. a ;e~u ir , n riel:rr ele mai, a l!!UIIIlh trael uçiw~ para
abr anl!er o mundo intriro. Infelizmen te. não Í' tão ~i mple' '"''111.
Ca lc ula -sr q ui' l'xistam (l .líO idiomas (nã o dialetm., mas i1 liu mas). S uhtraindo 1.90í
nr<•n t•ionndos. r·est am -1.263 Jlar·a abr·ani(er os trils pur t•t•ntn «(III' faltam - ~~~ id ioma"
fa lados somente em á r·cas r·ernotas do ~lobo pot· pequt•rrc.- !!~"~'Pu~ de• p1·••>~ •as . \ ma iur·ia
d essas lín!!ua~ ~ão á gnrfas (não possut' m for ma 4'MI·rita) - >Üo idiunras 'l'r·l,ais. Ainda asA
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sim, existem

tr·ad uto n·~

<·on,·eneidos de q ue a Bíblia ain d a será ver tida pa ra tod o idioma

r onht'cido.
A enor mid ade da tar·efa , cntn~ tanto , MISt·ita urna peri!u nta: Não seria ma is rar.oávd
prover a Bililia no irlioma ofic•ial do p aís ou l't•r tas linguagens r egionais utilizada s f'lll
tra nsações ronwrr iais?
A r·csposta t•ru·on tr·a-sr c m Dout ri na e Convêni os: ·' Pois, na verdadf' , ... deve pa rtir o
som ao mund o todo , e us p ar·tcs mais lo ngíuq uas <l u l<' rTu- o eva ngel ho deverá sr r p n ··
gado a toda c r·ia tu r·a ... "( D&C 58:64; t-:r·ifo rr ooso. )
A tradu tor·a híh li<·a Lillian Howla ml deu-1111' IHII I'a boa resposta : " Além d o t•onr r ito
UD de quf' a lgrt•ja <Ir H • a poiar os pai!> uu la r . t•, i•tr outra razão import an te para q ue o
lar con te co m esni ttu·a!> nu idi oma nati' o - a com e r~úo. Se as pessoas falam um idioma
difer en te na 4;n'j a do !JIIC nos outros seis d ia,., da ot'mana , ~u a conduta •·eligio:.a a<·orn J1a·
nJt a r·á cs:.e cstJUCrna . \ n· li!rlão tcuder á a aft·tar st• u <·ompo•·tamento nu m único di a d a
semana . Elas lt••·iin a Híblia um tlia por s<· ma na; ora rão apt·nas um dia na st•maua . Dr us
fica afastad o du st•u vivr r· tiiário pur ca usa desse idioma. Escr·ituras no id ioma uativo d a
pessoa visam pri rneir·ameut r su :1 sa lvação e p rogn•ssu diúr·iu, c· s6 sccundar·iamcntc ajudálo n a r·es ponsa hi litlade pa r·a com a família."
P or· :sugestão tlt• u utm tr·adu tor h ililko , fiz u ma r xprri il nc· ia. Dura n te um a sema na ,
tentei ler a s es<'rit uras n u segu ndo idioma q ue apn•udi . <'m lugar ele> min ha língua pátria, o
inglí>s. ão ('mhr~•u i rhe~ar ao fim ela ~~·ma u a . \ Uíhlia tor·nou-se tão insípida q ue depois
de largá-la não tiuha mai~ ' 'ontade de 'olta r a t>la. \ lcitu ra e ra difícil e não conseguia
cap ta r d istinçõcb ~uti .; 1111 fr as... ado. \ prendi q ue n11:u ;.~ preço pela s esc rit uras dc pt•utl ia dt•
poder lê-las l'um fa <· ilitlade e, assim . po n derá -la~ lil'rt'mcn te.
Dep ois dessa t•xper ii'nria com pree ndo md ho r a IH't'essici Mif' nf' a Híhl ia ser t r'tHiur.ida
pa •·a t odos os idio mas, ai nd a q ue não pa•·eça mu ito vi úvr l. Cu nsideremos o custo. Ve•·l!·r· a
Bíb lia p a r·a um itl iu rn a tr·ihal custa. cm méd iu , mais de meio milhão cl._. d óla r·cs . Com custo
tã o elevad o, h' m III' st•r u m pr ojeto defm itivu \:' ,.... ,. ft·ito eur rcta mcntc Iugo na pri mei r a
\CZ .

Pra ticamentt· todo id ioma d ifere de forma únit·a fios d emais. O inglês. por ex<'mplo,
assemelha-si' an ht>h r air n r j!J'ego no sen ti.-lo flt' fJ U<' I ndo~ o~ e'entos obedecem à ~t'<J liênr ia
de tempo. ~l a~ e' i ~t t' m al;,:uns outros id iomas, como o yagua no Peru. q ue d esr rc' cm

A TRADUÇÃO DA

.

.

BIBLIA E UM
PASSO VITAL NA
PREPARAÇAO
DO POVO PARA
RECEBER A
PLENITUDE DO
EVANGELHO. AQUI ,
UM TRADUTOR
FAZ UMA REVISAO
DA TRADUÇAO
ESPANHOLA DA
BIBLIA . COM
RESIDENTES
LOCAIS DO
MEXICO.
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o:. t•vt·ntoli em termos de loralização e distância. Em

\I'Z

dt• li!(ar flarh·~ 1la sentença

<·um lt•rmos c·omu antes ou então. o tradu tor é ohrij!aclo a u'ar t''\prrsMk' <·omn dali ou

longP (/is.w .
O trad utor e nfrenta inúmeros problemas quando St' pcir a tratluzir. \J i.,,ioná rio,., zelosos
pr ocuraram frcqíicn temcntt' vertt'r escritu ras para idiom..t~ que rlt'~ pníprio~ ainda não
domin a' am.

o passado. certas traduções fora na ba~ea tla ., t•m outra tratluc;ão e não nos

mrlhoré''l rnanu~<"ritos hebraicos e gregos di.,pnnhei.,. O t radutor dt'\1' cuidar ai nrla dr não
permitir <IIH' seu prÍiprio eredo dou tri nário ou cultural inOut•n<·it• a ' ua opção do '>e ntidn
tlr um tc'\to.
\lfm d isso, o tradutor precisa lnar em con~iderac;ãv a formaçãu n altural du lei toa·. Lm
{!l'llflO <lc t radu torcs contou a res pei to de seu trabal ho flll L karumpa . na n•jrião montanhusa da P apu ásia, ova Guiné. Disseram tfUC fora m oftrigado;, a IH n 4'uidaclo tlt' usa •·
palavras famil ia res aos na t ivos. Isaías I: IR, por t•xrmplu, l'u mpura o fH'c•udo ao vN·melho
o 1wrclüo ao branco, usando nevr e lã para iJ usta·ac· b •·aucu•·a. 0 8 nativos ,w bia m u <llll'

t•

er a vt·rmt•lho e b r anco, mas nenhum deles hav·ia visto ll t:\' t' ou lã. i\ sul ut;ão do tnu lutor:
"Aincla que• vossos pt'rarlos sf'jam como a csc·a rl ata. elt•h se· IIH' IHII'ào hraneos C'<HilO uma
pena de c·acatua", c·uj a varieclacle mais com um ~~ hram·a.
Nas Filipinas, u m tradu to•· dcpaa·ou-sc com outr·o p•·ublt•mu. Tendo tt•rmi nu do a t ra 41uc;üu <ln Evangd ho de J oão, imprimiu-o e di~trib u iu algnns t'M'IIIfllun·~ ao~ nalivu~ da tr·iho
com a qual est:l\ a. Nin~uém gostou dos escritos. e nillj,.'llÍ'III o lia. Dc•poi• tlc prsquisa•· um
pmwn tlt•sr·ohriu qnf' o idioma nativo tinha rluas furma s tlt' ua a-rat;ãu. uma para fiet;ão c
outra paa·a hist6rias \'ei'Ídicas. :"'a tradução, rlc uoara a primc•ira. Então tran.,p(,., a tradução p ura a outra forma r a no,·a \'ersão foi um ~ucl'~•o.
Lm l''\emplo de escolha infeliz de termos é a p r imt•ir·a tnuluc;ãu clu • <afano 2:J pam o
idioma tlingit, língua indígrna falada no \lasca. nos E•t ado~ lnido~. Ela d izia: " () rn hnr (o meu <"ahrt'iro: não careço dele: ele me arrasta montanha m·i ma : mr faz dr;,c·pr até a
pr·aia ..,
Dr vido às in úmeras dificuldades de transpor um idioma t• naltu ra para outru difer·en tr,
uão t·~i~tt' urna t•oi~a dm mada tradnçãv ''pnfe>itu'' ou nunplc·tu. \ limitação mencionada
poa· Josrph ' mith na Oitava Regra dr fé - "o quanl!l Sfja t•orrrta ~ua t raduc;ão'' c·ontinua presc•n te.
Existf', não obsta nte, certa "parceria" do Espírito c·un• a lingua!(C'IIl humana na traduc;üo da Bíblia. A tradução 11·ansmite o Esp í.-itu, r e>slc. po•· suo vc·z. compc•nsu as tlc·fi,·ií-nt•ia:. ela lin~t~Htf(t'lll h umana. Do Senhor temos o mandan•t·nt u d1· 4'11~inu a· lt1tlu:. u~ naçfu•s c
fll'l'f(aa· o cva nf(rlho a toda cria tura. Cremos qut• de tem pleno pucl c•r pura nos c•up ad tar a
f' lllllflri-lo. (Viclf' Mateus 28:18- 20: 1\'larros l (l: 15. ) () Sc•nlw r I'Sd ua·t•<•c•u sua maneiru de
<'Onnanic·ar -sr com o homem:
"Estrs ma ndamentos vÍ'm de mim e for·arn d ados au'i mt•us st•a·vos na sua fnaquezu,
cu nfonau- a s ua lin guagem , para que alcanc;as~>t·rn ('On• p•·eenl>ãu." (I>& C I :2·~ .) O
)rUPf>lo (; . Strinf(hnm. um linf(oiúta da Dit•isão dP Trwluçtin tln lllrt'jfl.

I f'rdfl H .

dt> Rnuntiful. { tnh.
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CONHECIDO ... SOMENTE POR DEUS
por tribos qur procuraram conta<·tar. Foram

William Ca rn eron To"nsend foi um dos
pioneiros n a tradução d a Bíblia . Em 1917.

executados como espiõrs. : ão 'itimados por

aos vin te c um a nos, Townsend foi contratado
co mo ~emll.'dor dt' Bíhlia, n a \mérica Cen-

mrntf'.

tral. '\as fl oreMas da Guatemala. tomou c:ontato rom a r!'alidaclf'

I'

rorn os índios cakdzi-

quel . Ell' pod ia q•ndt•r-lhes a Bíblia

cm

!'spanhol. mas poucos co nsegtüarn lê-la. E

numerosa s doem;as. \ luitos vi\C~m primitivamuita~ \t'zt·~ 'irtualnwnte isolados.

.\inda assi m continuam indo.
Nc)s df'H'IIIO~ a f'~>Srs tradutor!'s um profundo respeito c j!l"atidão. Mcsmo agora , há
trad utorcs hrilhantc~. nb nc~ados, viven do

cmboc·a fosM' o idioma oficial euoinatlo t'lll
todas as e colas. poucos cakchiquel conseguia m Pxpr.-ssar-sr hrm 1'111 t'spanhol. A lfn-

c•urn ~ua família em dt•st•rtos t' flort'sta~;, tr·a-

gua n ativa deles nuncu tivcc·a fonna escrita.

Lembrai-vos dclcs t•om <•ar· inho. Lc•mbrai-vos

Um deles prq;unto u a TownS(·nd: " Poc· que
o ~eu Ot•us não fala a m.inha LínJ!Ua ?"

dcii'S !' 111
deles. O

balhando com po\'OS qu e, às vezes, não têm
pratiramrntf• nn~ão alguma !lt> Dt>us.
I'OSSUS

fWL'I'I'io.

6s pn' <"isumos

O missionário nãu soube responder-lhe.
TnwnSI'JHI prrmauc'c'('U na Guatl'mala além
do l<'mpo co ntratado, af>rendeu a falar cal.·-

chícruel e in' entou uma man eic·a de

escrc~t-

lo. Depu i ~ tratluziu o ~o~ o Testamento, o que
lhe co nsumiu dozr anos. Essa tradução. por i'm. fll"OfHireinnou àquele po' o dignidade,
esperança e amor às escri turas. E també m
indi<·ou a Ca nwro n Townsend sua missão na
'id a.
Em 193-J, numa casa d e fazenda abaudomula no \rk ansas. Townsl' ml rll'u início an
<f Lit~

se tornaria o

wnme?r lns titute of Lin-

guistics. Co meçando com dois alunos no prinwi c·o ano, o Institu to já c he~nu a formar
mais de três mil lingüistas e técnicos !'omo
pilotos, rádio-Of)I' J'ad ores, enfer meiras e pr·ofc·s~nrl'~.

Os tradut oc·es vão em duplas p roc urar os pov ns esquecidos do mundo. AJ>r endcm seu idioma , ensinam o povo a ler e
L' tlepuis, au,._iliaclos por uma equi1•e
ele nati vos. tr·aduzem o ovo Testamento, o
Cf lle ainda lf'va dozl' anos . A ma inria das dul>las do Instituto perrnam.•ce vin te a nos para

esc r('ve r

trad uzir Lambi'm o \ r lho Testamento. Lm
li np"iista fWd !' consumic· a vida inteira verlt'ndo a Bíblia para doi~ idiomus.
, t'n ido rrs do Ins tituto têm sido mortos
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WILLIAM CAMERON TOWNSEND,
1896- 1982. FUNDADOR DO INSTITUTO
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PERGUNTAS
RESPOST..._S

POSSO ESTUDAR A
DOUTRI N A DO
RENASCIMENTO

P erpml us d f' inl f' rf'o!W ,:~rui.
ii fCllisa de o rienta~ão

ESP IRITUAL. MAS SE NAO

núu t'ti nlo prununc ianlPOto

S ENTIR A PODEROSA

rf'~Jmndido•
t'

ofil'inl ela

l ~rf'ju.

MUDANÇA E M MEU
CORAÇAO
TRANSFORMANDO- ME NUM

PROGRESSO
ESPIRITUAL
APESAR DE ESTUDAR AS ESCRITURAS REGULARMENTE,

MUITAS VEZES ME PARECE QUE

NÃO ESTOU APRENDENDO E PROGREDINDO.
COMO PODEMOS PROGREDIR REALMENTE
EM CONHECIMENTO ESPIRITUAL?

Rol(f'r K. Tt•rr) ,
Far uldadr de
Admin is u·ac; iio
dt· t·~c'íc-i os, Uni vt·•·sidarlf'
Br i~ham Young, Ut ah.

A

lo int<•iru st~mos ennados que na o p odelOS

sr r

salvos em

{{norância . E por isso

estuclamos o e\ angl'lho, compa r amos rcfl'r êur ias
da ~

t'MTÍiuras c pondf'ramos
as palavra s dos profetas . Às
'1'7('~,

pnrct rn, d e po is dt> ouvir
ou de

poderoso~> ll'~t f'mnn lws

n os ajod lwnno~ em si nce ra
oração, pa r ece-nos O U \ ir valtOS c <'OS

fa land o-nos d e u ma

r sfr ra SUJ)(•rior de apr cndiza-

gNn - e suhitanwnl c nos pcrgu ul llmos como os prof{'tas clu
p ussud o aprr·•Hif' I'Utn o quc· s a biu 111.

SA NTO, RENOVANDO- ME
EM CRISTO. POUCO
SABEREI OE SA NTI DADE.

Pelo meuos uma cotsa me
pan't'<' !'lara: O autêntico pt·ogrcsso do co nJteci ment.) e~pi
ritua l romeça quando a compn•t' nsão de con ceitos do
1•va ngrlho se traduzem em vil'<~llcia rio ('vangcl ho.

Eu posso, ptn- exempl o,
apt·rndcr a gramática e o voeahulá rio de um novo idioma .
Com muit a prática c esforço
p osso até chegar a dominar a
pt·onúncia cor re ta. Não conSI'j!ttirci, por ém, en tendê-lo
realnw ntf' l'nq nan to n ão pas~:u· muito tempo ouvindo-o e
fu lando..., com pessoas q u e o
lt~ m p11r língua pátria. Só ,-;.
'erwiando p len amen te o uso
dn idioma d entro do se u rnf'io
<·ultur·al é que passa r ei realnwntf' a c·omprccndê-lo.
É p ossí ve I urna pessoa cega
tor·na t·-sc perita na teoria da
luz r da eor·, ou na mecâni ca
da visã u - ent1•n dt>r como os
uervos e LN·idos funcion am
p;u·a transmitir· imagens visuai, ao t·érebro. Existem. porém, eertos aspectos da ,-isão
qur o rego n ão const>gtu' r ntendl•r romo as pessoas qui'
e nxt•rgam.
Da nwsma fo r ma, posso ter
c·un lweinwntu in teleNual do
n angdho - at€ mesmo uma

boa eornpreensão elos princípin~ doutri nários - sem realmente "eunh el'f'r'' o evan gelho. Puis (' m religião, ainda
111ai~

ljllt' cm assunt os acadêa t•xperi i'nria ou vivên-

mic~ts,

cia é um .-lcmento dt·cisivo. A

fé, por t:xern,,l o, mio passa de

\ Í'rtr ia . Como ronsqwir o tipo
ri' r to de vi' ílnt ia ou expc'rÍên-

um ronct•i to cnquanlo

ria? Isto , a<Tedito,

t'll

não

aprendt•r a exer·<·ê-lu <· ~<·nt i-la

r

um a

qurstiin d•· fna·n íntimo - uma
questão de su hmissão t· t·on s<~

acresc-ida pl'ln r·ctidiio pessoal. Então a ff tonaa -1w 11111

~raçiin.

·'Eis qur o Senhor·
rxij!l' o ro ra ção c mrm me nti·

poder- um IJrind pio d e poder.

Posso apr·Pudrr solwr a rrr-

nhedieut<·.'' (D&C 64:34. )

pendinwut o t• até mesmo obtl'r
o testemunho de qui' Jesus

Fala ndo do po'n da igrt'ja
df• Orus numa época de muita

Cristo tem podt'r, <·o mo ntt'U
alvador, para lanar-nw dos

' r à' ' uas bênção , es piritu<~ís:

1wrsq~uição .

\Mnnon refrrc-

·• ão o b, tante. jejua,·am

pecados: ma ' só llartir ipando
de St'U sac r ifício t'xpiat (lrio e

t•

ora' am fnctli•' ntl'rnl'nte. e
fa ziam-;e maiS fortes em

sentindo o perdão de mt'uS pel'lllllprt•t•ndo verdadeiramente o arrependi-

,ua hurnildadt•. firrnamlo-sr
rarl a vl'z mais na fé cm Cr isto ,

mento

até sentir que suas aJmas s<·
t>nrhiam rle a legria I' t•o nsola-

cado, Í'

\fllt'

t•

o pl'rdã n.

Posso r~tudar a doutrina do
r enasciml'nlo l'iopirituul , anus

ção; sim, ai Í' pu r ificar t' su nt ifi,·a r· srus ro r·açcics, santifica-

se 11ãu s.-utir a podt•rosa mu dança

em mt·u coração
transfurmaudo-nw uum ~a li 

c;ão essa quc obtiH·ram pur
l'llln•gur a Oeus $Ptu cora-

to, rcn ova mlo -mt:' rrn Cr·isto ,
pouco sahl'rci dr santidude.

çt)P.~."

Parrcc-mc que muito do t•o-

Posl>tt c8t utlar· o Espírito
anlo r r orno n•c•1•lwr rrvrlat;ão

nhl'ri mrnto obtido pela 'ivênria é r esult ad o dir·eto dessa

p<'~soal ,

mas não consf'p;u ir ei cornprt't'lldt• r a llaz pr·o\Cnicntc

de sa

(Helarnã 3::{5; ga·ifo

IWSSO.)

nossa entr·e{!a íntima a Deus <·
obed iência à sua vuntad e. Co-

~a~rada

l()(·a r o curação em sintonia
rom Deus i'. à s \CZCS. o mais

orientaçãu .- I'O m11a11hia 1'11quanto uão 'Í\ <· r ~>e~undo as
verdadt's rterna~ I' tornar-mi'

1lifíril no prorl'sso de aprend ízaj!l'm; a di~(Jnsiçã n r a tl'n-

assim , mereced or tia presença
do anto Etip írito.

tl í' lll·ia 1le nos tornarm os t•~>pÍ
rituai ~

PosMI falar elo 11ão t• da á!!ua
da vida , mas corno pod r rri

n ão são cc rtamcntl',

uatu rai. para q uase todos
uch. \luitas vezes só a orat;ão

fazi'- lo ro m r Hlcza I' autoriclad4' Sl'lll nu nra tí--ln~ tlro-

sí n••t•r·a t' u j<'jum consegu em
prqmrar nosso co ração p:ara

vaclo '?

rssn

O sa lwr maior· f srrntu·c· n
t·onlwdrncnt u naM·idu da 'i-

•lcwilifladt',

aumentar

nosso a nst•io twla •-etidão. O
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OMUNDO DE
EKAETTE
ANN

COMO RECEBI DE UMA IRM Ã

LAE MM LE N

NI GERI A NA UMA

LI ÇÃO SOBRE VE R DAD E IRO SE R VIÇO E CR I STIA ·
NISMO NO PACiFICO.

u go taria de ap resentar-Lhes mj nha amiga chamada Ekaeu e, de q uem fui vizinha por dois
a nos e meio. Ela vive n uma floresta tropical
ú mida da Nigér ia , o país mais densamente po- - - voad o d a África. Durante a estação chu vosa, a
casa de Eka ette fica rodeada de uma luxurian te vegetação
t·asteira . Palmeiras enfeita m o horizonte c o sol penetrando pelas nuvens cria deslu mbrantes espetáculos ao se
pôr. Durante u temporada quente e seca , os ventos que
sopram do Saara levan tam uma fin a névoa seca que filtra
os tórrid os r uios sola res .
Ekuettc é dois anos mais velha q ue eu. Era ainda uma
garota d e escola quando foi combinado seu casa mento com
Akpan . dez anos mais velho do que ela. Ao nascer-lhes o
primciro ftlho, Eka ette tinha apenas q uatorze ou quinze
anos. EJa teve oito liJhos, dos quais sobrevivem cinco. Sua
família filiou-se à Igreja faz alguns anos.
Akpan está d esempregado, 'i vendo de serviços a\·ulsos e
consertando coisas para outras pessoas. É um homem orgulhoso e trabalhad or, u m bom marido e pai.
Ekaette tem uma casinha atraen te, com paredes de
taipa. A cobertura d e colmos protege a família das fortes
tormentas tropicais. Por de ntro, o chão é de terra batida e
o espaço di vidid o cm quatro cômodos. A cozinha coberta
fica separada d a casa.
Como e m muitos out ros lugares d o mundo, na região em
F'EVER~IRO
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que vive Ekacttc niio há energia clétrica. Ekactte cozinha
sobre fogo aberto. la\ a as rou1>as no r io e a passa com
ferro a ca r vão.
O dia di' Ekaette r omrça hr m r r do. Ela e as crianças são
obrigadas a carrega r toda a água necessár ia para o dia, d e
um rio que passa não muito longe da ca sa d eles. Várias
v~:zt:s por s~:mana t~ m de ir cortar lenha no mato para cozinhar. Eles levam a lenha para casa car·regando os feixes na
cabeça.
Quase toda u alimentação da família de Ekaette é proveniente dt: dive•·sas pequenas roças situadas fot·a da a ld eia .
Ela cuiLiva mandioca, inlwmc, bunana , banana-da-te Ha ,
abacaxi , piment a ver melha c vários tipos d e verdur·as, usadas uas sopas.
Ekaeu c c seus fami liares são pessoas felizes; levam mna
boa vid a.
Conheci Ekactte enquanto di.-igia um p•·ograma de
saúde púiJticu pa ra o Thrasher Research Fund , que patrocina projetos de pesquisa sobre saúde infantil em países do
terceiro mundo. 1\leus colegas I' eu organizamos cursos d e
saúde e treinamos professo•·es voluntá.-ios em dezenas de
aldeias. nos princípios básicos d e saúde, como aümen tação, medidas ~>anitárias, lligit• ne l'essoal e ~n fe rmagem domést ica. Os professores, então, da vam as mesmas auJas em
seu próp rio idioma l'm ca ~as, I'Scolas, igrejas c prédios da
administração local.
Lembro-me de mna quente c abafada noite de verão em
que, sentada debaixo de um \Cn t ilador movido a bateria,
lia u jorual <1uc aca bara de receber . Parei numa página
cheia de sugestõe p ráticas sobre como economizar dinheiro 1'111 nosso la r, im·lusive desligar a s luzes e fechar as
O E
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EKAETTE MOSTROU - ME

NA AULA DA SOCIEDADE

ENTUS IAS MADA COMO ,

DE SOCORRO A RESPEITO

USANDO OS MEIO S DE

DE CONSERVARMOS

QUE DISPUNHA, SEG UIRA

NOSSAS CASAS LIMPAS

O PRINC Í PIO ENSINADO

IE ARRUMADAS.

torneiras quando não estão em uso, adquiri r mantimentos pios nos quais se baseia m ficam esquecidos. Acho que não
no atacado para d epois congela r em parcelas menores, ajudaria muito Ekactte se me concentrasse em programas
usar fraldas d e tecido cm luga r de descartá veis, co- como armaze namento d oméstico ou história da família , por
mu rucar-se por carta para reduzi r os telefonemas interur- mais impo•·tantcs que sejam . Eknctte e eu porém, tínhamos
banos e nã o comprar alimen tos quando estive r com fome. cm comum u ma ampla base de c rença em princípios eter São sugestões realmr ntc práticas, mas pertenciam a um nos corno fé, amor e auto-suficiência. Pondo esses princímundo totalme nte di ve rso d aq uele em <1ue me encontrava. pios em prá tica, aprendemos uma da outra.
Depois de pa rticipa r d e uma reunião da Sociedade de
A despeito, por t:m, das d iferenças entre o meu mundo e
o de Ekae lle, tínlla rnos algo em comum; o Evangelho d e Socorro no ramo local, é que me d ei conta d a im portância
de se ensina r prinCÍfJÍos. A aula, basead a no livro de lições,
Jesus Cris to - o cr ist ia nismo.
O cristianismo é a bsoluto. Ele não deve ser a fetad o por ve rsava sobre manter nossa casa limpa e cm ordem. O linosso meio-ambiente ou condições, a inda <1ue eles determ i- vro de lições apresentava como ilust ração uma casa amerinem como pôr em prá tica nossas crenças. O cristianismo cana bem decorada e cuidada. O modo d e viver ocid enta l
não deve ser afetado pela cor d a pele ou raça, por nosso era obviamente tão desco nhecido d a p rofesso ra, que ela
meio de ganhar a vida ou pelo que compramos no mer- most rou a grav ura de cabeça para baixo à classe.
Dias depois, r hrga ndo à casa de Ekaette, encontrei-a
cado. em deve ser d eterminad o pelo clima ou localização
lambu
zada de barro da cabeça aos J)és. orria radiante.
geográfica .
Voltei da África com u ma dcfi ru~ão mais simples de cris- Jnspirad a pela lição, Ekaclle estava limpando a casa . Detianismo d o que esposa va a ntes. P ara mim, cristianismo é pois de jogar fora todos os pe rtences (que não eram muiamor , ou caridade - a mais sublime, nobre e forte espécie tos), estava recob rindo a s pa red es e o piso com nova ca de amor - o puro a mor rle Cristo. Ele pode ind uzir-nos a mad a de barro. Cheia d e entusiasmo, mos trou-me como
dar esmolas ou a atos benevolentes, mas não é o mesmo havia enfeitado a frente d a casa, usando um tipo mais escuro de ba rro na par·tc de baixo, corno acabamento. Esque obras de caridade.
Em outras palavr as, cr istian is mo não é tanto o que eu tava lindo. Ekaette havia aprendi tlo o princípio, d epois o
faço, mas como e u amo; é o processo d e aprend er a amar aplicara de forma condi zen te com suas co ndições.
como Cristo ama. As igrejas são instituições onde podemos
O exemplo dela instigou-me a re fletir sobre meus pr6aprender a res peito d e C.-isto e pr·aticar o cristianismo. . prios esforços na aplicução dos princípios cristãos.
F reqüenta r a igr ej a não me tornará cristã, exatamente Ocorreu-me <1ue possivelmente o primeiro c o mais imporcomo sen ta r-me numa biblioteca não fará de mim uma eru- tante princ(pio a praticar é o auto-exame.
dita. Simplesmente me dá meios e oportunidad e d e aprenPor exemplo, muitas vezes pe nso: "f: uma boa idéia, mas
der a torna r-me c:ristã. O cr istianismo d á-me conhecimento não tenho meios d r aplicá-la." Oinheiro e coisas materi ais
de minha rela ção com De us c meus semelhantes. Com- acabam interferindo no serviço cristão. Ser cristão exige o
preender esse relacionamento aj uda meu coração a que? - um tapete para aj oelhar-se ou um
pão ainda quente para oferecer a uma vizinha ? f: preciso
modificar-se, a umentando minha capacidade de amar.
Prindpios como o a mor , sa crifício, fé, a rrependimento, estar frnan ceiramcnte realizado pa ra poder compa rtilhar o
auto-sufic iência e con agração, são u niversa is. Trabalhar que tenho ·~ Tenho de viajar para a África pa ra encontr a r
na África e nsino u-me que pri ncípios são muito mais impor- crianças carentes? Creio que o enho r se agrada quando
tantes d o que programas. O mundo ocidental proporciona ser vimos com o q ue temos, sej a o que for.
muitos programas aos países d o terceiro mundo.
Um segundo princípio que a prendi é a importâ ncia de
Constroem-se escolas , instituem-se clínica s médicas, ser vir onde estamos. Minha experiência a fricana foi muito
fornecem-se medicarncntos, importam-se tratores e intportantc para mim, mas não acho que seja melhor amar
distribuem- se a liml"ntos. Os programas ajudam a pr·een- alguém distau t•• d o qu(' aq ueles que nos rorleiarn . O Salvacher necessidades imediatas , mas muitas vezes os princí- dor mostrou pelo exe mplo a <JuC m d evo amar. Ele não
A
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aba ndonou ·ua terr a em busca de out ro luga r ou povo dista ntc. Elt' andou com os seus, convi' cndo com os mais variados tip o~ de pessoas - ricas c pobres; políticos; enfermos, coxos, cegos; coletores d e impostos; famintos,
<'ll llS!Hi o s <' solitários; e até mesmo as pessoas consideradas
indi ~n as.

Ao (' ncontmr-me na Africa, não tinha dúvidas de q ue
era ali o md hor luga r pa•·a e u pra ticar o cris ti a nismo.
Agora <lUC estou em casa, o lugar mais prá tico para ser
cristã é a qu i, entre meu próprio !>OVO. f: um desafio. Muitas \Ctes par ece be m mais fácil mandar d inheiro para uma
organização ass istencial do que e ncont rar tempo para aj u•lar ou con ver·sar com um irmão, irmã, vizi nha ou amiga.
A te rceira liçã o q ue apre nd i é que devo prepa ra r-me
pa ra ser vir· nos mais d iversos a mhir ntrs e C'ondições. Tive
muita s ex pel'iência s q ue me aj uda r urn a entende•· melhor
Ekaette e sua familia. Con tudo, nüo conseguindo comp reender tod a a sua vivê ncia , fi cou difícil saber como
ajudá-la da maneira mais prá tica e p roveitosa. !Xão ei
como f '~<er t rês d e meus fi lhos morrrndo cm meus braços
por falta de assistência médica. ão sei corno é nã o saber·
de onde virá minha próxima refeição. 'iio sei corno é moldar as pa red es d e minh a casa com us pr6 pl'ias mãos. ão
sei o q ue proporc ionou a F:kactte suas maiores a legrias.
Por ma is q ue cu ten te, não consigo irlr n tif ica r-me com muitos de seus problemas e d esafios.
'o entan to, a p rendi que q uanto muis va t'iada for min ha
vi,ência , maior n ú mero de llessoas t·o nst·guirei entender.
Con viver deli beradamente só com um jrru po seleto de pessoas qur pensam e age m como cu. limita r·á considcra,elmcn te mi nhas oportu nidad es de IH'cstar ser viço cristão. E
cu posso a umen tar a di versidade de minhas experiências e
rni uha capacidade d e a mar·. Quauto mais pessoas eu comp reende r , mais semelha nte a Cristo me torno.
Procurando p r·atica r· o c•·ist ia nismo, descobri que muitos
Ôl' meus motivos sã o fr·cq iil'n trm<'n tf' r <'nl'tidos nas ações
das pessoas q ue me cercam. Ao conviver na África com
cl'ntcnas de pessoas de d úzias d l' a ldrias, meus colegas e cu
observamos muitos motivos para d a!> 1>a rticiparem de
nosso p rograma. Alguns nos p rocu raram por ac redita r q ue
os volun tário bra ncos fo r neceriam ser viços e med ica mentos gra tuftos, ou emp rego. Outr us ('Stavam curiosos com a
novid ad e de r·ostos b ra ncos em suas alclcias. Algu ns a pareA

M O TIV A D A PELO AMOR ,
EKA ETT E N AO 50 TERM I N O U S EU T R EIN A ME N T O
N O PROG R A M A DE SA UDE .
CO M O O FERECI A O QU E
A PREND E R A AOS S EU S
SE ME L HANTE S .
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cc•·am por estarem preucupados com a saúde d a família ;
tinham medo dr dornças c temiam q ue um filho pudesse
morrf'r. Out ros qul'rium instruir-sf' melhor so bre saúde
p:n·a o bem da família . Alguns apa reciam pot·quc os vizinhos o faziam. Out•·os ainda pot· sentit· am01· no coração e
o desejo de aprcnrler c·omo rnt'lhot·a•· a p t·ópria vida e a
vida de seus Sf'melhan tes.
Era fascinante obse•·var as difet·entes rcações ao nosso
projeto. Os que nos procuraram na esperança de conseguir
alguma coisa gratu itamt'llte, logo tlesat>a•·eee•·am. Os curiosos a costumaram-se com nosso rosto branco c também e
foram. Aquele~ qur tinham probl!'mas di' saúde na familia.
geralruente se saíam bem; não só conseguiam respostas
t>ara atender àb ua!l ncccssicladcs imediatas, como armaze na' am itúonllaÇÕ('a pa•·a fu tu ra necessidades. Os moti' ado pelo amor não só eram constantes, mas davam um
passo aJém, oferecendo o que haviam aprendido aos seus
semelhantes.
Ekaette era uma dessas pes~oas. Certa "·cz me disse: "Se
me tivesse dado dinheiro, - não importa se muito ou pouco
ele agora já leria a cahaclo: mas você deu-me conhecimento , c este ni nguém pode tirar de mim!" Mais ou menos
no tíltimo ano, por inteiat ivu própria e muito pouca ajuda
no~sa, Ekaette t reinou p.-ofcssot·a s a fim de que instruíssem diversos ~nt pos de mulheres cm vá.-ias aldeias.
Na vida de Ekactte vi o r r-istianismo- ou amor - em
ação. Orif'llla,la por prinrípios tio l'vnngl'lho, ela tem enconh·ado soluç•i cs práticas IHII'a seus desafios cotidianos. E
o mesmo nós podemos fazrr. Estou certa de q ue o Evangelho dr Jesm. Ct·isltl trm respostas para todos os problemas
do mundo.
Passei <1uase metade da última década vhendo longe de
minha pá11·ia. Durante e~<;(' tempo, pude obser va r e vivenciar mu itos ('Ontrasti'S, r fitei os olhos de muitas pessoas
que enfrentam gra\C~ prohlemas. Creio ser verdade o que
disse o Presidente pt•n<•(• r ~. Kimball - que no evangelho
de amor ens inado r exemplificado pelo Salvador, podemos
encontrar res1>o~tas t>ara todos nossos flroblemas. Com
essa espécie de amor no coração, posso ser uma c ristã praticante, seja a c1ui ou no mundo de Ekacttc. O
Ann LaemmÚ!n, ex-direton• do Tl•rasher lnt••rnational i>rogratn for
ChildrPn é •ditorfl - a•.•i-•tPII IP da lntl'mfllional Magazinl', I' mPmbrn
da Ala Millrreek 11. EMfu·a Sa/t l.akl' Uillcree~·.
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O SR. HOGGE
PERGUNTOU-ME: " QUEM
O MANDOU AQUI? NAO
TENHO NENHUM EM·
PREGO DISPONIVEL!"
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A INSPIRAÇÁO DO
IRMÁO HIGGINS
LAVE RO

u acaba•·a d e me acomodar na polt•·ona para
assistir· uo noti<•iár·io dt> tt>IPvisão d e minha predilcção, <1uando tocou a campaü1ha. "Vou ver
<pi em é", avisou minha esposa.
" Quem viria visi tar-nos a uma hora dessas?". perguntei a mim mesmo. " f: sempre assim. Nu nca
consigo ver meu programa fa\or·ito."
" ão os mestres famil iares.,, d isse ela. '·Esqueci de
contar-lhe que o l rmão Higgins telefonou hoje à tarde, avisando que viria ver-nos no começo da noite a ntes de viajar
ainda hoje."
Quando me levantei da poltrona, já sabia o que o irmão
Higgins ia d izer. Eram sempre as mesmas perguntas:
"Como estão? Como vão as coisas? Foi um lindo dia hoje,
não é? Posso faze r alguma coisa pelos irmãos?"
Foi cxatamente como previra , c continuei ~)ensa ndo:
" Estou l>e rdendo o not iciário!"
Mas quando o ir-mão Il iggins indagou: " Posso fazer alguma coisa por vocês'?" O!'orrcu-mc uma idéia: "Ele pode
ajudar. Dê-lhe uma oportunidade."
"Sim , o inniio p()(ll' fa ze r a lgo por nós. Como sabe.
nosso filho Mikhail arabon de volta•· de sua missão. Ele
vem procu n111do c mpr·cgo sem nada conseguir e está muito
d esanimado. E u uão consegui ajudá-lo. O irmão tem conhecimento de algumu va~u ?"
" f: um problema c ta nto", respondeu o irmão Higgins.
"Também uão sei de nenhum emprego vago, mas verei o
que consigo.''
'a verdade, não pensa\a que o irmão Higgins pudesse
soluciona•· o proble ma . Esquec i-me de que os mestre3 familiares têm dire ito à in~piração para aj uda r a s famílias sob
sua responsabilidade. De qualquer jeito, sentia-me melhor
d epois de compartilhar o problema com nossos mestres íamiliares.
Passados doib diab, o irmão Higgins tdefonou-rne. " Diga
ao Mikhail que vá à loj a d a Compan hia Read e fale com o
sr. Hoggc", uvisou . "Ele tem um emprego vago."
Mikhail saiu entusias mado, visto estar procur·ando tra-
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balho ha via basta nlt' tempo. Uma hora mais ta rde, entretanto, ao vê-lo volta udo, pudi' pcr·rcher pelo seu andar que
não ti vc r·a sucesso.
" Eu não acr·cdito!" desabafou, ao entrar em casa. "O sr.
Hogge perguntou-me: ' Quem o mandou aqu i? Não tenho
nenhum empre{!O disponível, c aind a que tivesse, seu pecüdo ficaria no fim desta pilha de fi chas d i' pretendentes.'
Fiquei tão embaraçado que me a JTependi de ter ido lá."
entindo o de apontamento de Mikhail, procurei
encorajá-lo. Mas não pude deixar d e perguntar-me por
que nosso mestre familiar no indicara uma \ aga q ue não
existia.
Ao atender o telefone no d ia seguinte, a voz do outro
Lado disse: "Aqu i fa la o sr . Hogge. Mikhail está em casa?"
.\1ikhail atendeu, e o r . Hogge lhe disse: " Dê uma chegada até aqu i. Fiquei iml> rl'ssionado com s ua sinceridade e
vontade d e trabalhar, c afinal posso apr·oveitá-lo. Preciso
de você esta ta rde."
Chegando à loja, Mikhail descobriu que não só a.-raojam um ernprrgo como ainda potlcria escolher o horário
q uf' mais lhr <'O n vif'SS('. Assim, pôde conciliar as horas de
tr·aba llw com as aulus na fu culdade - outra resposta l>ara
or·ações sinceras.
Considcr·undo a seqüên<·io de eventos que levar am ao
novo emprego de 1\likhail , ot·orr·etHIIf' de r·e~lente que o irmão Higgius tinha conhecimento d a vaga na loja d o sr.
Hogge antes mesmo qu r elf' próprio o souhPsse!
;\a \·isita seguinte, contei ao irmão Higgi ns o que acontecera. Respondeu-me que simplesmente havia orado pedindo poder ajudar· Mikhail conseguir um emprego, e nos
a\ isara quando soube dr um.
Era óbvio 11ue o , enhor I'Onlwria nossa necessidade e
usara os mestr·c familiares como instrumento para ate nder
a elas. Eles oraram cm busca d e orientação, e o Senho r
respondeu às suas prece~ .
Lallerd John. educodor opoSPIIWdo. rf'sidl' nft árl'a da Ala Ogden

NartP, E•tm·u Uta lt OgdPro Nnrtt'.
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EXISTEM MANEIRAS DE OS FILHOS MELHORAREM
A COMUNICAÇÃO COM OS PAIS .

Brad, meu melhor amigo, aca ba ra dt· desco brir que seus
pais fa m di vo rciar-se, e passamos várias horas conve rsando
sobre os p•·oblemas que ele vinha enfrentando.
Então consultei o relógio. J á passava d e uma hora da
mad ruga da. " Essa não!", exclamei. " Eu d evia esta r em casa
há muito tempo. Meu pai deve estar u ma fera comigo.··
Despedi-me de Brad desej a ndo-lhe boa sorte nos próximos
dias e djsparei para casa.
A luz da entrada con tinua va a cesa - mau sinal. Significava que meu pai me
estava esperando.
Abrindo a poria d e
mansinho, en trei.
" Você sabe que
horas sã o?". gritou .
de
" Passa
hora. "
urna
" Não avisei que
mais
chegasse
ced o em casa?"
"" irn , mas . . . "

" Não tem nada d e ' mas'. ão
é a primeira vez q ue a visei sobre chegar tarde em casa." Ele esta va tremendo de raiva. " Você va i
ficar sem ver seus amigos por muito te mpo, meu j ovem."
cnti-me como sendo condenad o sem julgamento, e não
gostei nem um po uquinho. "Jsso niio é justo. Pelo menos
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deixe-me explicar .''
" 1 ão há nada para explicar'', foi a resposta. " Você está
atrasado, e ponto final. Agora vá para a cama. "
" Pai'', tentei argumt>ntar, "isso não é justo."
Foi aí que a coisa pioro u de vez, e passamos a discutir,
acusando-nos mutuamente. Ele nunca me
ouvia . diz ia eu. Eu não tenho respeito,
c.lizia ele.
Quando nos r rcolhemos, cu estava irritado demais para conseguir dormir. Sentiame preocupado com Brad, e muito frustrado de não poder con versar com me u pai
sobre os p•·oblcmas de meu amigo. Desejava que as coisas fossrrn difereutes, que pudesse ter chegado em casa e folado
com ele sobre os pais de
Brad. Mas em vez de
conversar. ficamo discutindo sohre e u cht>gar
tarde - parecia que
•Jela centésima vez.
Eu realmente de eja\ a poder comunicar-me com meu pai
e, vez por outra percebia que ele desejava o mesmo, mas por
alguma razão não conseguíamos conversar de coração
aberto.
em sempre é fácil conversa r com os pais. Alguns jovens
e tal vez você seja um deles, tê m um relacionamento excelente
com os pais. Esses jovrns podem falar sem medo ou inibição
sobre todo e qua lquer as unto com seus pais. Nem todos,
porém, têm a nwsma sorte. Como rapazj nho e depois adoles,.EVEREIRO
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sér io sob r e o que esta va acontecendo e m minha vida. meus
cveu tua is problemas ou p•·ojetos futuros. P ara fala r a ver da de, a primeira vez que co•n ·e rsei a sério com meu pai foi
quando ele e ra bispo r trvr rle me entJ·evistar no meu a nive rsário.
Ncl!l!U ent n·vista pc•·ccb i rcalm r nte que eu podia melho..ar
nossa comuu icação se p•·ot·ur·asse ajudá-lo. As coisa s não
mudara m d e um clia pa r·a c)utro , mas desd e então a mbos
esfor çamo-nos mais para encontJ·ar tempo d e vez em qu a nd o
para COI1 VCI'Sar ."
Uma jove m qu t· c·onheço en trevista os pais uma vez
por semana, mais ou rncuos. " Não é uma ve rdadeira
'entrevista"', d iz f ia , " prlo men os não de ma neir a formaL
óbvia . Mas eu apr oveito um moment o e m que não estão
oc upados c faço pergun tas sobre a infâ ncia d eles, seus
tempos de e~cola I' coisas a ssim . Assim que começam a
falar , fico sentada qu ietin ha Ou \'i ndo. t:: assombroso o
qu anto te nho ap rl' ndido a respeito d e meus 1>a is dessa

SE TEMPO E O

. "
ma nc•ra.
Quanto maib ~c co nversa com os vais no dia-a-dia , mais
fácil se tor na fa lar com eles cm ho ras de crise ou emoç ão. A
boa c·omu n i('ação não aron tcc•e simplesmen te - ela exige

PROBLEMA PARA VOCE
E S EUS PAIS, USE A
IMAGINAÇAO PARA
ENCONTRAR TEMPO
PARA ESTAR COM ELES.

pr á tica , q ue muitas vezes você pode iniciar .
Às vezes tul'lla-sc clifícil encon tr a r tempo pa ra co•w ersar.
Se for este o caso, tente ser cri at ivo. Um jovem missioná r io
co ntou-me o ca so dele: " Eu semp r e tive vo ntade de con ve rsar
C!JIIl minha mãe. A gente falava , s im, snlw c> uma porção de
coisas, mos uuncu sobr r olgo •·cnlmcnte sério ou pessoal.
T fnla mnos um bom rclaciona mcnt o- da vamo-nos bem-

SE QUISER DE
VERDADE , ENCONTRARÁ
TEMPO PARA UMA
CONVER S A COM SEUS
PAI S .

mas nunca conve rsá va mos d e verdade.
Ha via tanta c·oisa (lUC cu queri a dizer-lh e, t an ta s pe rgu ntas (1ue gosta ria de faze r-lhe a ntes de 'sair em missão', mas
simplesmente nüo su bia como. Escre vi- lhe então uma carta,
uma luuj!a carta q ue deixei sobre s ua ll entea deira. Foi a ssim

ccntc, scmprc qui b te •· couversas sérias com meus pais.
mas não consegu ia. ós nos dáva mos bem, mas n ão ch egá va mos :1 com e rsar rlt> vt> rdadt>. Rt>monta ndo àquele tempo.
dou- me conta d e q ue esperava que todo esfor ço para abri r
canais de comunicação partisse deles. Foi nisso que er rei.
Exis tem ma neiras d e o~ filho:~ melhor a •·em a comunicação
com os pa is.
A pr imeira coisa a fa zer é con ve rsa r com eles. T alvez não
seja fác il a prindpio , nws vale• a pf•na. " Mc>u pai conversava
comigo", d iz u m est ud unte a dolescen te que conheço , " mas
n unca nos sen ll'ivmn os d clibcr·adamcntc para um bate-pa po
A

q ue r ompi a barreira que nos sepa r a\ a, e ti \C mos a lgumas
boas conversas anti'S dl' minha pa r tida."
e tempo é o problema para 'ocê e seus pais, use a imaginação par a cncontJ·ar tempo par a esta r com eles. Você poder ia, por exemplo, levan ta r ma is ced o ou ir d ormir um pouco
mais tarde pa ra potlercm convcr·sa r sem ser em in te r r ompidos. Você pode atC: mesmo ma r ca r d ia e hora com eles, par a
co•n•ersa•·em sossegados. Se q uisrr dc> vc>rd adc>, você en contra r á Lempo par a uma conve rsa com seus pa is.
As vezes, é óbvio, você quererá q ue seus pais ouçam o que
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tem a dizer. Con forme já devi' ter notad o, muitos adultos têm
a mania do con selho insta ntâneo. mesmo quando não d esejad o. Eu sou um deles. Christy, minha filha, muitas vezes
começa a contar -me um prohlt'ma q ue está tendo na escola
ou com amigos , c imediatamente par-o de esc uta•· para dizc•·lhe o que deveria fa:r.er. ri perfritamente <rue Christy não
que•· ta nto o nu'u consrlho romo qul'r desabafa~·, mas às
vezes simpl rs mcntr niio consigo fi ca r calado.
Um d e meus a lunos encontrou um bom jeito de Lidar co m
pais (o u qu ai(Jtl t'r outro adu lto, quanto a esse pa•·tieular),
qu e tcn clem a da r r onsrlho quando deveriam fica r ou vindo.
"'Meus pais adoram dar ronsrlhos", diz elr, "e muitas vezes
isso não me inro moda. Mas q u ando ,·ez p or outra quero que
realmcntl' prcstt'm atenção ao que ten ho a dizer, eu aviso:
' Pai. mãe, quer o contar -lhes uma coisa, mas peço que escu tem atr o fim srm rnr intr r romprr. Eu quero mtúto falar-lhes
disso, mas se não <JUiserem est'utar-me. eu não conto. I'
vocês me

QUANTO MAIS SE

irem com atenção, em seguida ouvi r ei o que
vocês q uer em falar .' Isso geralmente funciona."
Talvez n em semprr srja fácil assim conseguir a atenção dos
llais. Às vc?.e a emoção intrr fcrr na comunicação. Se uma
das partes estiver transtornada , os canais de comunicação se
OU\

CON VE R SA COM OS
PAIS N O DIA·A·DIA ,
MAIS FAC IL SE TORNA
FALAR COM ELES EM
HORAS DE C RISE OU

obst•·uem rapi damente. " t' mprf' qu e 1wço a meu pai licença
para til'8r a c·a r t(•ira df' motorista.,, contou-me cert a vez uma

EMOÇAO .

aluna do r urso srl'u nclário, " r le sr za nga n a hora."
" E o que você fa z fJU il uclo ele fil'a za ngado?" pergu ntei-lhe.
" Eu também nu- za ngo c· acabamos te nd o uma briga feia.•·
Assuntos dclic•ad os poclrm ser discutidos sem que a s p ar·tes
se envolvam e m " hriga feia". Se ti ver que falar com seus pais
so bre algo, mas tiver rrrrio d e fazê-lo , você pode amenizar·
a situação extrrnan do o qu e sen te. Diga: "Estou sinceramente com medo de contnr-l hes uma coisa, mas ... " Ou. se
seus pais estÍ\erem aborrecid os, procure reconhecer o que
scntcm, dizcndo algo como: " ei que estão muito zangados
com ... " Quanto melhor 'ocê e se us pais com preendert>m
as emoções rorn q ue iniciam uma conversa. tanto mais fácil
fica r á a corn uniração.
Qui era ter -me conduzido de maneira difer ente naque le
incidente com meu pai sobre chega r tard e em casa. Ele estava
tão irritado na hora qu e ter ia sido impossível dialogar com
ele naquela noite. Mas eu pod eria ter falado com ele poster iormente, quand o a mbos est ivéssemos mais calmos, e tentado expo r-lhe o que sent ia.
Emb or a sabend o qu e era muito imp ortante, sempre achei
FEVERE IR O
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diffcíl fa lar com meus país. Essa fa lta de comunicação
era frust•·ante. mas o <JU(' me írnprdiu de sentir excessi,·o
desânimo ou raÍ\'3 rra sa lwr qu i' l'll's me amavam, e eu
ta mbém os amava. Por rnaiorl's <JUC' fossem nossas falhas de
com unica ção, pelo men os nossos cora ções estavam em consonância.
Esse tipo de amor de !>ais c fil hos é a base da boa comunicação. ão importa o qui' Sf'IIS p ais d igam-ou dei_xf'm de
clizer - ainda assim o a mam. Ten h a isso sempre cm mente
enq uanto fH'O(' ura meios de mclho•·ar su a comunicação
com eles. O
OE
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UMA
ÚNICA
CRIANÇA
KAREN

A .

ANDERSON

sidência da Primária estava absorta considendo as neces idades da organização para o
ano seguinte. "E o que faremos com a Geni?"
inda gou uma delas. " f: a única menina d e
onze anos na ala inteira. O que acham de
simplesmen te cornbinarmos as classes? Sabem como é difícil a rranjar professoras, ai nda mais para uma única
criança."
"Tem razão", concordou a presidente. "Não me conformo, porém, com essa solução. A família d e Geni enfrenta alguns problemas com sua irmã mais velha , e provavelmente a menina níio está recebendo a atenção d e que
precisa. Penso que devemos ora r basta n te a respeito dessa
decisão."
Nessa época, a Primária funcionava numa ta rde durante
a semana, e não era fácil encontra r quem pudesse da r aula
em dia útil. E encontrar alguém disposto a dar auJa para
uma única criança parecia impossfvel.
o dia segu_inte, a presiden te da Primária pôs-se a estudar a l_ista de membros d a ala. Aparen temente , tod as as
irmãs elegíveis já tinham mais de um chama do. Então ela
levou o problema ao Pai Celestial - e orou mais uma vez a
re5peito de uma profe ora para Geni.
Voltando a verificar a l_ista d e membros, sua atenção foi
atraída para o nome da irmã Carneiro - uma escolha inviável, pensou, pois ela emp re d izia não servir como pro-
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Com o corr er d as srma na s, foi-se aprofund ando a amizade e afeição de uma pela out ra. A irmã Carnei r o ensinou
GPn i a costu ra r, e !'SI a cnsinou à irmã Carneiro o qu an to
signifira' a I<' r uma profrssora "~ó pa ra si". aq uele ano,
Geni apr·endcu muitas roisas no~as, a irmã Carneiro
aprendeu (JUC era ca paz di' leciona r· e que adora va fazê-lo!
Quando se ap roxi mava a r poea d e formatu ra na Primária. a irmã Carnri r o c Gcn i de<·idiram q ue a form a tura
desta ser ia uma orasião t'Spceial. A mãe compr-ou tecido
pana um w•stido uo vo, fJ U C foi confeccion ado pela irmã
Car·ncir·o c pu r· Gt·ui.
Chel(ou o d ia d a formatura. O p r·ograma foi lindo, o fecho c•spiritual para um a no St'm i;zual. E Gcn i esta va e nca ntadora em seu novo vrstido ft'ilo por ela e a irmã Ca rneiro.
Geni agora (- uma mulhe r a dulta, linda e segura d e si.
Depois de uu' e auos de casada, foi aben çoada com um
único filho. '\1as ela a prendeu há muito tempo o valor de
•·uma ú nira rriança" - rom a irmã Carrwi r o.
E a irmã Carneiro tornou-se uma excelen te professora
da Primária. Ela aiuda prefer c d ar aulas pa ra grupos pequenos, c quando indagatla sobre o a no em que ensino u
Geru, ela respondr: ·· ão fiz gra nde coisa . • ão representou ~ac riffrio para mim: foi muito di vertido. Eu simplesme nte amava Geni. \quele ano me deu mais alegrias d o
que tu do que já r t'alizei. Mesmo d epois d e passad os ta ntos
a nos, co ut iJlllO com sa udades dela." O

fessora . De fato , t>la costu mava dizer: "Simplesmente não
sou pr ofessor a. Ficar a ssim na frente de out ras pessoas me
dri~a nen nsa", f' df' tanto r r t>eti-lo, todos na ala sr conve nceram disso. Não ha,ia , porém, como du vidar do sussurro do EsJ>írito; então a presidente da Primária apresentou seu pedido ao Lispo.
Ao recr be r o chamado, a irmã Carneiro ficou snq>resa .
" Trrn ("rrlf'za?" J)('rguntou ao bispo. " O irmão sabe qur
não sei dar aula ."
"Sim , tenho certeza," veio a r·cspos ta . "0 Senhor necessita d a irmã ueslt' dramatlo, irmã Carneiro. Sugiro que ore
a r espeito de corn o poder á ajudar Geni."
De tão ucr vosa qu i' firou r om o novo chamado, a irmã
Carneiro at~ fi cou r ealmente aliviada óe LN· uma única
a luna na classe. E a Geni fi cou radian te ao saber que teria
uma pr·ofcssor·a s6 para s i. Seus pais ficaram satisfeitos c
impressionado com o fa to de que a irmã Carneiro houvesse aceito um r ll3marlo tão incomum .
Iniciou-sr o a no da Primária. E toda sema na , no dia da
Pr-imár ia, lá esta\ a m a irmã Carneiro e Geni na mesma
salinha. A irmã Carneiro apresrnt ava as lições e juntas
plan ejavam p rojetos r sc d ive r·tiam muito.
uma Cl'rta qu inta-frira dP inverno, Geni chegou em
ca.sa da escola com ca ra de quem apanhou um resfriado.
Qua nclo a mãe sugeri u que seria melhor ela não ir à Primária , ela se pôs a chorar. " Mãe, você não compreende. Eu
tenlro que ir. A irmã Carneiro precisa de mim. Se eu não
aparecer , ela não terá ninguém para rnsinar , o que a deixaria muit o tristr!"
A
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A CO NVERSAO DE ALMA , DE GARY L. KAPP
E QUANDO CALMA E OS QUATRO FILHOS OE MOSIAH J ANDAVAM AQUI E ACOLÁ, REBELANDO- SE CONTRA DEUS , EIS QUE O
ANJO DO SENHOR LHES APARECEU: ., , COM U MA VOZ OE T ROVÃO. QUE FEZ COM QUE TREMESSE O SOLO ONDE ESTAVAM .
E TÃO GRANDE FO I O SEU ASSOMBRO QUE CAÍRA M POR TERRA, E NÃO ENTENDERAM AS PALAVRAS QUE ELE LHES DISSE.
NÃO OBSTANTE . ELE CLAMOU OUTRA VEZ. D IZENDO : ALMA, LEVAN TA-TE E APRESENTA- TE , POIS, POR QUE PERSEGUES A
IGREJA OE DEUS? CMOS IA H 27 : 11 - 13. 1

"O

cristianismo não deve ser afetado pelo
meio-ambiente ou por nossas condições, . . . O cristianismo não deve er
afetado pela cor da pele ou raça, por no o meio
de ganhar a vida ou pelo que compramo no
mercado. Nem deve ser determinado pelo clima
ou localização geográfica."
"O Mundo de Ekaette", p. 35.

