


. Na capa: 
O Templo de Lago Salgado, dedicado 

em 1893- cem anos atrás- é o 
destaque -de vários artigos desta edição 
de A Liahona . Primeiça capa: Fotografia 
de Craig Dimond. Ultima capa: Fotos 

históricas cortesmente fornecidas pelos 
Arquivos da Igreja SUO; detalhes do 

templo fotografados por Welden 
Andersen . 

Capa da Seção Infantil: 
Xinia Munoz, da Cidade de Belize, Belize, 
passa as noites de domingo escrevendo 

cartas aos missionários. Vide "Fazer 
Amigos", página 14. Fotografia da capa 

de Marvin K. Gardner. 
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COMENTÁRIOS 

MAGNÍFICO EXEMPLO 

É um a g ra nd e bê nção perte n ce r à 

Igreja e te r acesso aos progra mas para o 

nosso crescimento espiritu a l. Sinto que , 

além de um guia, a Liahona (em espanhol) 

é um elo el e ligação entre os sa ntos dos 

C1ltimos dias de todo o mundo. 

Sinto o amor do Pai Ce lestia l e de· seu 

Filho Jesus Cristo em todos os artigos que 

le io . Minh a fa mlli a fo i es p c ia lme ntc 

tocada pelo a rtigo "Cécile Pelous, Amor e 

Amizade na Índia" (t'narço de 1992). Q ue 

magnífico exemplo de e rviço para todo 

nós . Obrigado por te re m publicado sua 

história. 

Jorge Ayala Ramírez 

Ala Gavidia 

Estaca San Miguel El Salvador 

GRANDE AJUDA EM TEMPOS OUÍCElS 

Eu não costumava ler muito as revistas 

da Igrej a, mas depois de adquirir o hábi to 

de le r O Le Liahona (em samoano), pa sei 

a apreciá-la demai . 

H á muito qu e aprender na mensagens 

el a Prim.e ir a Pres id ê n c ia e d as o u t ras 

Auto rid ades Ge ra is. Co mo jove n1 , ac ho 

se us conse lhos uma grande ajuda ncs t s 

tempos difíceis. 

Gosto de le r a rtigos sobre a história da 

Ig re ja , princ ipa lme nte os q ue fa la m a 

respeito dos antas do Pacífico . 

A O Le Liahona tem sido uma grande 

ajuda em minha vida. 

Suisq.mi Luatua 

Ala Alema 

Estaca Manureva Aucl<land 

Novei Zelândia 

ALEGRIA E GRATIDAO 

Gos ta ri a de ex te rn a r minha <11 cgri n c 

grat idão pe la Nordstji.irnun (em sueco) . É 
uma revi ta maravilho a. Todos os me es 

aguardo com vivo in te re se os a rtigos, a 

belas ilustraçõc e fo togr·:1 fi as co lo rid ·:1s, a 

seção infantil e as capas. 

Rec ber a Nordstjdmcm é omo receber 

escritur as t o d o os me c . Pos uo 

exe mpl ares e nca d e rn ado d e 195 1 a t ' 

1973. E, dessa époc~ e m dia n te, te nh o 

gu a rd ad o a publicaçõc e m a rquivos 

peciais. 

A re vi t a é t a mb é m um a g ra nd e 

fe rr a me nt a mi s io n á ri a. c mpr e levo 

algun exe mplares comigo qua nd o v iajo, 

a im 1 os o ofe recê- lo aos a migos e às 

demais pes oa que conhc o . 

Obrigad~ p la excelente rev ista. 

Gunnar N ilsson 

Ala ]onkoping 

Es taca Goteborg Suécia 

É UM PRAZER LER 

Para mim é um praze r le r a Liahona (em 

es pa nho l). Te nho sido mui to <1 bc nçoada 

com a Mensagem da Primeira Presidência 

e com os tes temunho de outro membros 

d a Ig re ja . Qu a nd o leio a res pe ito d a 

inAuência do va ngelho de Jesus C risto na 

vida das p ssoas, into o coração repleto de 

fé e espe ra nç<~ . 

Para mim e minha fa mília, es ta rev ista é 

um complemento perfe ito para o Li vro de 

Mórmon e as demais e c rituras . 

Aida Pomoles 

Guayama, Porto Ric 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

O Templo de Lago 
Salgado 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Primeiro Conse lheiro na Primeira Presidência 

'' N osso Pai Celestial, tu que criaste os cé us e a terra, e 

todas as coisas que eles contêm; tu , gloriosíssimo Pai, . .. 

nós, teus filhos, vimos neste dia perante ti, e nesta casa 

que construímos ao teu santíssimo nome, humildemente rogamos ao sangue 

expiatório de te u Unigê nito, qu e n ossos pecados n-w.nc a mais se jam 

lembrados contra nós, mas que nossas orações possam subir a ti e ter livre 

acesso ao teu trono, para que possamos ser ouvidos em tua santa habitação. 

E que possa .grac iosamente agrada r~ t e atender a n ossas petições, que 

respondas a elas de acordo com tua infinita sabedoria e amor, e concedas que 

as bênçãos que buscamos sejam conferidas a nós, mesmo centuplicadas, visto 

que procuramos com pureza de coração e sincero propósito fazer tua vontade 

e glorificar teu nome." 1 

Assim fa lou o Presidente Wilford Woodruff ao dedicar o Templo de Lago 

Salgado no dia 6 de abril de 1893. Essas linhas iniciais de uma notável 
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O Presidente Wilford 

Woodruff, que proferiu a 

oração dedicatória do 

Templo de Lago Salgado, 

ensinava com clareza a 

importância das 

ordenanças do templo. 



Muitas pedras exigiam um alto nível técnico dos 

trabalhadores, como nestes exemplos: uma estrela de 

pedra, uma lua de pedra, uma nuvem de pedra. 

oração cledicc1tória constituem por i mesm8s um ermão. 

Ncs <lS pouc8s palavras, que são o começo de uma longa 

c bela úplica, o profeta daquela época reconhece o 

C riador dos céus e da terra. Reconhece a paternidade de 

Deu nosso Pai e a bênção conced id a a todos os Seus 

filhos de fa lare m com Ele em o ração. Reconhece o · 

Unigênito do P::ü, o Salvador e Redentor do mundo, 

c uj o sangue exp iatório foi de rramado por todos nó . 

Roga rambém que nos conservemos dignos das bênçãos 

do Todo~ Poderoso c tenhamos o desejo de glorificar Seu 

nome. 

A or<Jção dedicc1tória é cheia de agradecimento pelas 

hênç8os do Sen ho r a Se u povo. Aquele foi o maior e 

mc.1is expressivo acontecimento da hi tória dos santo dos 

Cdtimo d ias no Vale do Lago Sa lgado. 

Algo digno de nota foi Wilford Woodruff ter sido 

quem fincuu a e taca que marcava o local do templo, 

quarro diCI , depois da chegada dos pioneiros, em 184 7. 

<lq ucb cKCisião o Pres idente Brigham You ng declarou: 

"Aqui con truiremo um templo para o nosso Deus" . 

O irmão \XIoodruff v iu com os próprios o lh os o 

espct;1c ul o da con trução desta magnífica casa do 

Senhor, q ue durou quarenta a n os . Na época d a 

dcdicnçfio do temp lo ele estava com oitenta c seis anos e 

t inh <l sido <lpo iado Pre id ente de1 Igre ja q uatro an o 

<lnte . Ele con h ecera todos o temp los moderno 

construído ' c.Hé então-o de Kirtland, o de Nauvoo, o de 

r. Gcm,gc, o de Logan c o de Manti. Ele havia sido o 

prc idcnrc do Templo de St . George desde a s u a 

dcdic<lçãu, Lm lc 77, até 1884. 

Po ucos poderiam ter um me lhor entendimento do 

propósito desses e difíci os. Ele compreendia com 

p~ofundidade e ensinava com clareza a importância das 

orden an ças na casa do Senhor, em especial a validade 

das ordenanças pelos mortos e a maneira pela qual as 

famílias devem se r ligadas num a gra nd e çorrente 

patriarcal. 

Bela é a oração que ele proferiu no serviço dedicatória 

do que era então o m ais n ovo templo da Igreja, e que 

permaneceu o maior. 

A obra realizada em todos os templos é idê ntica e 

igualmente eficaz. Embor.a o Templo de Lago Salgado 

tenha sid o o primeiro que os sa ntos co meça r am a 

construir no oeste dos Estados Unidos, foi o qu arto a er 

terminado e dedicado. É, porém, o mai conhecido e 

vem sendo usado pat:a ilustrar literatura da Igreja há um 

século. Ele é reconhecido por santo~ dos últimos dias e 

mesmo por pessoas que não são de nossa fé no mundo 

todo. 

Se me pernütis falar de modo pessoa l, uma das 

maiores bênção da minha vid a é o Templo de Lago 

Salgado. Ele n ão é n1e u. Ele é do Senhor. Aind a ass im, 

tenho por ele um certo sentimento de posse . 

Ele é me u para que o o lhe, e é meu para que nele 

entre. Não há necessidade de qualificações especiais para 

admirá~ lo do lado de fora. Certos padrões são, contudo, 

exigidos .do que entram. 

Ele é uma criação de beleza

Um símbolo de força 

Um refúgio de paz 

Um santuário de erviço 

Uma e cola de instrução 

Um lugar de revelação 

Uma fonte de verdade 

Uma casa de convênios 

Um templo de Deu 

A LIAHONA NOVEMBRO DE 1993 

J. 



Sou feli z por poder deleitar~me quase dia riamente 

com su a beleza a rquite tônica. Sou abençoado, ass im 

como o é todo m embro digno da Igre ja, po r pode r 

a travessar e us corredores e entrar em suas a las . Para 

mim, é um edifício incomparáve l. 

Quem poderá n ega r sua beleza única? Ele n ão segue 

n enhum es tilo a rquitetônico . Co m o u a constr ução 

durou quarenta anos, acredito que nmitos detalhe foram 

mudados dura nte esse te mpo. Ainda ass im, ·h á uma 

_graciosa h armo nia em se u es tilo . Firmem ent anco rado 

n o solo, ele se e leva em direção aos cé us. H á uma ó lid a 

simetria em se u desenho . Seis torre principais e levam~se 

das paredes, e cada uma delas tem um conjunto em tr A 

níveis de quatro torres menores. 

As linhas do ed ifíc io fazem com que cada uma d a 

torres p a reça s ur g ir independente m e nte d o so l o; 

contudo, elas es tão ligadas, para dar a idéia de h armorüa 

e união . Junta nd o cada conjunto de to rr s e t á un'la 

fil e ira d e pedras acaste ladas . A s am e ias d gra nito -e 

remates adic io nam bel za ao desenho . 

A dive rsidade de janelas é inte ressante: a lgumas são 

red o nd as, o u tras, o vai , a lgumas e n cimada por a rco 

circulares e o utras são es treitas e verticais. 

Não escrevo com o a rquite to. E crevo como a lgué m 

que am a a beleza e ncontrada n a harm o nia das linhas e 

na riqueza de detalhes q ue pode m se r vistos de q ua lquer 

ponto de onde se olhe . 

Admiro os arqu it tos, qu e tivera m muito po uco do 

tre ina m nto recebido hoje p los arq uitetos profissiona is. 

Excetuando~se o vidro e as ferragen , e l s só tinha m 

acesso a mate ri a is da região . N ão tenho dúvida de que 

e les fo r am ins pirado d o a lto . a bi a m n ão tar 

construindo um prédio comum: e tavam c ientes de c tar 

con tru ind o um templo de Deu . 

As parede · de gre1 nito dão uma en sação cl o lid ez c 

força . A ma ioria do · que poliam a sentavam as pedras 

tinha m aprend id o es e ofíc io n a Inglater ra e h av iam 

v in d o p a r a U ta h a pós a c o n v c r · ã o à I g r c j <l. E r a m 

altamente qualificado , c o templo, dcpoi de um sé ·ull) 

d exi tênc ia, mostrél i ·so. 

] a me Moy le, s uperin ten d ente dl> S pcdrcirl) S, 

escreveu : 

"Não só dia , mas sc nwnns for;1m nccess;uias 1 i1l l1 

polir a lguma da · pedra . .. Muitas o..igi;1n1 <11to nÍ\ d 
técnicL1 do trabalhador, pois têm um::~ bordel muill fin<L 

Pode~ c vê~las, do ch ãn, n<IS grandes jnncla, rcdlmdcl~->. O 

granito· fcndia~sc facilmcnrc, j;1 que l)..., pcquenl>S peda~os 

de quart:o, feldspato c mica que l ) Cl)mpt)cm, quebram 

quando a balados. Por cssê:l ra:ão, a borda m ;1 is Cin<l 

se mpre e ra a t'dtirn<1 a ser cott<1d;1. c fosse dt~du um 

golpe c rr e1Jo, o u se a batidêl dn m ;H tclo lossc (urle 

d e m a i , todo o t rnb<tl ho crél inutili zado e pcrdi;Hn-sc 

se m a n as in te ir a , .2 H <í. um a ce rta furç<~, um misto de 

o lidez e dclicadc z8 no granito ma c iço deste cd ifício 

sagrado. 

Quando o templo fo i terminado, constru iu ~se um 

mu ro ao redor do que pas ou a se r conh c ido por Pmça 

do Templo. trâ n ito na região é agorc1 freqüentemente 

cong stionado c barulhento. Do l<ldo de d ntro do mur<), 

contudo, há um ambiente de pa: c bclc:e1. ) chão, com 

caminhos artistica mente traçado , os a 'tos gn1mados, as 

árvores magníficas e as flore · de luminosn colorido fazem 

do lu ga r um mundo à p<~rtc. Visitantes de todos os 

lugarc , que agora c hega m an · milhões, comcnL<ltn isso. 

Dentro do templo h <-1 um entimento ainda m<lim de 

paz. mundo, com cu tumulto c ·ua press<l, é deixado 

para trás: na casa do cnhor há tranqüilidade. Aqueles 

que aq ui tmb·)_lha m sabe m que c ti'ío lid ando com cois;1s 

da etern id ade . Todos se veste m. de hntnu>. O (alar é 

suave. O - p n amen Lo · se elevam. 

E te é um sa n tuário de se-rviço. A m<lior p<Hle dn 

traba lho de ·ta célsa <!grada é realizado em fcwor dos que 

já 8tr8vcs aram o vé u da morte. fio conheço nc11huma 

ob ra q uc ·c C()mparc a c ta. Esté.1 ma i pr()xima do 
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sacrifício do Filho de Deus em favor da humanidade 

do que qualquer outro trabalho de que tenho 
conhecimento. Não se esperam agradecimentos daqueles 
que além do véu se beneficiam desse serviço sagrado. É 
um trabalho dos vivos em favor dos mortos. É a própria 
essência do altruísmo. 

Este edifício sagrado torna,se uma escola de instrução 

nas sublimes e sagradas coisas de Deus. Aqui é delineado 
o plano de um pai amoroso em benefício de seus filhos de 
todas as gerações. Aqui é explicada a odisséia da jornada 
eterna do homem, desde a existência pré,mortal, 

passando por esta vida e prosseguindo para a vida futura. 
Grandes verdades fundamentais são ensinadas com 
clareza e simplicidade, podendo ser entendidas por 
todos. 

Este é um local de revelação. Aqui, quase todas as 
semanas a Primeira Presidência e o Quorum dos Doze 

Apóstolos se reúnem desde o dia da dedicação. Aqui se 
fazem orações fervorosas, pedindo luz e entendimento. 
Neste local sagrado há debates, serenos e contidos. E 
aqui se sente a inspiração recebida por homens 
investidos da mais alta autoridade do sacerdócio eterno, 
que se aconselham mutuamente e procuram conhecer a 
vontade do Senhor. 

Eu estava naquele círculo, naquela sala sagrada, 
quando o Presidente Spencer W Kimball, num dia de 
junho de 1978, pediu orientação ao Senhor para um 
assunto de grande importância. Tratava,se do direito de 
todos os homens dignos receberem o sacerdócio. 

Posso testificar agora, assim como já testifiquei antes, 
que o espírito de revelação foi sentido naquela 
oportunidade e que os frutos daquela revelação têm sido 
maravilhosos para um grande número de pessoas em 
todo o mundo. 

O templo é também um local de inspiração e 
revelação pessoais. São incontáveis os que, em 
momentos de dificuldade, quando têm que tomar 

O templo é uma casa de convênios. 

Aqui prometemos, sagrada e 

solenemente, viver o evangelho de 

Jesus Cristo em sua plenitude 

decisões difíceis e resolver problemas delicados, vêm ao 
templo em · espírito de jejum e oração, buscando 

orientação divina. Muitos têm testemunhado que, 
embora muitas vezes não tenham ouvido v.ozes de 

revelação, impressões sobre o rumo a seguir sentidas 
naquele momento ou mais tarde foram respostas a suas 
orações. 

Este templo é uma fonte de verdade eterna. "Mas 
aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá 
sede" (João 4:14). Aqui se ensinam verdades de natureza 
divina e implicações eternas. 

Para os que nela entram, esta se torna uma casa de 
convênios. Aqui prometemos, sagrada e solenemente, 

viver o evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. 
Comprometemo,nos com Deus, nosso Pai Eterno, a viver 

esses princípios, que são a base da religião verdadeira. 
Este é um templo· de Deus. A inscrição na fachada 

declara "Santidade ao Senhor-A Casa do Senhor": A 
primeira expressão desse enunciado é um reconheci, 
mento do Todo,Poderoso e um sinal de santidade e 
reverência perante Ele. A segunda é uma declaração de 
posse. Essa é a Sua casa, construída por meio de 
sacrifícios do povo e oferecida a Ele como um tributo de 
amor e abnegação. 

Nesta casa santa recebi minha investidura ainda 
jovem, antes de sair em missão. Aqui mais tarde me casei 

pela autoridade do santo sacerdócio, numa relação que a . 
morte não pode interromper e o tempo não pode 
destruir. Aqui tenho entrado para realizar a obra para a 
qual se construiu esta casa, sempre saindo uma pessoa 
melhor do que era ao entrar. 

Assim tem sido com milhares de pessoas que vêm a 
este templo, onde sentimos o amor divino do Redentor 
do mundo. 

Todos os templos da Igreja, embora diferentes entre si 
quanto à concepção arquitetônica, oferecem as mesmas 
bênçãos. Falamos neste momento do Templo de Lago 
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Salgado em especial, porque há exatamente um século 
ele foi dedicado por um profeta de Deus. Sua construção 

levou mais tempo do que a de qualquer outro templo-
. quarenta anos. Quanto ao espaço interno e instalações, é 

o maior construído por nosso povo. 
É um verdadeiro cumprimento das palavras de Isaías: 
"E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte 

da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por 
cima dos outeiros: e concorrerão a ele todas as nações. 

E virão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao 

monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos 
ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas 

suas veredas." (Isaías 2:2-3.) 
Graças sejam dadas a Deus por Sua santa casa. Que 

ela permaneça, como foi feita para permanecer, através 

do milênio que há de vir, e que sirva às necessidades dos 
filhos de nosso Pai, os que estão vivos e os que já 

morreram. Que suas portas estejam sempre abertas para 
os fiéis, a fim de que continuem a entrar por seus portais 
e viver experiências espirituais edificantes. D 

AUXÍLIOS PARA DEBATE 

1. A dedicação do Templo de Lago Salgado há um 
século foi o maior e mais significativ<;> acontecimento na 
história dos santos dos Clltimos dias no Vale do Lago 

Salgado. 
2. O Templo de Lago Salgado é reconhecido por 

pessoas do mundo inteiro. 
3. O Templo de Lago Salgado-como todos os 

templos do Senhor-é uma criação de beleza, um 
símbolo de força, um refúgio de paz, um santuário de 

serviço, uma escola de instrução, um local de revelação, 
uma fonte de verdade, uma casa de convênios, um 

templo de Deus. 

NOTAS 
1. Wilford Woodruff, como citado em Oeseret Evening News, 6 de 

abrif de 1893, página 5. 
2. Gordon B. Hinckley, ]ames Henry Moyle (Salt Lakc City: 

Deseret Book Company, 1951), página 80. 
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CADA JA~ELA, 
CADA PINACULO 

FALA DAS COISAS DE DEUS 

Quando o Templo ·de Logo Salgado foi 
finalmente dedicado, depois de quarenta anos, cumpriu-se 

uma profecia de 2.600 anos. 

Richard Neitzel Holzapfel 

''C ·:.t minhe i pe la la m a 
co nge lad a e pe la .n e ve 

meio derretida com os pés 

ama rrados e m tr apos ", escreve u um 

o a t e re m fé p ar a v is u a li zar os 

piná culos a ind a n ão co n s truíd os , 

enquanto ficavam lá parados , tremendo 

com os pés na lama semicongelada. 

anto dos Cll t imos dias an ônimo, que 

prese nciou a cerimônias de abertura 

da terra congelada do Templo de Lago 

Salgado em 14 de fevereiro de 1853. 
"Vestia calças feitas com o pano da saia 

de minha mulher- uma m anta de lã 

escocesa fina; uma camisa de chita e 

um chapéu de palha. E tas eram todas 

a ro u pas qu e e u po s uía . Ou iri a 

daquel je ito ou ficaria em casa ... Eu 

não era o único pobre ; ... muitos se 

O arquiteto do templo, 

Truman O. Angel, fez este 

desenho da fachada frontal, 

em 1854. 

Primeiro , o Profe t a J ose ph S mith 

ensina r a~lhes qu e a "coligação '\ ou a 

saída de "Babilônia'', ocorreria com o 

pro p ós it o e pecífico de co n s truir 

templos : ''Deus co liga se u povo nos · 

últimos dias para edificar urna casa ao 

Se nh o r". Isso 8contcce ri a e m 

cumprimen to de an t igas profecias de 

qu e "virão mui tos povos, e dir ão: 

Vinde, subamos ao monte do Senhor, à 

casa do D e us d e Jacó" (I saías 2:3 ) . 

) ose ph S mith d is e qu e o t empl o 

encontravam na me ma situação que eu". Ele foi um dos 

milhare que chegaram cedo para a cerimônia, marcada 

pa ra a onze horas daqu ela manhã. 

O que o atraiu para o quarteirão do Templo, qu ando 

podia te r ficado em casa com o pés eco ? Que poder 

po uía o templo pa ra antos que enfrentava m fome e 

dificuldade que, na época, não haviam es tado no monte 

i5o por muito mais de cinco ano ? 

A compreen ão de trê éonceito interligados ajudou ~ 

deve ria se r "um a ca a ao Se nho r, na 

qu al revelaria a eu povo as ordenanças de sua ca~a e as 

glórias de seu reino, ensinando à pe soas o caminho da 
alvação" . 

Segund o , o Se nhor pro me te u qu e os sa ntos fié is 

e riam "dotados com. o pode r do a lto" (D&C 38:3 2). 

E sa bê nção espiritu al poderia e r cone did a omen te 

po r m io da realização de orde nanças em q ue fosse m 

fe itos convênios, ligando, assim, o sa n to a De us. Um 

poder e piritual que não pode e r adq uirido de nen huma 
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outra maneira é-nos concedido por meio de convênios . 
(Vide D&C 84: 19-22. ) 

Terceiro, o santos entenderam que o Senhor honrava 

o livre-a rbítrio de todos ; por isso eles escolheram o 

acrifício. No livro Lectures on Faith (N.T. Pales tras sobre 

a Fé) , pales tra número 6, somos ensinados qu e "uma 

religião que não exige o sacrifício de todas as coisas , 

nunca tem poder suficiente para produzir a fé necessária 
para a vida e salvação". 

"ESTE É O LOCAL DO TEMPLO" 

Q uando os san tos de ixa ram Nau voo , levaram n o 
coração o conceito do templo. Apen as quatro dias apó 
completar a jornada de 2.400 quilômetros até o Vale. do 

Lago Sa lgado em 184 7, Brigham Yo ung caminhou até 

um local na confl uência de doi braço do City Cree l<. 
(N.T. Riacho da Cidade) e, indicando com a mão, disse : 

"Este é o [loca l] do templo" . W ilford Woodruff en tão 

fincou uma e taca de marcatória no loca l. De acordo com 

a trad ição, aq uele ponto tornou-se o centro do templo 
con tru ído. 

Esta fotografia foi tirada por um pioneiro 

desconhecido durante a cerimônia de abertura da 

terra do Templo de Lago Salgado em 14 de fevereiro 

de 1853. 

Em fevereiro de 1853, à congregação de pioneiros 

envoltos em xales e agasalhos contra o frio , Brigham 

Young lembrou: "Eu raramente falo de revelações ou 

visões , mas bas ta dizer que há mais de cinco anos , no 

mês de julho, es tive aqui e vi o Templo em Espírito . . . 

N ão perguntei que tipo de templo deveríamos construir. 

Por qu e? Porque foi re tratado diante de mim . Nunca 

mais olhei para aquele terreno sem ter uma visão do 

templo. Vejo -o tão claramente como se es tivesse de 
verdade na minha frente". 

Seg und o Wilfo rd Woodru ff, o Pres id ente Yo ung 

profe riu "um emocionante discurso de trinta minutos" 

q ue fo i "o uv id o nitid am e nte po r tod a a e n orme 

congregação". É claro que Brigh am Young mal podia 

conter a alegria q uando começou: "Estamos reunidos 

nu ma ocasião das mais solenes, in teressantes, felizes e 

glorio as, que jamai se conheceu ou se conhecerá entre 
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os filhos dos homens enquanto a terra continuar em sua 

presente organização e estiver ocupada com se us 

propósitos atuais; e congratulo~me com os irmãos, pois 

que é nosso inexprimível privilégio estarmos aqui, hoje, e 

ministrarmos perante o Senhor, numa ocasião que levou 

a boca e a pena dos profetas a falarem e escreverem por 

muitos séculos". 
Então, Heber C. Kimball , primeiro conse lheiro na 

Primeira Presidência, golpeou o solo congelado "com 

uma picareta ... e o Presidente Young tirou o primeiro 

torrão". Ele encerrou o encontro com uma bênção 

triunfante aos santos, ao que todos os pre se nte s 

responderam: "Amém!" A congregação, então, "correu 

para também ter a chance de tirar um pouco de terra" . 

Cerca de "cento e cinqüenta trabalhadores continuaram 

o trabalho", escreveu Lorenzo Brown, um participante 

do evento. 
Dois meses mais tarde, no dia 6 de abril, numa quarta~ 

feira, os membros novamente se reuniram no terreno do 

templo para o assentamento da pedra angular. Foi um 

"dia memorável", escreveu o Deseret N ews , "não poderia 

. . . ter sido mais agradável para santos e anjos". 

Não sabemos se o pobre imigrante dos pés envoltos 

em trapos estava entre eles, mas Lorenzo Brown estava 

lá, apreciando as três bandas musicais, as companhias 

militares e o coro. ''A multidão era tão grande que ficou 
difícil ver e ouvir", queixou~ se ele, m an sa mente. 

Certam.ente o silêncio durante a oração dedicatória foi 

suficiente para que ele ouvisse Brigham Young declarar: 

"Dedicamos a Pedra Angular Sudeste des te templo, ao 

Deus Altíssimo. Que permaneça em paz até que tenha 

feito seu trabalho, e até que aquele que inspirou nos os 

corações para que cumpríssemos as profecias dos santos 

profeta de que a Casa do Senhor deveria ser construída 

no 'Cume dos Montes ' seja satisfeito". 

Parley P Prat t disse aos santos no dia eguinte: 

"PareceLHne que Joseph Smith e outros espíritos em ua 

companhia ... flutuav am obre nós junto àquel alicerce 

e, com eles, todos os anjos e espíritos do outro mundo, 

que tiveram permis ão de ali e tar, ou qu não e tavam 

por demais ocupados em nenhum outro lugar". 

Logo após a c rimônia, Brigham Young de cnhou em 
um quadro~negro o esboço do templo que vira v·1t·io 

anos ante s . "H ave r á trê torres n o lad o l st 

representando o Presidente e seus dois conselheiro ", 

explicou ele; "também, trê torre semelhant s no lado 

oeste, represe ntando o Bi po Pr id ente e e us do i 

conselheiro ; as torres d o le te r pr nt a rão o 

Sacerdócio de Melquis dequ e as do oe t , o Sac rdócio 

Aarônico". 
Uma descrição escrita do templo foi pub licada, um 

ano e meio mais tarde, no Deseret News de 17 d agosto 

de 1854. E sa descrição tornou~se, por muitos ano , a 

base de artigos sobre o templo em jornai d fora da 

Igrej a. Por exemplo, o jornal The Illustratecl Lonclon Ncws, 
em 185 7, repe tiu a descrição e incluiu uma grande 

xilogravura, uma concepção artística do templo ba ada 

n a desc rição . Muitos des es a rtigo e nfatizava m o 

tremendo trabalho que os sa ntos tinham pela frent , 

alguns expressando d(,vida de que a tarefa pud sse ser 

completada. 

UM ALICERCE DE FÉ 

Na saga de quarenta anos que se eguiu, houve muito 

desafios, mas nenhuma vacilação. Os santos qu vieram 

d a Europa para a nova Sião co n truíram vila e 

povoados, istem_a de irrigação e ja~·dins, mas apega ram~ 
se ao id ea l de um t mplo e à e pe rança de um di a 

. a j oe lh a r em~ se em se us a ltare . Eles já hav iam fe ito 

convênios na água do batismo; o ard nte des jo d 

fazerem conv"nios que o l vassem à xaltação e à de 

seu morto , fez com que suas mão pacientes ficasserú 
firmes e forneceu~lhe uma realidade e pir itu a l q ue 
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competiu com sucesso com as cruéis realidades materiais 
da Grande Bacia. 

O arquiteto da Igrej a, Truman Angel, percebendo 

suas limitações técnicas, foi enviado à Inglaterra em 
julho de 1856, em uma "missão de arquitetura", a fim de 
trazer à realidade a visão de Brigham. Em sua ausência, o 
ritmo do trabalho no terreno do templo decresceu até 
seu retorno em maio de 1857. Mais tarde, o irmão Angel 
expressou sua sincera simplicidade e determinação para 

com sua designação: "Devo dizer que me sinto um tanto 
esgotado, mas se o Presidente Young e os irmãos apóiam 
este pobre verme como Arquiteto da Igrej a, empenhar~ 
me~e i para servir~vos e n ão me desgraçar ... Que o 
Senhor me ajude a assim agir" . 

Apena dois meses após o retorno do irmão Angel, os 
santos se reuniram em Big Cottonwood Canyon (N.T. 

Desfiladeiro de Big Cottonwood), onde ficaram sabendo 
que o Presidente do Estados Unidos, )ames Buchanan, 
reagindo precipitadamente ao relato preconceituoso de 
oficiais federai descontentes que haviam abandonado 
e us postos, envio u uma força militar de dois mil e 

quinhentos homens para restaurar a ordem e empossar, à 

força, um novo governador em luga r de Brigham Young. 
Táticas de reta rd amento diminuíram a marcha do 
exército, que teve de passar o inverno em Forte Bridge r, 
Wyoming. Com a primavera, porém, a ameaça de uma 
ação militar prosseguiu. No final de março de 1858, 
Brigham Young ordeno u que os trinta mil santos da 
Cidade do Lago Salgado e de lu gares ao norte se 
mudassem para o sul. Imaginem a tristeza que sentiram 

ao aber o que seria nece ário fazer a seguir: Brigham 
Young ordeno u que o a licerce do templo fosse 
inteirame nte coberto com terra, para que o loca l se 
a emelha a um campo que acabara de er arado. Um 
grupo de trabalhadores d obras púb lica esconde u as 
pedra cortadas. 

Felizmente, a confrontação com o exército americano 

foi resolvida diplomaticamente. Os santos concordaram em 
ser "perdoados", e o exército concordou em instalar seu 

campo a cinqüenta e seis quilômetros ao sul da Cidade do 
Lago Salgado. Assim mesmo, se o exército não mantivesse 

a promessa e tentasse ocupar a cidade e profanar o solo 
consagrado ao templo, os santos estavam preparados para 
incendiar completamente suas próprias casas. 

O exército manteve os termos do acordo e, dois meses 
mais tarde, em julho de 1858, os santos voltaram para 
casa. A incômoda trégua, porém, impediu os trabalhos 

no templo pelos dois anos seguintes, até que Brigham 
Young ordenasse a remoção da terra que cobria o 
alicerce, na primavera de 1860. Levou mais dois anos 

para o alicerce ser descoberto. Então, uma segunda 
grande tragédia abalou o projeto do templo. Grandes 
rachaduras apareceram nas paredes do alicerce. Estava 
claro que o alicerce nunca suportaria o templo que o 
Presidente Young visionara. Assim, os santos 
empreenderam a árdua tarefa de remover as pedras 

originais até a camada mais baixa e substituí~las por 
pedras de melhor qualidade, cortadas de modo a se 
encaixarem sem argamassa. Em 1862 as últimas pedras 
foram removidas. Somente em 1867-nove anos após o 
alicerce ter sido coberto com terra e vinte anos após o 
terreno ter sido escolhido- as paredes do templo se 
elevaram acima da superfície do solo pela primeira vez! 

OS GRANDES BLOCOS DE GRANITO 

No início, adobe e arenito foram considerados como 
material para as paredes do templo; mas aparentemente 
as rachadura nas pedras do alicerce convenceram o 
Presidente Young a usar granito para a estrutura 
principal. A melhor pedra disponível es tava em Little 
Cottonwood Canyon (N.T. Desfiladeiro Little 
Cottonwood), cerca de trinta e dois quilômetros a 
ude te da Cidade do Lago Salgado. 
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Cenas de um novo filme, The 

Mountain of the Lord (N. T. O Monte 

do Senhor"), retratando a 

construção do Templo de Lago 

Salgado. Acima: Cavando a vala 

para o alicerce de arenito. 

Embaixo, à esquerda: Cobrindo o 

alicerce, em 1858, para esconder 

o canteiro de obras do templo. 

Embaixo, à direita: Ator 

interpretando Brigham Young 

aponta para as rachaduras do 

arenito descoberto. As pedras 

foram, mais tarde, substituídas 

por blocos de granito. 
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Quando criança, o Presidente Joseph Fielding Smith 
passava o verão em Littl e Cottonwood Canyon. 
Lembrava,se ter pre enciado os homens preparando "os 
grandes blocos de granito .. . para entregar no templo,. 
Ele observou: "Lembro,me dos dias das juntas de bois, de 

como eles e esforçavam violentamente com sua carga 
pe a da e de como, às vezes, blocos brutos recém, 
cortados escorregavam das carroças morro abaixo e eram 
perdidos,. 

As primeiras pedras, pesando de 1.134 a 2.540 quilos, 
eram trazidas por juntas de bois e carroças da pedreira de 
Little Cottonwoocl Canyon . Muitas vezes, levava quatro 
dias para os trabalhadores transportarem uma enorme 
pedra da pedreira até o terreno do templo. Annie Wells 
Cannon lembrou de ver "grandes pedras ... sendo 
puxadas pela ruas em carroças de duas juntas de bois, e 
nós todos parávamos para vê,las passar, com um 
sentimento de asso mbro e reverência, . As pedras 

menores eram transportadas nas carroças, mas as maiores 
eram colocadas embaixo delas. Muitas carroças 
quebravam no tr ansporte das 
pedra e, durante 
o verão, 

se mpre 
havia carroças velhas 

espa lhadas ao longo da es trada 
para a Cidade do Lago Salgado. 

Enquanto alguns trabalhadores da pedreira eram 
sustentados pelo Departamento de Obras Públicas da 
Igreja, outros proviam ua própria moradia e doavam seu 
tempo. Um imigrante dinamarquê , John Nielsen, 
lembrava, e: "Por um bom tempo, contribuí com um 

dólar por m "s para pagar o homens que trabalhavam na 

Praça do Templo cortando pedra para as paredes do 
11 mplo. Também trabalh i um pouco na pedreira na 

entrada do Little Cottonwoocl Canyon. Durante esse 
trabalho, paguei por meu alojamento e refeições, 
providenciei minha roupa de cama e doei meu trabalho,. 

Um outro santo que se sacrificou bastante nesse 
período foi John Rowe Moyle, um excelente pedreiro 
inglês. Era costume do irmão Moyle trabalhar em sua 
fazenda em Alpine, Utah, somente nas noites de sexta, 
feira e aos sábados o dia todo. Toda manhã de segunda, 

feira, então, ele voltava à Cidade do Lago Salgado para 
trabalhar no templo até sexta,feira. Por causa de um 

acidente, a perna do irmão Moyle foi amputada numa 
torturante operação. Enquanto se recuperava, fez uma 
perna de pau e andava pela fazenda com ela até ser capaz 
de suportar a dor. Finalmente, caminhou até Lago 

Salgado-uma distância de mais de trinta e dois 
quilômetros-para recomeçar seus trabalhos no templo. 

Segundo uma história contada por sua família, John 
Moyle "subiu ao andaime do lado leste do Templo e 

lavrou a inscrição: 'Santidade ao 
Senhor', como contribuição à 
construção do Templo,. 

Os trabalhos no templo 
diminuíram novamente o ritmo no 
final de 1868, quando a obra da 
ferrovia transcontinental-que 

pela primeira vez ligava o oeste ao leste, 
teve precedência. O atraso, porém, valeu a pena, pois em 
1873 foram construídos ramais da linha principal ligando 
a pedreira ao templo. Isso possibilitou o transporte de 

grandes pedras em vagões puxados por locomotivas a 
vapor. 

Em 1876 os trabalhadores montaram, no terreno do 
templo, uma "pequena máquina a vapor portátil, para 

mover um guindas te utilizado para colocar pedras nas 
paredes. Brigham Young, menos de um ano antes de 
falecer, escreve u com orgulho a um de se us filhos que 
e tudava na Univer idade de Michigan, dizendo: "Pela 

primeira vez na história da construção de templos do 
Senhor, até onde sei, estamos agora as entando as pedras 
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Blocos de granito eram cortados de 

uma pedreira, página oposta, trinta 

e dois quilômetros ao sudeste da 

cidade. Eram, então, transportados 

por carros de boi à Praça do Templo, 

acima. Artífices especializados, então, 

com a ajuda de uma máquina a vapor, e a velocidade e 

facilidade com qu e e la faz o tr aba lho são bas tant e 

animadoras,. 

Gui ad o po r um a se n sação d e urgê n c ia , t a lvez 

relacionada a pressentimentos induzidos por ua doença 

incuráve l, Brigham Young apre sou o trabalho relativo a 

templos . Um te rreno para o ut ro templo e m Uta h fo i 

dedicado em 9 de novembro de 1871. Embora sendo um 

projeto bem menor, o Templo de St. George fo i mai um 

exemplo do desejo de Brigham Young de encher a terra 

cortavam os blocos nas especificações 

exatas. Partes desse trabalho são 

retratadas aqui em fotografias 

históricas e em cenas do filme The 

Mountain of the Lord. 

co m te m plo . Truman O. A nge l fo i o a rq ui teto do 

Te mpl o d e t. Geo rge; q u and o co ncluíd o, t inh a 

aproximadamente o me mo tamanho qu o Templo de 

N a uvoo. O Pre ide nte Yo ung p re idiu a dedicação 

simples , a 1 º de janeiro de 1877 e depoi a caminho de 

casa parou em Manti, Utah, para dedicar outro te rr no 

para mai um templo em 25 de abril. Trê semanas depois 

fez o mesmo em Logan, Utah. 

A lguma semanas mais tarde, ape nas tr" mes s antes 

de sua mor te, esc reve u pa ra o Pres id e n te da Mi são 

H avaiana, William E. Pack: "E te é um ano até agora 

inigualado na hi tória da Igreja . .. Em um período de 

meno de se is mese , um te m p lo foi const ru ído e 
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dedicado, e os locais de outros dois foram consagrados ao 
Senhor nosso Deus, sendo que o trabalho de construção 
começou imediatamen te, enquanto outro (nes ta cidade) 
es tá prosseguindo com ze lo e energia maiores do que 
jamais foram manifestados desde seu início,. 

A co nclu são do Templ o de S t . Geo rge tam bé m 
reafirmou a esperança e o desejo dos santos de terminarem 
o "Grande Templo, no Vale do Lago Salgado. Lucy B. 

Young, uma esposa de Brigham Young, foi chamada para 
servir no Templo de St. George, para administrar aos vivos 
e aos mortos. Um periódico o ficial da 'Igreja afirmou: "Por 
muitas vezes doentes e aflitos foram . .. ao templo e , 

pronta mente Irmã Yo ung fo i cham ada para c uid a r 
pessoalmente deles,. Uma irmã que não andava havia doze 

anos "foi trazida e, sob a fé es timulante de Irmã Young, 
partic ipo u da ordenança do dia e fo i curada de sua 

doença,. Experiências espirituais como essa, aliadas ao 

desejo de cumprir as profecias bíblicas, impeliram os santos 
a concluir o Templo de Lago Salgado. 

À MERCÊ DA ADVERSIDADE 

N a época da morte de Brigham Young, as paredes do 
templo estavam com doze metros de altura. Na década 

de 1880, porém, o trabalho foi ameaçado quando os 
templ os SUD se to rnar am jog ue tes numa disputa 
judicial entre o governo federal e a Igreja, à medida que 

a pressão para que os santos abandonassem o casamento 
plur al se inte n sific ava. Brigh am Yo ung, e mb o ra 
acos tumado com esse conflito , foi po up ado em se u 

envolvimento direto no caso. John Taylor, o Presidente 
seguinte, morreu em 1887, quando es tava escondido · 

Destaques dos 46 anos passados desde a identificação do 
local e a dedicação do Templo de Lago Salgado. 

Para en tender a na tureza dos 
h eróicos esfo-rços empreendidos 
pe lo limitado número de santos 
dos últimos dias d o sé culo 
deze n ove qu e co n s truír a m o 

14 de fevere iro: 

Realizada a cerimônia 

de abertura da terra. 

6 de abril: Assentadas 

as pedras angulares. 

Templo de Lago Salgado, podemos 
es tudar os seguintes des t aqu es . 

Observe o espaço de tempo gasto 
para a co·n s tru ção d e o utros 

templos em Utah durante aqu ele 

período, e o tempo requerido para 
a construção do Tabernáculo e do 
A ss embly H all (S alão de 
A ssembléia), também localizados 
na Praça do Templo. 

Junho: Assentadas as 

primeiras pedras do 

assoalho do porão. 

É removida a terra 26 de julho: As paredes do 

que cobria o alicerce. · Assentada a pedra Templo de Lago 

angul ar do Sa lgado elevam-se 

tabernáculo. ac ima da superfície 

pela primeira vez. 

6 de outubro: 

Realizada a primeira 

reunião, com o 

Tabernáculo quase 

28 de ju lho: 

Identificado o 

local do Templo 

de Lago Sa lgado. 

23 de ju lho: O 

alicerce é te rminado. 

Maio: O alice rce é 

coberto de terra 

Partes do alice rce terminado. 

são substituídas. 

1847 1853 1855 
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para evitar o delegados federai . Sobre o quarto 

Pre s idente, Wilford Woodruff, recaiu a tarefa d 

negociar com os depositários federais das propriedades 

confiscadas da Igreja, que estavam determinado a 

apoderar~ e dos templos. 

Foi um dilema cruel para o profeta de oitenta ano d 

idade. Em 1888, os templos de Manti e Logan haviam 

também sido concluídos, o que deu oportunidade a um 

número cada vez maior de santos de desfrutarem as 

bênçãos advindas dos convênios do temp-lo. Mais tarde, 

Wilford Woodruff declarou: "Quero ver o Templo de 

Lago Salgado terminado e, ainda que seja pobre, doarei 

500 dólares para esse trabalho. O Senhor também_ quer 

vê~lo concluído e eu peço aos irmãos que reúnam o 

dinheiro suficiente para esse propósito". 

Durante o ano seguinte à ordenação de Wilford 

As paredes atingem aproximadamente 

-12 metros. 

25 de abri l: O local do Templo de Manti 

(Utah) é dedicado. 

18 de maio: O local do Templo de Logan 

(Utah) é dedicado. 

6 de abril: O Templo de St. George é dedicado. 
8 ele janeiro: O 
As embly Hall é 

dedicado. 
29 de agosto: O Presidente Brigham Young fa lece. 

28 de setembro: Assentad·:~s as pedras angu lares do 

As em.bly Hall. 

9 de novembro: O 

local elo Templo de 

St. George (Utah) 

é dedicado. 

4 de abril: O 

9 de outubro: 

É dedicado o 

Tabernácu lo. 

As paredes do 

Templo de Lago 

primeiro trem Salgado atingem 

tr<m porta pedras aproximadamente 

pam o Templo de 
5

•
5 "f""· 

Lago Salgado. ~ 

1871 1873 1875 

A paredes do 

Templo de Lago 

Salgado atingem 

cerca de 18 metros. 

I O de outubro: 

John 1àylor é 

apoiado Presidente 

da Igreja. 

1877 1880 

As paredes do 

Templo de Lago 

Salgado atingem 

cerca de 24 
metros. 

1882 

Woodruff como Pre id nte da Igreja, a parede do templo 

subiram para quarenta e oito metr c o Prc ·idcntc tomou 

a deci õe · finais quanto ao aqu cimento, energia clétri a 

e outras comodidade mater i·::li . A prc ão vinda do 

governo, porém, era implacáve l. 

Depoi de muito tempo, o ri co qu o templo 

corriam dissipou~se quando o Presidente Woodruff 

publicoÍJ o Manife to m et mbro le 1 90, que o 

santos apoiaram na conferência g ral de outubro. Logo 

em egu ida, o Presidente redobrou seus esforços para 

concluir o Templo de Lago Salgado. 
O santos continuaram a sacrifica r~ c de muit'õl forma 

para que o trabalho continuasse. Por volta de 1890, John 

Hafen e Lorus Pratt, dois paisagi ta de Utah abordaram a 

George Q . Cannon, primeiro con clheiro na Primeira 

Presidência, obre a po ibilidade de a Igreja 1 atrocinar 

17 de maio: O 

6 de abril: A pedra 

de c(tpula é 

as ·cnl<llh. 

Templo de Logan Templo de Manti 

é dedicado. é dedicado. 

1884 

25 de julho: O 
Presidente John 

Taylor falece. 

As paredes do 6 de abril: 

Templo de Lago Templo de 

Sa lgado atinge m Lago S·1lgado 

cerca de 49 metros. é dedicado. 

7 de abri l: Wilford 

Woodruff é apoiado 

Presidente dn lgreja. 

1887 1888 1889 1892 1893 I 
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·eus estudos na Europa. Em troca, eles trabalhariam no 

e mb e lezam ento dos. edifíc io s da Igreja quando 

retornassem. A Primeira Presidência enviou~ os, e a outros 

que demonstraram talentos artísticos, a "missões de arte" 

em Paris, França. Os líderes da Igreja nüo quer iam 

somente que eles embelezassem os edifícios da Igreja, mas 

também que pintassem murais nas salas de investidura dos 

templos para intensificar a experiência dos participantes. 

Convênios e sacrifício uma vez mais se entrelaçaram, 

quando os homens trocaram as famílias e amigos nos vales 

familiares de Utah, pela vida ofisticada de uma França 

d conhecida. Usando fundo sagrados e cada vez mais 

limitados, os líderes da Igreja enviaram esses homens para 

aperfeiçoarem seus talentos a fim de contribuírem para o 
edifício especial em Lago Salgado. 

Um desses miss ion ár io de arte que deixaram o 

conforto do lar foi John Fairbanks. Ele levantou~se às 

quatro horas da manhã da segund a~fe ira, 24 de junho de 

1890, para prepa rar~ se para a longa viagem à Europa. 

"Às se is h o ras, beijei nossos t rês filhos mais 

joven -Cla ud (o bebê), Ortho e Leroy, enq uanto 

dormiam. Então, beijei minha mulher e disse ~lhe ade us". 

O irmão Fairbanks, com certo remorso, observou: "Ela 

estava muito sentida com a partida, mas tínhamos que 

ir. Nossos outros filhos, começando pelo mais novo, 

Ervon, Vernon, Nettie e Leo caminharam até a estação 

co migo. Q uando o trem c hego u, dei~lhcs ade us e 

embarq uei, deixando os entes queridos na plataforma, 
om rostos triste c lágrimas no olhos" . 

trem rumou para Provo, ao sul do Va le do Lago 

algado, onde o irmão Fairbanks encontrou Lorus Pratt. 

Em pr in gvi ll e, Utah, a próxima parada, o terce iro 

mi ioncí.rio, Joh n Hafen, espe rava "com o lhos 
marejado". 

E · c sacrifíc ios, porém, não foram uficiente para 

cobrir a éria fa lta de fundo nece sário para a fase fina l 

de construção do temp lo. O cu tos em dinheiro da 

guerra do governo americano contra a Igreja n ão pode 

ser avaliado, mas aproximadamente quinze mil homens, 

chefes de famílias polígamas, estiveram presos por a té 

três anos ou foram forçados a pagar multas de até dois 

mil dólares. Suas fazendas e negócios passaram por maus 
momentos. 

Mesmo depois que o governo federal afrouxou se u 

poder sobre as propriedades da Igreja , o dinhe iro era 

escasso. A recessão nacional de 189 1, a depressão de 

1893, mais os efeitos do confisco de propriedades da 

Igreja sob as leis Edmunds e Edmunds~Tucker, e o 

conseqüente encargo da Igreja de pagar aluguel por seu 

próprio patrimônio intensificaram suas dificuldades 

financeiras coletivamente, e dos membros individual~ 
mente. Então, a nação inteira sofreu a depressão do 

gove rno "Cleveland", que começou em 1893 e 

prolongo u~ se a té 1899. Nos qu a tro anos seguintes, 

seiscentos bancos e talvez quinze mil negócios faliram. A 
economia de Utah foi abalada. 

Ainda assim, com fé indômita, o Presidente Wilford 

Woodruff pediu aos santos fundos suficientes para terminar 

o templo. Entre os que se sacrificaram para atender a esse 

pedido e tava um menino que conseguira emprego numa 

fazenda d as redonde zas onde, após muitas horas de 

trabalho, recebeu vinte e cinco centavos. "Agarrei a moeda 

e corri para casa", lembra ele. Imediatamente procurou seu 

pai. "Pai, olhe o que eu tenho!" anunciou. "A próxima vez 

que for a Provo", continuou, "pode comprar um par de 
calças de brim para mim". 

O pai le mbro u ao filh o o pedido d o Pres idente 

Woodruff. "O Presidente Wilford Woodruff precisa de 

dez centavos desses vinte e cinco para o Templo de Lago 

Salgado. Eu lhe darei quinze centavos pela moeda e 

irem os juntos dar os dez centavos ao bi-spo, que os 

enviará a Lago Salgado", sugeriu gentilmente o pai. 

Co m fundos doados por muit os santo fiéis, a 

a lvenaria do templo foi terminada até que a últim a 
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Guinchos (guindastes operados 

manualmente) eram usados para 

erguer os blocos de granito para 

seus lugares. Em foto tirada por 

Charles R. Savage na década de 

1880, acima, pelo menos um dos 

p e dr a- a pe dr a d e cúpula-fo i asse nt ad a . Ve rda ~ 

d e irame nte , c o n s truir esse t e mplo t o rn a r a ~ se um 

tr abalho d e fé e a rd ente pe rsever a n ça à m ercê d a 

adversidade . 

"O MAIOR DIA'' 

Fo i e m clim a d e co me mo ração qu e os sa ntos s 

reuniram n o dia 6 de abril de 1892, trinta e nove anos 

a pós o asse nta me n to d as pedr as a n g ula res, pa ra 

rejubilarem com o assentamen to da pedra de cúpula . O 

Presidente Wilford Woodruff, qu e fincara a es taca q ue 

indicava o local cinqüenta e cinco anos antes, c rev u 

impr ss ivamente em se u diário qu e aquele fo ra "o maio r 

dia que os santos dos últimos dias jamais viram nes tas 

montanha ". 

guindastes era movido a vapor. À 

esquerda, uma cena do filme The 

Mountain of the Lord mostra uma 

máquina descarregando 

engradados de uma carroça. 

A cidad , já conges tionada por ca u 8 d8 conferê ncia 

se mes tra l, recebe u o ut ros milhares qu e vie ram pa ra o 

even to histórico. Q uinz mil pessoas apinha ram~ e no 

qu a rt e i rão d o Te mplo , e nqu a n to o u t ro milh a rc . 

obse rvavam de telhado e janelas de prédios ad ja en tes 

e a t é d e poste d e e le tri c id a d e . Mu itos m <Ü 

ag lomeravam~se na ru as . 

Lo re n zo S now, e ntão Pres id e n te d o Q uo rum d os 

D oze, le mbro u à mul t id ão q ue o p rime iro Brado de 

H osana fora dado nos cé us qu ando "todo o , filho de 

De us (rejubil a ram) " . Ex ul ta n te, e le exo rto u o povo, 

dizendo : "Que re mos q ue todo ho me m c toda mulh er 

brade esta pa lavra com toda a fo rç8 de suas vozc ,, para 

q ue cada casa desta c idade trem8, para qu e o povo de 

toda esta c idade as o uça e para q ue elas pos 8m atingir 

o mundo ete rnos". 
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Milhares de visitantes cercaram o 

templo para a cerimônia de 

assentamento da pedra de cúpula, 

no dia 6 de abril de 1892, acima. À 

direita, uma cena do filme The 

Mountain of the Lord mostra um 

Naqu le momento decisivo, Joseph Don Carlos Young, 
arquite to da Igreja, grito u de cima do templo para o 

Pre iJente Woodruff: "A pedra de cúpula es tá pronta para 

e r a se ntada !" O profe ta de o i tenta e cinco anos de 
id ade "adi a nto u~ se à frente da pla taforma, à vista da 

multidão que esperava solene e reverentemente". Com as 
mão levantadas, exclamou: "Atenção todo vós da casa 

de Israel, e todas as nações da terra. Agora assentaremos 

a última pedra do_ Templo de nosso Deus, cujo alicerce foi 

a entado e dedicado pelo Profeta, Vidente e Revelador 
Brigham Yo ung". Ele ligo u um circuito elé trico, "um 

mccani mo foi posto em movim nto e a pedra de cúpula 
de ceu parél ua po ição". 

Então , dirigido por Élder Snow, os antos bradaram: 

"H o a na l H o an a l H ó a na a D e u e ao Co rd iro ! 

ator interpretando o Presidente 

Wilford Woodruff pronto para 

apertar o botão que abaixava a 

pedra de cúpula-a base para 

a estátua do anjo Morôni. 

Amém! Amém! Amém!" Esse profundo louvor de ação 

de graças foi repetido três vezes , com crescente força, 

com os participantes acenando com lenços brancos a 
cada brado de "Hosana" e ''Amém". 

John Lingren, um membro da Igrej a, comoveu~se com 

o momento. "Os olhos de milhares de pes oas estavam 
cheios de lágrimas ... O chão pareceu tremer com o 

. volume do som que ecoou nas montanhas à nossa volta" . 

Mary H. Nutting, uma professora qu e não pertencia à 

Igrej a e vivia em Utah, relatou a se us amigo do leste dos 

Estados Unidos: "Causou uma sensação peculiar ouvir o 

poderoso brado! Deu para perceber nitidamente que o 

mormonismo aind a é uma grande força e que de jeito 
nenhum está 'morrendo' ". 

A congregação de milhares acompanhou o som claro 

A LIAHONA NOVEMBRO DE 1993 

20 



do Coro do Tabernáculo, cantando unidos um dos 

hinos mais arrebatadores da Igrej a , "Tal Como um 

Facho", cantado na dedicação do Templo de Kirtland 

cinqüenta e seis ano antes e na dedicação de cada 

templo desde aquela época. "Quando o público cantou 

conj untamente o grande hino 'Tal Como um Facho'", 

escreve u Charles Savage , fotógrafo natural de Utah e 

integrante do coro, "fui tomado por um sent imento 

diferente de qualquer outro que já tivera. O brado de 

hosana foi a lgo para se r lembrado por muito te mpo, 

algo que não tenho esperança de o u vir novamente 

durante minha vida". 
Francis M. Lyman, do Quorum dos Doze , propôs que 

os presentes prometessem, "coletiva e individualment 

obter, o mais breve possível, todo o dinheiro que t s e 

necessário para comple tar o templo no menor prazo 

possível, a fim de que a dedicação se realizasse no dia 6 

de abril de 1893". ]ohn Dean, um trabalhador do templo, 

no prazo, o homens traba lhavam at' nos feriado . o 

dia de Ação de Graças de 1892, "qua e todo o homens 

e tava m trabalhand o no rmalm nte ", um traba lh cl do r 

obs rvou. 
· Á me did a que os preparativo mate ri a i · foram 

chegando ao fim, ini c i o u ~s um a reav iva 5o d a 

preparação esp iritu a l. Em março de 1 9 , a Primeira 

Presidência publicou uma <Hta exortando os membros a 

fazerem um d e ! icado exa me de o n ·ciênc ia c a c 

autopurifica rem: 
"A aproximação d ·3. Lhta da dcdi a ão do Templo de 

no o Deu no indu z a exp r <H, o m c rto gra u de 

atisfação, no so amor . .. a fim de q ue, ao entra rm o · 

naquele difício sagrado, sejamos a citá v i · ... c pma 

que a obra ... seja aceitável ao enhor . . . 

Sentimo que é chegada a bor·1 da recon c iliação; 

que, an te de entra r no Templo para apre n tar~nos 

dia nt d o Se nhor, em o le n assc mt lé ia, deve mo · 

relato u que o res ultado foi "um grito ensurdecedor de livr a r ~ n o d e todo se ntime nt mútuo d ra ncor e 
dureza ; que nã soment ce sem as contend a , ma que 

a cau a delas s ja r mov ida e que cada ·entimcnto que 

as incito u e uste n to u eja banido; que confe se mo 

nos o pecado un ao outro peçamos p rd ão un 

ao · o utro ; que rogue mos ao S nhor p lo espírilo de 

arrepe ndimento . .. para que, humilhando ~ nos diante 

elo e nho r e procurando o perdão un do outros, 

pos amos oferecer caridade e ge neros idade àquele que 

no suplicam perdão, a sim como ped imo ao céu e dele 

espe ramos . .. 

'sim' da multidão re unida", enquanto erguiam a n1.ão 

dii·eita. 
Depois da cerimônia de assentamento da pedra de 

cúpula, muitos ficaram para ver a inauguração da es tá tua 

do anjo Morôni. A está tua, criada por um escultor de 

Utah, Cyrus Dallin, foi feita de cobre malhado, folheado 

a o uro 22 quila tes. Antes que a noite caís e, a só lida 

figura foi baixada em posição sobre a bola de pedra da 

torre central de 64 metro de altura. 
No ano seguinte, carpinteiros, pintores, rebocadores e 

outros artífices especia lizado trabalharam ard uamente 

para completar o interior do templo, adornando~o com 

entalhes d madeira e gesso, belo mura is e pinturas, 

espelhos, cortinas e tapeçarias finas, os m lhores móvei 

e carpetes da época, acessórios finos e delicado , lu ·tre e 

jan elas de vitrai especia lmente encomendado . Tudo foi 

arranj ado para a cerimônias de dedicação começarem 

no dia 6 de abril. Esforçando~se por completar o templo 

Rogando a bênção d D us para todo o · que se 

sforçarem por seguir este conselho, e desejoso de vê~ lo 
tomar a forma de um e forço conjunto de todo o povo, 

uge rimo que o ábado, di8 25 de m·1rço de 1893, seja 

designado como um dia de jejum c oração". 

Alguns santos começaram a chegar à cidade scmnnas 

antes da conferência ge ral de abril de 1 93. Lu y Flakc e 

eu marido aíram do Arizon·:J rumo a Utah no dia de 
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Depois do assentamento da pedra de cúpula em abril 

de 1892, trabalhadores e artífices especializados 

trabalharam incansavelmente com o intuito de aprontar 

tudo para a dedicação do templo um ano mais tarde. 

março . "Fomo de carroça", ela anotou em seu diário, 

"pois não tínhamo o dinheiro para a passagem de trem". 

O gr upo "era formado por William, e u, irmã Lanning, 

]oe l e ]ohn, Henry e Emma Tanner e dois de seu filhos", 

c creveu ela. A viagem de carroça foi "difícil e fria, 

através de neve e lama" . Em Beaver, Utah, a família 

Flake finalmente embarco u num trem. "William e eu 

fizemo nos a primeira viagem de trem juntos", lembrou 

Lucy. "Fomos da cidade de Beaver para Lago Salgado em 

companhia de muito amigos. A cada e tação, outros que 
iam a sisti r à Dedicação juntavam~ e a nós". 

Na noite anterior ao primeiro serviço de dedicação, o 

Pre idente Wilford Woodruff conduziu convidado de 

fora cb Igreja a uma visita pelo edifício, a primeira d sse 

gênero. Es c foi um pas o reconciliatório dado pelo 

líderes da Igreja, de ejo o de re tabelecer a harmonia 

om os vi:inho não~mórmon apó décadas de 

hostilidades. Até mesmo o ] uiz da Corte Suprema do 

Território de Utah designado pelo gove rno federal, 

Charles S. Zane, que por muito tempo foi um crítico da 

Igreja, ficou impressionado com a qualidade do projeto, 

decorações e arte. "O edifício é decorado com 

exuberância", escreveu em seu diário após a visita. 

O "ESPÍRITO DE DEUS ESTAVA 

PRESENTE EM TODO O TEMPLO" 

Finalmente, os quarenta anos de esforço e sacrifício 

tiv ~ r am se u ponto culminante quando o Pres idente 

Woodruff entrou no Templo na manhã de 6 de abril de 

1893 . "Os portões do quarteirão do Templo foram 

abe rto às 8h30 e na rua já estavam inúmeras pes oas 

muit o a ntes d ssa h o ra", o bservo u um líd e r do 

sac rd óc io. Foram n ecessá ri as du as horas "para a 

entrada, uma a uma, das 2.200 pessoa " na principal sala 
de a sembléia do templo. 

Thoma Griggs, um integrante do Coro do 

Tabernáculo, chegou ao portão sul às 8h20, mas a fila 

estava tão longa que "à 9h55 eu ainda e tava a 3 metros 

do [portão]", escreve u. "Havia vento, poeira e um pouco 
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de chuva e estava desconfortável demais para acabar 

ouvindo o aviso do porteiro ... : 'Ninguém mais pode 

entrar' .. . Por eu ser um conhecido integrante do coro, 

... logo [estava] no portão sudoeste e entrei 

rapidamente, . 

O ponto alto do serviço foi a oração dedicatória 

proferida pelo velho profeta que, "ajoelhado sobre um 

suporte de veludo, preparado para a ocasião,, leu a 

oração preparada para ser lida em cada uma da s 

quarenta e uma sessões. 
A estudante da Academia Brigham Young, Amy 

Brown, recordava~se: "Foi uma das experiências 

espirituais mais emocionantes de minha vida .. . Qu ando 

[o Presidente Woodruff] se levantou diante das pessoas, 

com os cabelos e barba brancos como a neve, como a 

essência da pureza, bondade e devoção, fez~me lembrar 

dos profetas antigos,. 
Para o Presidente Woodruff, a ocasião foi a realização 

de um sonho. Ele segredou em seu diário: "Há qu a e 

cinqüenta an os, na cidade de Boston, tive a visão de 

estar rum and o com os sa nto s par a as Mont a nhas 

Rocho as, de construir um templo e dedicá~lo, . 

Durante as sessões de dedicação, os santos sentiram 

plenamente o Espírito dentro do templo. O "espírito do 

Senhor estava presente em todo o templo,, e creveu um 

participante. Su a Young Gates, que foi estenógrafa 

oficial nos erviços de dedicação, l e mbrava ~ se : "Os 

primeiros dia s d e a bril d e 1893 foram de muit as 

tempestades e scuridão. O céu cinzento es tendia~ e por 

sobre a terra, que todo dia era ca tigada pela chuva e 

varrida com um.a forç a terrível pe las tempestade de 

vento. Ainda ass im, o brilho e a glória daquele dia 

superaram de longe a escuridão,. (Vide página 44-48 
des te artigo.) 

Annie Cannon Well , escritora de editoriai do jornal 

Women ' s Exponent da Cidade do Lago Salgado, escreveu : 

"Sou apena uma do milhares de pessoas que ass i tiram 

à construção des ·a paredes e que parecem fa ze r parte 

del as; pois tantas ve z s pen a m o no dia d sua 

conclusão e sonhamos com lc ... Est<l dcdi ação é, p8ra 

os santos, o maior eve nto d - muito ano . Por muito 

tempo assist imos à constru ção do Templo c, enqua nto 

pedra sobre pedra era asse ntada, proferimo ·, 'O ill fé, 

nossas oraçõc pelo término cguro c perfeito, c agorn 

qu e es t á tão no br e me nte terminado, podemos 

certamente no · entirorgulho o efelize ,_ 

Pa ra muitos sa nto , a dedicação reprC ' Cn to u n 

aprovação espiritu al de us esforços para c coliga rem 

com o povo de Deu na Montanha s Rocho ·a. 

Também confirmou qu o enhor ac itara o conv"nio 

com-ele feitos e os sa rifícios nvolvido · pa ra t raze r à 

realidade a visão de profetas modernos e anLigos de que 
no Clltimo dias um templo (( rfirmclt'~ e~ia J no curnc do 

n1onte ,_ 

Outro líd er da Ig re ja, É ld er J. Go ld cn Kimball, 

enfocou o terna da combinação de sforço c acrifício, ''lO 

discursar m uma conferência geral, em 1915. El ' fa lou, 

sobr o Templo de Lago Salgado: " aJa pedra do templo 

é, para mim, um rmão que fala de ·ofr im cnto, d 

sacrifício que prega-cada pedra profere um di cur o. 

Quando foi dedicado, pareceu~me q ue foi o maior 

sermão jamai proferido desde o ermão da Montanha 

. . . C1da janela, cada torre, tudo no Templo fala da ~ 

coisas de Deu e é uma prova da fé das pessoas que o 

construíram,. O 

Este artigo é baseado no l.ivro Je Ric/wrJ NeiLzel 1/olzuJ)fc/, Every 

Swne a Semwn: T he Magnificcnt 'wry of thc Con lruclion a nd 

Ocdication of thc a lt Lakc Tcmplc (Salt Lake City: Bool<crafL, 

1992). Vários relatos aclicimwis e re1niniscênciw; foram acre ·cenwc.los. 

A orwgrafia e /JonLtwçao foram J)(lclronizaclas ern alg1mw · ciwçiies. As 

notas de rodaJ)é desLe anigo estüo dis/J011Íveis em inglês no seguinte 

endereço: lntemational Magazines, 50 EasL Nonh Tem JJie, Salt Lai<e 

City, Utah 84 150, U.S.A. 
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CARACTERÍSTICAS DO TEMPLO DE LAGO SALGADO 

Na d e dic ação , e m 1893, as. 

dime nsões do te mplo foram 

publicadas (as medidas a eguir são 

aproximações em metros): 

C o mprim e nto d o edifíci o : 57 
metros. 

Largura do edifício: 30 metros. 

Altur a d a to rr e ce ntr a l les t e 

(incluindo o pináculo) : 68 metros. 

Altur a d a to rr e ce ntr a l oes te 

(incluindo o pináculo): 67 metros . 

Altura das paredes: 51 metros. 

E pess ura das paredes na base : 
2, 7 m tros. 

Espess ura das paredes n o topo: 
1,8 metros. 

Medidas da sapata do alicerce: 5 
metro de espessura e 2,4 m·etros de 
profundidade. 

Área do -difíc io : 2.030 me tros 
quadrados . 

A fachada les te do templo inclui 

p eir a d e d e e nho e s ignificad o 

imbólicos . Ascendendo a partir da 

supe rfície encontram~ se pedras q ue 

repre cntam a te rra, a lua, o ol as 

e, trelas . O motivo terra, lua e sol 

rep re e n ta m o "t rês gra u d e 

glória''- o r ino te lcs tial, terrestrial 

c c ei e t ia !. (Vid e I o rín t ios 

15:40- 42; D&C 76:50-11 2.) 
ob re a to rr ce n t ra l le te e n ~ 

contra ~ se a es tátu a do anjo Morôni 

soando a trombeta para anunciar a 

proclamação do evangelho eterno às 

n ações da terra. (Vide Apocalipse 
14:6.) 

Outros mo tiv os incluem as 

pedras que representam as nuvens, 

sugerindo a presença de Deus (vide 

I Re is 8:10- 11; M ate us 17:5), e a 

inscrição dedicatória: 

SANTIDADE AO SENHOR 

A Casa do Senhor, edificada por 

A Igreja de Jesus Cristo 

dos San tos dos Últimos Dias 

Iniciada em 6 de abril de 1853 
Concluída em 6 de abril de 1893 

Be m a b a ixo d essa insc rição 

es t á o o lh o qu e tud o vê , um 

símbolo da n a tureza oniprese nte 

divina proteção de De us. (Vid e 

Salmos 33 : 18; Provérbios 15:3 .) A 

in sc ri ção "Eu so u o Alfa e o 

Ô mega'' (vide Apocalipse 1:8) no 

fec h o é um a afirm ação d a ex i ~ 

tê ncia e te rn a de Jes us C ris to . O 

símbolo do aperto de mão no arco 

d a ja n e la infe ri o r rep rese nt a a 
ofe rta da mão amiga. 

A fac h ada o e te inclui se te 

est re las q ue rep rese nta m a cons~ 

J, • • ,J....i, ' J ~ l 

~ ..... ·~1.Z .. -J' ~~~'~::.~i-.-'.~, d,·~~ 

tel aç ão se te ntrional Ursa M a io r, 

também conhecida como Big Dipper, 
com as es trelas Guardas alinhadas ao 

norte, na direção da Estrela Polar. O 

significado simbólico de se motivo é 

que "os perdidos podem encontrar~ se 

por meio do sacerdócio''. 

Em vo lt a d e to d o o t e mplo , 

cinqüenta pedras representando luas 

demonstram o ciclo do mês lunar. 

O s qu atro grandes portais, dois 

e m c a d a ex tremid ad e , t ê m 2,5 
m e tr os d e v ão e 4,9 m e tros d e 

altura. As portas têm 3,65 metros de 

altura e cada uma tem 1,2 metros de 
largura. 

As maçanetas levam o símbolo da 

co lm é ia e , so bre e las , e m linha 

curva, es tão as palavras: "Santidade 

ao Senhor'' (Zacarias 14:20-2 1). A 

placa de enfeite em volta de cada 

m aça ne ta aprese nta o a pe rto d e 

mãos dentro de uma coroa de ramo 

de oliveira, um arco com fecho e as 
datas "1 853-1893 ''. 

Essas representações dentro e fora 

do templo reforçam o en inamentos 

espirituais revelados nas ordenanças 

do templo. O President George A . 

Smith e creve u: "Cada uma tra ns ~ 

mit e um a lição mo ra l e t od as 

apontam para o mundo celes tial". D 
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HAROLD 
B. LEE 
Kellene Ricks Adams 

1. Harold B. Lee era um homem ·ocupado. Trabalhava na prefeitura, era presidente de estaca, marido e pai de 

duas filhas. 

2. Véspera de Natal, de manhã bem cedo. O 

Presidente Lee passara a noite acordado ajudando 

grupos de cidadãos a remover a neve das ruas. Agora 

estava indo para casa trocar de roupas antes de ir 

para o escritório. 

SECÃO INFANTIL 

3. Ao lado da estrada viu um menino que não vestia 

casaco, nem luvas, nem galochas. Parou o carro e 

ofereceu-lhe uma carona até a cidade. 
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4. No caminho, começaram a conversar. O Presidente Lee perguntou ao menino se ele estava pronto para o 

Natal. 

5. Comoveu-se quando o menino respondeu que n.ão 

haveria Natal em. sua casa. O pai havia 

acabado de falecer e a família não tinha 

nenhum dinheiro. Antes de deixá-lo na 

cidade, o Presidente Lee perguntou o 

nome e endereço do menino. 

6. Na noite de Natal, enquanto distribuía presentes a 

famílias necessitadas, junto com os bispos de 

sua estaca, Harold B. Lee lembrou-se do 

menino e pediu a um dos bispos que 

levasse uma cesta de Natal para a 

família dele. 

7. Harold B. Lee foi sempre muito 

amável e caridoso. Quando se 

tornou o décimo-primeiro 

Presidente da Igreja, continuou a 

demonstrar grande amor 

pelos outros. D 





O Templo de Portland Oregon, à esquerda, foi dedicado em 1989. 

Abaixo, Kathryn Fifield conta as experiências que teve lá. , 

O TEMPLO E 
UM LOCAL 
REVERENTE 

Kathryn A. Fifield, como contado a sua mãe, Laurie H. Fifield 

M eu nome é Kathryn Fifietd, moro nos Estado 

Unidos, em Moscou, Idaho. Tenho onze 
anos e acho os templos maravilhosos! Sei 

um pouco a respeito de templos porque, quando tinha 

oito anos, entrei no Templo de Portland 

Oregon. 
Quando os líderes da Igreja 

anunciaram a construção de um 
templo aqui perto, todos ficaram 
muito emocionados. Meus pais 

ficaram especialmente felizes por 
saberem que poderiam ir ao templo 

com mais freqüência. 

Fomos a Portland quando o t mplo - tava ndo 
construído. Ficava no meio de um bo qu de pinheiros. 
As árvores eram tão alta que eu tinha que me curvar 
para trás para conseguir ver o topos. E os pináculo do 

templo eram exatamente da me ma altura! Na 
época, el s eram apenas estrutura de metal, 

mas, para mim, pareciam braços 
procurando alcançar o céu, e u abia 

que aquel t mplo seria um local 

sagrado. 
Finalmente, os trabalhadores 

terminaram de revestir de mármore 
as paredes extermt e o prédio ficou 
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rea lmente parecendo um templo. Meu pais disse ram 

que, quando ficasse pronto, poderíamos conhecê~ lo por 

dentro. Haveria visitação pública e quem quisesse 

poderia ver seu interior. Depois disso, haveria uma 

reunião especial chamada dedicação, com a participação 

de membros dignos. Depois da dedicação, somente 

membros da Igreja portadores de recomendação 

concedida pelo bispo ou presidente de ramo e pelo 

presidente de estaca ou de distrito poderiam entrar. 

Sen ti ~m realmente bem por poder participar da 

vi itação pública, no sábado de manhã. Quando 

chegamo , tivemos que ficar numa fila que ia até o outro 

lado do edifíc io! Pelo jeito, muitas pessoas queriam ver o 

templo. Eu sei que a maioria delas não sabia o que era 

um templo, pois reparei que faziam perguntas umas às 

outras. Algumas pensavam que íamos à igreja, todo 
domingo, no templo. 

Não foi muito cansa tivo esperar na fila, pois por todo 

o caminho haviam colocado televisores com um filme 

que explicava o que eram os templos e como usá~ los. 

Acho que aq uela pe soas aprenderam que não usamos o 

templo para as reuniões de domingo. 

Quando chegamos à porta, alguns ajudantes puseram 

sapa tilha de papel por cima de nossos sapatos. Era para 

manter os carpetes limpos e demonstrar respeito. 

Dentro do templo tudo era calma. Ninguém falava, 

nem mesmo cochichava. Guias especiais nos mos travam 

por onde ir, mas não falavam conosco. Eles só sorriam 

enquanto passávamos. Observávamos tudo e líamos os 

sinais que informavam o propósito de cada sala, mas não 
dizíamos nada. 

Ao atravessarmos a grande capela, ouvimos uma 

música suave que vinha do órgão. Visitamos a fonte 

batismal, sustentada pela escultura de doze bois. (Foi 

minha sala favorita.) Também vimos as salas de 

selamento, onde as pessoas se casam para a e ternidade. 

Dentro das salas de selamento havia espelhos em duas 

paredes opostas . Quando olhei para um espelho, vi 

minha família refle tida infinitamente. 

A ala mais bonita foi a sala celestial. Era toda em 

branco e dourado, com belos sofás e cadeiras . No meio 

do teto h avia um en orme lustre dourado e cintilante. 

Tinha "braços" dourados com pequenas lâmpadas 

rodeadas por pedras de cristal. Parec ia~me a luz do sol 

Kathryn Fifield, à direita, com o irmão, Matthew, e a irmã, Lisa, sentados em frente ao Templo de Portland Oregon. 
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refle tindo ~ se através de ponta de ge lo. 

Minha maior lembrança sobre o interio r do templo é 

como me senti reverente. Eu não qu eria sair dali , porque 

me senüa muito bem naquele lugar calmo e belo. Andar 

por suas salas fez com que me sentisse pro tegida e feliz. 

QuandG saímos , ouvi um homem dize r que e sentia 

como se já es tivesse no céu. O mesmo aconteceu 

comigo . 
Algumas semanas após a visitação pública, fui com 

meus pais à dedicação. Eu tinha idade bas tante para ir, 

pois j á fizera oito anos e h avia sido batizada. 

SenLamo~nos no saguão, bem perto da sala celes tial. 

H avia pessoas em quase todas as salas do templo e 

televisores transmitindo a reunião-não caberíamos 

todos na sala celes tial onde es tava o profeta. O s 

integran tes do coro es tavam entados à nossa frente e, 

qu andc1 chegou a hora de cantarem, foram para a sala 

vizinh~1, que era a sala celes tial, onde es tava o Presid nte 

Ezra T:1ft Benson. Foi incrível pensar que o Presidente 

Benson es tava bem do outro lado da parede! 

Assisti à reunião pelo televisor e ouvi com atenção os 

discursos. Quando o coro cantou, senti uma alegria 

inten a. Em s u discur o, o Pr identc Bcn on dis c que 

amava todos nós . Eu queria di::::c r~ lhc que mmbém o 

·:t. mava , mas não disse nada, a pena · sorri. 

D urant a reunião, e nti ~mc ainda ma i · rcvc rcnt' do 

que me sentira na vi itação pública . Depois da oração 

dedica tória, o templo tornou ~se a casa de Deus e deixou 

de se r um imples edifício. cnti que ]c us c o Pai 

Celes tial es tavam bem ali conosco. 

Quando tive r doze ano , poderei ir ao te mplo fazer 

batismos pelos morto . Mal posso e perar ! Sabem de uma 

coisa? Quando tento de verd ade, tenho a mesma 

ensação de reverência m outros lugare · também. e 

encontro um local bem quieto para orar e rea lmente 

penso em. ]e use no Pai Celestial, into~me rev rente. 

N a igreja, quando me forço ao máximo para pre ·ta r 

atenção aos oradores ou a meu profc sor, s into~mc dessa 

maneira. Posso sent iL·~me reve rente me mo qu ando ando 

pelo bosque ou me nto debaixo da árvore do quintal de 

minha casa. 
Eu es tou sempre praticando a reverência. Ass im, 

qu ando for ao templo de novo, aberei exatamen te o que 

faze r. D 

A sala batismal do Templo de Portland Oregon é a sala favorita de Kathryn. 
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TEMPO DE COMPARTILHAR 

Judy Edwcirds 

''Eu vos avisei, e de antemão vos aviso, por meio desta palavra de sabedoria, dada por revelação" 

(Doutrina e Convênios 89:4). 

Se meu corpo bem limpo for, se /Juro cu viver, 

Ao tcmJJlo do Senhor irei minhas bênçãos receber. 

Meu corJJo ressurreto um dia eu terei 

E bem junto ao Pai Celeste em glória viverei. 

(Vide A Liahona, sessão infantil, outubro de 1993, pág. 6.) 

Uma das grandes bênçãos que recebemos 
quando viemos para a terra foi um corpo 
físico. Ele é tão importante que o Senhor o 

chama de "templo de Deus". (Vide I Coríntios 3: 17.) 

Nosso corpo é sagrado, por isso o Pai Celestial quer que 
cuidemos dele. Deus sabe que podemos ser pessoas 
melhores e mais felizes se formos saudáveis, e sabe 
também que somos tentados a tratar nosso corpo 
imprudentemente ou a colocar coisas prejudiciais dentro 
dele. Por essa razão falou~nos de coisas que são boas para 

a saúde e de outras que são prejudiciais. Muitas dessas 
informações encontram~se na seção 89 de Doutrina e 
Convênios. Essa revelação chama~se Palavra de 
Sabedoria. 

Quando respeitamos a Palavra de Sabedoria, temos o 
Espírito do Senhor. Se maltratamos o templo de 

Deu -nosso corpo-ferimo~nos não só fisicamente, mas 
também espiritualmente. Devemos obedecer à Palavra 
de Sabedoria para sermos dignos de entrar no templo-a 
casa do Senhor-e recebermos as bênçãos especiais que 
lá nos aguardam. 

Instruções 

Pinte as figuras da página seguinte. Leia cada escritura 

e depois desenhe o símbolo correto no quadrado ao lado. 
O círculo vazio repre enta as coisas que são boas para 

nós e o círculo cortado por uma barra (o sinal de aviso) 
repre enta as coisas que não devemos comer ou usar. Por 

exemplo, Doutrina e Convênios 89:16 diz: "Todos os 
cereais são bons para comida do homem; assim corno o 

fruto da videira; tudo aquilo que produz fruto, quer na 
terra, quer em cima da terra"; coloque, então, um círculo 
vazio no quadrado ao lado dessa escritura. 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Convide as crianças a encherem uma cesta com 

alimentos naturais verdadeiros, como frutas, legumes, grãos, 
etc. ou a fazerem desenhos desses alimentos. Os mais velhos 
podem tentar combinar cada alimento com um versículo da 
seção 89 de Doutrina e Convênios. Os mais novos podem 
usar um boneco que tenha uma boca que abra para 
alimentos bons e feche para coisas que não devemos colocar 
dentro de nosso corpo. 

2. Conte a história de Daniel e seus amigos, que comeram 
alimentos simples na corte do Rei Nabucodonosor. (Vide 
Daniel1.) As crianças podem dramatizar essa história ou 
fazer desenhos sobre ela. Descreva as semelhanças existentes 
entre a Palavra de Sabedoria e a lei de saúde seguida por 
Daniel. Discuta os avisos adicionais que nos são dados agora. 

3. Fale sobre como as vária iscas são usadas em 
armadilhas para animais; como o fumo, o álcool, o café, o 
chá e as drogas prejudiciais são usadas para nos enganar e 
como podemos jJroteger~nos dessas armadilhas. 

4. Cante'!\ Palavra de Sabedoria". (Vide Cante 
Comigo, pág. B~41.) Usando a canção e as jJalavras de 
Doutrina e Convênios 89:18-21, fale sobre as bênçãos 
recebidas quando obedecemos à Palavra de Sabedoria. D 

·9 <J v 'f '1 sv.tml.DS"<J svp opn] ov OS"?(bV <JP ]Vtm wn <Jt{U<JS"<J]J ~8 <J L •ç 

'z SJ?.tnJ?-DS<J snp opv] ov 072:7J(b O]nJ.L]J wn <JlftL<JS<JQ : ;oS"l(b\f :smsoqSêi(J 
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FICÇÃO 

Brad Wilcox 

1/E agora gostaria de terminar meu discurso 
prestando testemunho", dizia o orador da 

reunião sacramental. Sara e a irmã mais nova, 

Bete, estavam sentadas com a família no fundo da 

capela. O pai delas inclinou-se para frente e, pe lo olhar, 

fez uma clara advertência a ambas. Elas não es tavam 

sendo irreveren tes nem faze ndo barulho, mas o pai sabia 

o que ia acontecer-a fa mília estava sen tada bem na 

frente do irmão Smith. 

O orador terminou: "Em nome de Jesus Cristo, 

amém". Sara mordeu o lábios e fechou os olhos, 

esperando. Então, ouviu- todos na cidade devem ter 
ouvido- o "AMÉM!" do irmão Smith. 

Sara tentou não rir, mas quando Bete começou, não 

pôde evitar. O pai pareceu desapontado, e Sara sentiu- se 

envergonhada. Ela sabia que não devia rir na Igreja. "É 

I R M A O S M I T H D I Z , 
li li 

• 
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culpa do irmão Smith", reclamou ao pai, enquanto 

tentava acalmar Bete. 

Todos na ala diziam "Amém" após uma oração ou 

discurso, mas diziam-no baixinho, quase para si mesmos. 

O irmão Smith, ao dizer o seu "AMÉM", parecia es tar 

num jogo de futebol. 
"Ele é idoso", o pai explicara antes. "Ele não ouve 

muito bem." Sara sabia que algumas pessoas que não 

ouvem bem freqüentemente gritam. Ainda assim, es tava 

certa de que quando o irmão Smith dizia "amém" até as 

pessoas que passavam na ru a podiam ouvir. 

Saindo da Igreja, quando a caminho de casa, Sara 

esperava mais um sermão do pai sobre reverência. Ele, 

porém, não disse nada. 
Bete quebrou o silêncio: "Desculpe pai, eu ri de 

)) novo. 
Sara cutucoLdhe a perna e olhou feio para ela por ter 

tocado n o ass unto, mas o pai simplesmente disse: 

"Depois do almoço tenho algo a mostrar-lhes , meninas". 

Depois de comerem, o pai levou as duas meninas para 

a biblioteca. "Isto é uma coisa que pertenceu ao seu 

bisavô", ele disse, tirando de uma caixa um objeto de 

metal do tamanho de um punho. 
"O que é isso?", perguntou Sara. "Parece um 

prendedor.,, 

SEÇÃO I NFANTIL 

"É um selo". O pai pegou uma fo lha de papel de ua 

escrivaninha e colocou-a entre a , du a placa redonda 

do obje to. Usando as dua mão , le apertou o doi , 

cabos, depoi soltou-o e, tirou a folha. "Estão vendo a 

marca que deixa no papel?" 

As menina olharam para o intricado de enho e a bela 

escrita: 
"É o máximo!", exclamou Sara. "Posso tentar uma 

vez?" 

"É claro. " O pai orriu e pegou outra fo lha d pape l. 

"Seu bi avô era um homem mui to important na idade 

onde vivia. Era um líder, e as pes oa confiavam nele. 

Este era seu selo; não hav ia n nhum outro igu a l ·:~ e ·te." 

Sara apertou as duas placa ; então, a dua menirn , 

correram os dedos pela impres ão deixada no papel. 
"Des a forma ele enviava men agen importante ,, , 

disse-lhes o pai. "Colocava seu elo nas mensagen a , 

pessoas que as recebiam sabiam que as mensagen 

realmente eram dele . Por exemplo, quando a pes oas c 

casavam ou realizavam algo que exigia uma t - t munha, 

ele usava eu elo . Todo o mundo abia qu qualqu r 

coi a que levasse se u selo era ve rdadeira." 

"Viva!", exclamou Bete. 

"Isso é incrível! ", complementou Sara. 

O pai olhou para ela . "Quer dizer que nã >dariam 
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risada do selo de seu bisavô?" 
"De jeito nenhum", disse Sara. "É uma coisa 

importante.,, 

"É, de jeito nenhum", concordou Bete. 
O pai sorriu. "Sabiam que a palavra amém também é 

um selo?" 
Sara percebera que alguma coisa assim estava no ar. 

Seu pai fazia de tudo uma lição. Esperou que ele 

continuasse. 
"Bem, é verdade-amém é o selo pessoal que 

colocamos em ordenanças, testemunhos, orações e 

discursos. Significa sabermos ter feito, dito ou ouvido 
algo verdadeiro. 'Amém' é nosso selo e demonstra nossa 
concordância e aprovação.,, 

"Bem, agora", disse ele, quebrando a tensão, "quem 

quer usar o selo do bisavô em suas coisas?" 
"Eu! Eu!", as duas meninas gritaram felizes. 

Durante toda aquela semana, Sara pôs o selo do 
bisavô na primeira página de todos os seus livros e em 
tudo o mais que conseguiu achar. Fez cartões para os 

amigos e selou até seu diário. 

SEÇÃO INFANTIL 

No domingo seguinte, a família de Sara chegou à 

igreja um pouco atrazada. O pai encontrou um banco 

meio vazio no fundo da capela. Sentaram~se no 
momento em que todos estavam baixando a cabeça para 

a oração. 
Na oração, a irmã Carter disse: "Agradecemos~te 

por este belo dia". Enquanto prestava atenção, Sara 

pensava no selo do bisavô. Colocaria ela seu selo 
nessas palavras? "Somos gratos por termos esta capela 
para nos reunirmos", a irmã Carter dizia nesse 

momento. Sara poderia testemunhar que aquelas 
palavras eram verdadeiras? "E rogamos~te que 
abençoes o profeta e os missionários". Ela aprovava? 
Concordava? A irmã Carter terminou a oração: "Em 

nome de Jesus Cristo, amém". 
Imaginando a si mesma colocando o selo do bisavô na 

oração da irmã Carter, Sara disse "am_ém" bem alto, 
ouvindo, ao mesmo tempo, o "AMÉM!,, do irmão Smith. 

Sara não riu. Nem Bete. Seu pai deu~lhes um sorriso 
de aprovação. Sara chegou perto dele e disse: '"Amém' é 

o selo do irmão Smith, pai-um selo GRANDE". D 
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JOGO DE BOLINHA 
DE GUDE 
Carol Spielman 

SÓ PARA DIVERTIR 

DESENHO COM 
FOLHAS 
Julie Wardell 

Para faze r animai e outro objetos com fo lh·ól , 

precisamos de folha de difer nt core , 

tamanhos e formas ; jornal; livros p sado , papel e 

cola. 
1. Coloque as folhas entre camada d jornal. 

Ponha livros pesados sobre o jornal e deixe ficar 

por um ou dois dias. 
2. Arranje as folhas sobre papel, de modo a 

formar o animal ou objeto que de ja faz r. 

Então,. passe um pouco de cola atrás de cada 

folha e cole no papel. O 

ILUSTRAÇÃO DE JULIE F. YOUNG 

Para es te jogo, precisaremos de uma caixa de sapato, entraram. O jogador com o maior número de pon tos 

uma tesoura, uma caneta grossa, fita adesiva e bolinhas de após três partidas é o vencedor. O 

gude. 
Tire a tampa da caixa. Vire a caixa de cabeça para 

baixo e recorte, em um de seus lados mais longos , cinco 

aberturas de diferentes tamanhos (veja a ilustração). 
Numere a aberturas como na ilustração, escrevendo os 

nC1meros maiores sobre as menores e os nl!meros menores 

sobre as aberturas maiores . 
Para jogar, ponha a caixa na frente dos participantes, 

contra a parede. Use a fita adesiva para marcar no chão 

uma linha de arremesso, a 1,2 metros da caixa. Dê a cada 

jogador cinco bolinhas. Cada um joga uma bolinha de 

cada vez, somando os nl!mero das aberturas em que elas 

SEÇÃO I NFANTIL • NOVEMBRO DE 1993 

13 



COMO FAZER AMIGOS 

Xinia Mutioz da Cidade 
de Belize, Belize 

Marvin K. Gardner 

FOTOGRAFIA DO AUTOR 

A contece quase todo domingo à 

noite. Após voltar da igreja e 

lavar a louça do jantar, Xinia, 

de nove anos de idade, pega um lápis e 

várias folhas de pape l pautado e começa 

a escrever cartas . 
Senta~ se à mesa da cozinha, 

compenetrada . De vez em quando ergue 

a cabeça para perguntar como se soletra 

uma palavra ou para comentar algo de 

que se recorda sobre a pe soa a quem 

stá escrevendo. Durante a maior parte 

do tempo, porém, ela parece es tar em 

se u próprio mundo-ou no mundo da 

pessoa que tem a sorte de receber uma 

carta sua. 
A quem ela escreve? "Aos missionários", responde, 

com um sorriso. A carta que es tá escrevendo no 

momento é dirigida a élder Ed McCoy, um amigo 

chegado da família, que está cumprindo missão na 

Califórnia. Ed é a única pessoa da Igreja em sua família e 

Xin ia não deixa de e nv iar~ lhe pelo menos uma carta 1Jor 

semana. 
"Ed co tumava ir à no a casa no domingo para 

jantar", ela conta. Depois que saiu em missão, as noites 

de domingo não pareciam completas se não conversasse 

com ele-mesmo que fo e por meio de uma carta. Em 

pouco tempo, Xinia começou a escrever também a 

outro missionários . Agora, quase todo domingo à noite 

ela escreve uma carta a cada um dos seis mis ionários 

que partiram da Cidade de Belize. À veze , escreve 

também ao que erviram em Belize e retornaram para 

casa. Toda egu nda~feira de manhã, ua mãe envia um 

punhado de ua carta a locai como Hondura , 

SECÃO INFANTIL 

Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. 

Por morar em Belize-um país da 

América Central perto do México e da 

Guatemala- seria de se esperar que 

Xinia fa lasse espanhol e escrevesse 

cartas nessa língua. Embora ela tenha 

muitos amigos que falam espanhol, Xinia 

e a família falam inglês, a língua oficial 

do país. (Belize era conhecido como 
"H onduras Britânicas" .) A família 

Mufí.oz fala também o crioulo, um 

dialeto caribenho derivado do inglês. 

O que diz Xinia nas cartas ? "Um 

monte de coisas" , responde, "-que 

estou bem, sinto saudade deles e 

gos taria de saber como estão". 

A lgumas vezes, inclui poesias . "Escrevo poesias 

sobre a felicidade, a Bíblia, meus sentimentos pelas 

pessoas, minha gratidão por meu Pai Celestial, meu 

amor por Ele e minha gratidão por te r~me mandado 

à terra. 
"Às vezes faço poesias para o Dia das Mães e o 

Dia dos Pais", ela diz. "Sou grata ao Pai Celestial 

por ter~me mandado a e ta família". Seu pai, 

Joel, é presidente do ramo da Cidade de 

Belize. A mãe, Tomasa, dá aula no instituto 

e na classe de história da fa mília. Xinia tem 

dois irmãos mais velhos, Alfonso, de 18 

anos, e Ângelo, de 12; uma irmã mais 

velha, Madelyn, de 17 ; e um irmão mais 

novo, Micah, de 3. "Sou grata por 

meus amigos também, e à vezes 

escrevo poe ias sobre eles". 

"Xinia está sempre 
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Nas noites de domingo, Xinia 

escreve cartas aos missionários. Na 

escola, ela gosta de apostar 

corrida com os amigos. Ela adora 

escrever poesias sobre a mãe. 



Xinia gosta de brincar nos 

animais de cimento do parque. Há um 

elefante, um tigre, uma tartaruga e um 

avestruz. Pode-se entrar na boca aberta 

do hipopótamo. "E gosto do peixe 

amarelo com um círculo grande no 

meio. Podemos sentar dentro dele 

e descansar! 

escrevendo a respeito de s.eus sentimentos", conta a mãe. 
"Quando algo lhe acontece ou fica magoada, escreve a 

respeito. Ela se expressa melhor desse jeito." 
Ela escreveu, por exemplo, sobre o dia em que ingeriu 

alguns comprimidos pensando que fossem doces: "Depois 
que comi meus docinhos , desmaiei. Eu tossia. Meus 
olhos se fecharam. Quando acordei [no hospital], vi 
minha mãe chorando. Perguntei~lhe : 'Mãe , por que es tá 

chorando? ' Ela disse: 'Pensei que fosse morrer'. No dia 
seguinte, minha família es tava lá. Eles disseram: 'Nós te 
amamos, X in ia' . Eu fiqu ei feliz. Cada um deles comprou~ 
me um presente. Depois, despediram~se e foram embora. 

No dia seguinte, voltaram para levar~me para casa numa 

cadeira de rodas . N ão pud~ sair de casa durante muito 
tempo, até meu coração ficar bom. Eu tinha seis anos de 

idade. Precisava continuar vivendo". 
Na escola, Xinia es tá no terceiro ano. Ela ganhou um 

prêmio por tirar o terceiro lugar da classe . Escreveu uma 
poesia para um programa escolar sobre o meio ambiente, 

incentivando as pessoas a apreciarem o mundo e a 
mantê ~lo limpo. "Estou praticando para ser jornalista", 
diz ela. "Quero escrever artigos para jornais e revistas". 

Assim como a maioria das pessoas que gostam de 
escrever, Xinia também gosta de ler. Todo dia ela leva 
para casa o livro de leitura da escola. "Às vezes", conta, 
"leio o livro de leitura umas cinco vezes por dia. Gosto 

muito. Tem muitas histórias e artigos". 
Ela també m gosta de ler o Livro de Mórmon e as 

páginas infantis das revi tas da Igreja, com suas história , 
brincadeiras e atividade . Ela e o irmão, Ângelo, 
guardam a revistas em grande envelopes marrons para 

poderem ler outra vez mais tard . 
"Em uma de minha revi tas, há uma história sobre 

um anel do CTR", ela diz. "Adoro ler es a hi tória. Eu 

tinha um anel do CTR, mas uma vez Mica h [o 
irmãozinho de três anos] es tava mexendo em minha 
caixa de jóias , pegóu o anel e perdeu~o . Quando o achei, 

es tava torto e eu não conseguia mais colocá~lo no dedo". 
Ela ficou decepcionada, mas pensar no anel ajudou~a a 

ser gentil com o irmão menor. 
Xinia também gosta de cantar. "Minhas canções 

favoritas da Primária são 'Ó Mamãe do Coração' e 
'Histórias do Livro de Mórmon' . Gosto também de uma 
pequena canção que fala sobre es tourar pipoca e daquela 

que conta sobre o homem de neve alto, alto, alto". 
N eve em Belize , no entanto, não há. Localizada na 

costa do Mar do Caribe, a Cidade de Belize é quente e 
úmida. Como a terra lá é plana e pantanosa , muitas casas 

são construídas sobre palafitas , que muitas vezes se 
erguem acima da superfície, sendo necessário subir uma 
escada para entrar na casa. Outras construções como a · 

capela da Cidade de Belize , não parecem estar sobre 
palafitas , mas muitas es tão. São construídas sobre 
palafitas que ficam abaixo da superfície. Depois, o 

terreno pantanoso é terraplenado. 
"Nunca vi neve", confessa Xinia, "mas gosto da 

canção do homem de neve, pois me ajuda a ter uma 
idéia do mundo à minha volta. E haja ou não haja neve 

em Belize, es te continua sendo meu lar." 
Xinia recentemente escreveu a respeito de seus 

sentimen tos pelo Pai Celestial: "Quando falo do Pai 
Celestial, sinto amor. Eu o amo. Gostaria de poder ir ao 
céu e agradecer~ lhe por es tar aqui na terra. Fico feliz por 
possuir es te corpo de carne e ossos e por ir à escola e te·r 

amigos . Eu sei que ele me ama e eu o amo muito, assim 
como ele me ama. Com sua ajuda, posso faze r todo tipo 
de coisa, como subir numa árvore, apos tar corrida e ser 

amigável. " D 

SEÇÃO IN F AN TIL • NOV E MBRO D E 1993 

16 



MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

Fortalecer Nossa Irmandade Ouvindo e Confiando 

'' I rmãs em Sião, sempre unid as 
se remos " (Hinos, nº. 200). 

Estas palavras de um hino da 

Sociedade de Socorro lembram-nos de 

que, ao nos relacionarmos umas com 

as outras , estamos fortalecendo nossa 

irmandade. Uma forma de fazer isso é 

aprendermos a ouvir-nos mutuamente 

com a tenção e inte resse . Outra , é 

confia r n as irmãs e ser dign a d e 

confiança . D essas du as maneiras , 

podemos começar a desfruta r o tipo 

de união exemplificada por algumas 

de nossas irmãs nas escrituras-Maria 

e Isabel, Rute e Noemi. 

PODEMOS APRENDER A OUVIR 

Em primeiro lu ga r, temos qu e 

ouvir com atenção e interesse. Ouvir 

a tentamente capac ita-nos a com

preender o que es tá sendo di to. Se 

no preocuparmo apen as em expor 

nosso pon to de vista, não es taremos 

o uvind o. Qu and o es tive rmos o u

vindo alguém, se rá bom, às vezes, 

faze rm os a lgum co m ent á ri o a 

respeito do que acabou de ser di to e 

t amb é m a lgum as pe rgunt as . Isso 

geralmente ajuda a pessoa que es tá 

faland o a examinar a situ ação em 

qu e se e n co ntr a e a t o m ar s uas 

próprias decisões . Ajudaremos mais 

demonstrando verd ade iro interesse 

d o q ue t e nt a nd o reso lve r se us 

problemas. 

Ce rt a mãe es t ava co n fusa po r 

ca usa do m a u com porta mento do 

filho, Nathan . Enquanto se esforçava 

ILUSTRADO POR KRISTY MORRIS 

para modificar a maneira nega tiva 

como ele agia e falava , obse rv ava 

como as outras famílias lidavam com 

os filhos . Tambén). desabafo u co m 

uma amiga que sabia ouvir. A amiga 

fez algumas, perguntas úteis, como: 

((Qu ando o N athan chega em casa 

da escola, o que você faz?" Quando a 

mãe descreve u sua reação diári a , 

percebeu qu e es tava refo rçando o 

comportamento negativo de N athan 

e qu e prec isava mud ar o pró prio 

co mp o rt a me nto . Te nto u ag ir d e 

maneira diferente e o filho mudou. 

Vidas foram abençoadas por causa de 

uma a miga q ue o ube o uvir, pe r

gunt a r e d emo ns tr ar ve rd ad e ir o 

intere se . 

• Em sua opinião, o que significa 
rea lmen te ouv ir alguém ? O que 
aconteceu quando procurou fazer isso? 

PODEMOS 

APRENDER A CONFIAR 

Q u a nd o co n fia mos umas n as 

o utr as, fa la mos de nossos enti-

mentos , experiências e expectativas 

com franqueza . Isso permit que as 

outras também façam o mesmo. 

Ma ó confiarão m nós nos 

mo tr rmo dignas d ssa confiança. 

O Após tolo Paulo advertiu aquelas 

q u faze m mexe ricos u (and and o) 

ociosas d casa m ca a; ... também 

paroleiras e curiosas, falando o que 

não convém" (I Timóteo 5: 13) . 
Quando mantemos sigilo sobre as 

confidências que nos faze m, nossas 

amigas po d e m fa la r d e e us 

se ntim nt os ma is profund os o u 

pedir-nos ajuda. Marie e H ea th e r 

se nti a m esse ti po d e co nfi a n ça 

mútu a. Hea ther tinha quatro filhos 

e uma enorme carga de res ponsa

bilidades em casa. Marie freqüente

m e n te se se ntia im p li da p lo 

Esp írito a li ga r pa ra H eat h e r 

ju sta mente no momen to m q ue 

e ta prec isava desabafar. H ea the r 

disse: uEu jamais poderia disfarça r o 

que sentia qu ando la perguntava: 

'Como é que você está?' Eu chorava, 

desabafava e e la o uv ia, e e u me 

sentia melhor. Sabia que a conversa 

ficaria só en tre nós du as. Sou grata 

ao Senhor por Marie" . 

Co m este t ipo d e co n fia n ça 

podemos es tar u(entr laçadas) em 

unidade e amor (umas) para com (as 

outras)" (Mosiah 18:2 1). 

• Como tJodc tomar-se mais digna 
da confiança das irmãs? 

• Como se sentiu quando abriu o 
coração para uma amiga em quem 
confia? D 
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José Ojeda 

Q uando o irmão Patricia Ávila 
foi ao Templo de Santiago do 
Chile pela primeira vez, teve 

viagem. (Essas primeiras doações 
tornaram~se muito importantes mais 

tarde.) A seguir, ajudou a organizar o 
curso de preparação para o templo, a 
fim de que todos se preparassem 
espiritualmente. Graças a sua iniciativa 

e determinação, nosso entusiasmo 

cresceu. 

uma experiência que mudou sua vida e 

acabou abençoando a de muitos de nós. 
No templo, teve uma visão em que todos 
nós, irmãos de seu ramo, aparecíamos 
nitidamente com ele naquele local 
sagrado. Somos do Ramo Obrador da 
Estaca Mendoza Argentina, no oeste do 
país, e o templo de Santiago é o mais 

próximo. 

O irmão Ávila teve uma 

O ritmo dos preparativos diminuiu 

durante o verão, quando o irmão Á vila 
teve que deixar a cidade a trabalho, 
mas assim que retornou no outono, 
reacendeu~se nosso entusiasmo. As 
aulas entraram em sua fase final e os 

visão em que todos 

Quando voltou para casa, o irmão 

estávamos juntos no Templo 

de Santiago do Chile. 

Ávila não conseguia esquecer a visão 
que tivera. Com fé, contou~nos tudo. Alguns dos membros 

sorriram complacentemente ou apenas fizeram 
comentário in.diferentes. Alguns de nós, porém, levamos a 

sério a idéia de fazer a viagem a Santiago. 
Sob a direção do presidente do ramo, o irmão Á vila 

imediatamente começou a ajudar~nos. Primeiro, 

que estavam prontos foram entrevistados pelo presidente 
do ramo, Orlando Maris, e pelo presidente da estaca, 
Martín Borges, para receberem a recomendação para o 
templo. Organizamos uma viagem de três dias e 
marcamos a saída para quinta~feira, dezesseis de abril de 

1992. 
organizou reuniões para discutirmos nossas metas em O único obstáculo era o aluguel do ônibus . Para 
relação ao templo e começou a recolher dinheiro para a alcançarmos o total, precisávamos vender cinqüenta e 
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oito passagens, mas, faltando apenas trê semanas para a 

pa rtid a , tínhamos vendid o só qu·:ue nta e qu a tro. A 

men os que vendês emos as res tantes o preço de cada 

uma seria mai alto e algumas pessoas não poderiam ir. 

A fé do irmão Áv ila , po ré m , não se aba lo u. Ele 

decidiu que, se n ão lotásse mo · o ônibus com membros 

do ramo , convida ríamos o utras pes o as da Estaca de 

M e nd oz a . Então , e le e o irm ão Al eja ndro Surian o 

percorreram a alas e ramos da es taca, afixando cartazes 

e convidando os membro a junta rem~ se a nós . 

O que aconteceu a seguir provou que realmente sinais 

seguem aos qu e crêem. Rapidamente urgiram pessoas 

inte ressadas e as passagens res tantes foram vendidas. 

Alguns desses recém~chegados nem mesmo morava m 

dentro dos limites da e taca. O irmão Freire e a esposa 

eram da es taca vizinha , Godoy Cru z Argentina , e as 

cinco pessoas d a fa míli a Bad ami , d a provínc ia d e 

Santiago de l Este ro-a m a is de mil quilôme tros de 

distância. 

N o final, três famílias que se haviam preparado para a 

viage m n ão tinha m o suficiente para as passage n s. 

Fe li zm ent e, o dinhe ir o qu e h a vía m o d oa d o n as 

primeiras reuniões forneceu o res tante. Então, tudo se 

resolveu. 

N a véspera da viagem, o grupo re uniu~ e n a capela 

Tendo visto o cumprimento de 

seu sonho, irmão Ávila 

expressou sua alegria durante 

uma noite familiar no ramo, à 

esquerda. Sessenta e seis 

membros-alguns aparecem 

acima-participaram da 

excursão ao templo. Um espírito 

de amor acompanhava o grupo, 

enquanto o ônibus serpenteava 

através dos Andes, à direita. 
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para uma noite familiar especiaL Após a reunião, os que 

moravam muito longe passaram a noite ali mesmo para 

não perderem o ônibus que sairia às Sh30 da manhã 

seguinte. Saindo cedo teríamos bas tante tempo para 

pas armos pela alfândega chilena. 

N a viagem, sentimos todos um espírito de amor .e 

fraternidade. Lanches foram divididos generosamente. 

Compartilharam~se histórias e testemunhos e cantaram~ 

se muitos hinos. Freqüentemente admirávamos pela 

janela as magníficas montanhas dos Andes. Ao longo da 

es trada sinuosa, passamos por cidadezinhas pitorescas, 

picos nevados , desfil adeiros e riachos . Quem poderia 

du v id a r qu e uma m ão divina cria ra es te mund o 

maravilhoso? 

Cruzamos a fronteira do Chile e logo nos aproximamos 

do templo. Nosso coração pulou de alegria quando vimos 

o .anj o Morôni sobre o pináculo ! Pa re cia~nos ouvir o 

chamado de sua trombeta . . Os oficiantes do templo lá 

es tavam para r e c e b e r~nos. Eles provid encia ra m 

hospedagem para nós em casas de santos chilenos. Para lá 

nos dirigimos a fim de tomar um banho e aprontamo ~nos 

para a sessão especial que fora preparada. 

Logo chegou o momento sublime em que finalmente 

entramos na casa do Senhor. Foi realmente indescritíveL 

Me ras pa lavr as nunca pod erão ex plic a r o es pírito 

daquele local sagrado. É preciso passar pela experiência, 

e isso só pode acontecer qu ando a recomend ação do 

te mplo é apresentad a com um co ração humilde e 

contrito . Som e nte ass im pod em as inicia tóri as, as 

investiduras, os casamentos, os selamentos de famílias e 

os batismos pelos mortos ser realizados com o espírito 

adequado. 

Entendemos , então , os qu e tinham ido ao templo 

antes de nós . Estavam certos quando diziam que, uma 

Patricio Ávila Alba de 
Caballero 

Família Maris Amalia de 

Ojeda 

Delfín de la 

Cruz Bello 

/ 

MEMORIAS & TESTEMUNHOS 

A seguir, pensamentos de alguns 

do irm ãos qu e fi ze ra m a 

viagem ao templo: 

Pat rí cio Ávila : "Milagres r ea l ~ 
m ntc acontecem! Humildemente e 

com grande amor por meu Criador, 

agradeço do fundo do coração pe la 

oportunidade que me fo i dada de ser 

um inst rumen to e m sua mão-e 

pe la g ra nd e bê n ção d e vi i ta r o 

templo sagrado com um grupo de 

se us filhos . Qu e es ta bênção se ja 

derramada sobre todos os membros 

d e A Igre ja d e ] es u C ris t o d os 

Sa ntos d os Ú l t imos Dias . Qu e 

tenhamos sempre energia para faze r 

o q ue é agrad áve l a se us o lhos e 

nunca ce mo de no amar uns aos 

outro ". 

A lba de Caballero: "Foi emoc io ~ 

nante para mim ser selada a meus 

pa is e o utros m embros de minh a 

fa mília que já morreram. Agora sei 

q ue have rá uma famíli a e pe rando 

por mim quando deixar es te mundo". 

Fa míli a M ari s : "Se ntim os um 

grand e espírito de fr a te rnid ade e 

h os pit a lid ade e o p uro a m o r d e 

Cristo. Q ue fe licidade incomparável! 

Co n v ida mos to d os os irm ãos a 

buscarem es as bênção · eterna ". 

Amalia de O jeda: "Agora sei que 
Ele me ama" . 
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vez dentro do templo, nunca desejaríamos sa ir. Contudo, 
aquele dia m<1rav ilhoso chegou ao fim. DirigitmHlO às 

casas de nossos <1 nfitriões c hil en os,_ ansioso · pa ra 
retornar na manhã eguinte para mais uma sessão. 

Por ser sex ta ~fe ira santa, muita gente fo i ao templo, 

vindo de todas as parte· do Chile. As pessoas de nosso 

grupo que es tavam hospedadas em locais distantes não 
chega r a m a te mp o . F ica mos dece pcio n ado s, m <1 · 
aceitamos a situação. Ao fim do dia, realiza mos juntos 
uma noite familiar marav ilhosa, pres tando tes temunho c 
cantando hinos, e fizemo · os preparativos para ass istir à 
primeira sessão do dia seguinte. 

A sessão de sábado de manhã foi jubilos8 c cspiritu <.l l, 
com todo o grupo reunido na casa do Senhor. Senti mos 
qu e De us es tava sa tisfe ito conos co , ao rea li za rmos 
n ovamente as ord e nanças sagr;1 das, dessa v e: pc los 
mortos . 

Alejandro 

Gonzales 
Alberto 

Lisandrello 

Edilia 

Bertolani 

Após a ses 'ão, dev íamos volta r par·1 a Argentina. Por 
ca usa de um problcmn mcd1nico no ônibus, cnt rcta nro, 
ti ve mos qu e pass<H <l no ite em "'n nti <1go cnqu clnt n u 
conse rto em fe ito . Contudo, me ·mo cstn di ficuld c1dc 
tornou ~ ·c nos ·a alic1d<1. Rc a li:~1mo · outrc.1 noite f~unili nr 

com todo o grupo, rcjubilandtHlos com hinos , or<lÇClcs c 
tes temunhos. E ·tô\ <1mo · to ta lmente unidos. 

No domingo, com hinos de Si5o ccocmdo pelo Cmibus, 
p <H ti mos p ~H a c <1 s <l . A I g u n · a c n b <H i1111 d o r m i n do, 
e nqu a nto o utros ficcn ~1 m ~1 cu rd a d us, rc mc ml)r<lnd o 
aqu eles Cd timos di c.1s. C hcg<lnws :1 capc lc1 à · 14h30 de 
do min go e r c '-1 1 i: <11ll l) s nos s < 1 r c u n i 5o sac ra m c n t <1 1 

segundo o mandmncn to do Senhor. 

Q uc_mtc.ls coisc.l · tínhamos pcun contm n nos ·os irmãos! 
Como dcsejc.1vc_l mos que um di a eles vies ·em a s ntir o 
que havíamos ·cntido! 

sonho do irmão Áv ih for·1 realizado. O 

Família Rojas José 
Badami 

Delfín de la Cru z Bello: "Sinto~ 

me abençoado por es ta r se lado a 
minh a es posa e filh os pe I a 
eternidade". 

A lberto Lisandrello: "Abrigo em 

meu coração um novo tes temunho 
da divindade de nosso Pai Celes tial 
c de eu amor por seus filho ". 

Fa míli a Ro ja : "O briga d o aos 
organizadores de ·sa viage m, agora 
es ta mos se lado · co mo fa míli a 
eterna" . 

A lejandro Go n za les : "Fo i um 
grand e pr aze r pa rtic ipa r d css~1 

edificante experiência. Espero que 

não seja a úl tima. Vamos combin <H 
n osso tes te munh o e n ossas ex~ 

pe ri ê n c ias pessoa is a fim de 
fo rt a lece r o o u tro me mb ros de 
nosso ra mo e o fe r ece r ~ lh es ~ ~ · 
mesmas bênÇão ·". 

Edili a Berto la ni: "Q ue co isa 
marav ilhosa o Senhor te r permi tido 

q ue e u e n t rasse e m se u te mplo ! 
Enqu anto rea lizávamos os batismo 
c sc lamentos pelo · morto ·, eu sentia 

a presença deles sabia que estavam 
fe l i:cs e ag radec id o po r e · ta r mo , 
<l j ud ~mdo~o , a permanecerem juntos 

pc lc1 ete rnid ade" . 

José Badami : "Fo i um a viage m 
lind a. Eu rea lm ente se n ti um bom 
esp írito e di ve rti~me co m o bom ~ 

humor de nosso · irmãos . O brigado, 
irm ão Áv il a, e to d os os q ue 
trabalharam nesse empreendimento 
c ·c ·ac ri fica ram pa ra orga nizar e 
coordenar c ·sa viage m ao t mplo. 
Senhor o· abc nçoarc.1 por isso". O 
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COMO o 

Frances W. Hodgson 

Todos os pais sabem que a 
criação de filhos traz desafios 
e bênçãos inesperados. 

Quando meu marido e eu pensamos 
na perspectiva eterna de nos~o papel 
como pais, sentimos uma enorme 
responsabilidade. 

Nossos filhos atualmente têm 

entre dezoito e trinta anos, todos 
com temperamentos e interesses 
distintos. E, embora se encontrem 
em diferentes níveis de desen~ 

vol vimento espiritual, todos dão 
valor aos padrões que tentamos 
manter. 

Eles, no entanto, não têm sido 
imune a problemas. Pelo contrário, 
nós , como pais, já derramamos 

muitas lágrimas e passamos muito 
tempo aflitos, em oração. Como 

· tantos o utros pais, ingenuamente 
imagin amos que nossos filhos n ão 
hesitariam em buscar as bênçãos da 
missão ou do casamento no templo. 
Como acontece com todos os pais, 
aca ba mo s por enxerga r a dura 
rea lidade, percebendo que nossos 
filho eram pessoas comuns, seres 
humanos, sujeitos a erros como os 
demais. 

Foi ó quando en tr a ram na 
adolescência que nos demos conta de 

que nossos filhos es~avam suj eitos a 
cometer sérios enganos. O que mais 

no a u tava era provavelmente 

termos feito tudo o que podíamos, e 
ainda assim, percebermos que eles 
corriam grandes riscos. O que mais 

J?oderíamos fazer? Havíamos buscado 
orientação para educá~los, servido 
fielmente nos chamados da Igreja, 

realizado a noite familiar regular; 

mente e orado sempre. Ainda assim, 
o medo de falharmos como pais era 

uma constante ameaça sob vários 
aspectos. 

Foi então que descobrimos algo 
que se tornou uma grande bênção na 
tentativa de ajudarmos nossos filhos 
a fazerem escolhas corretas. Os 
efeitos têm sido grandes. Essa bênção 

adicional foi, e continua a ser, o 
privilégio de irmos à casa do Senhor 
para receber ajuda. Com os filhos 
crescendo e a vida ficando mais 
complicada, percebemos que pode~ 
mos levar problemas bastante 

específicos ao Senhor no templo. 
Com este propósito, freqüente~ 

mente passamos por um processo de 

três etapas que tem abençoado nossa 
família. Primeiro, nós nos preparamos 
para a adoração no templo; segundo, 
vamos ao templo; e terceiro, 

consagramos nossa ida ao templo. 
A preparação começa n a noite 

anterior, quando iniciamos um jejum 
pelo filho que nece sita de ajud a . 
Durante o dia, sempre que temos a 

oportunidade, oramos a fim de nos 

T E M 

prepararmos espiritualmente para ir 

ao templo. 
Lá chegando, incluímos o nome 

do filho na lista de oração. Sempre 

que apropriado, meditamos em nosso 
papel como pais e na ajuda específica 
a ser dada àquele filho. Quando 
temos a oportunidade de nos unir 

em fervorosa oração aos outros 
membros ali presentes, sentimo~nos 

mais fortalecidos espiritualmente. 

Ao término da sessão, vem a 
última etapa. Cheios do espírito do 
templo, na paz e silêncio da noite, 
procuramos um local tranqüilo onde 

possamos estar a sós e consagramos 
nossa ida ao templo com uma 
oração. Ao orarmos juntos, o 
Espírito Santo une~se a nós em 

propósito e, ao concluirmos a 
oração, sempre temos um senti~ 
menta de paz. Após esta última 
etapa, tendo jejuado, orado e ido ao 
templo, estamos completamente 

unidos ao rogarmos pelo filho o u 
filha que o Pai entregou aos nossos 
cuidados. O sublime espírito que 
sentimos ne stes momentos forra~ 
lece, mais do que qualquer o utra 

coisa, n ossa comunhão com os 

poderes dos céus. 
Às vezes as respostas são rápidas e 

claras. A primeira vez que isso 
aco nt ece u, ac h a mos que fosse 
coincidência, m as logo ficou 
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L O N o s 

Num mundo onde Satanás tem 

total poder para destruir os lares, é 

confortador saber que a casa do 

Senhor está à nossa disposição. 

A J u DA 

evidente que estávamos realmente ape n as aos n s o filhos. rta 

iniciando um processo em que as 

bênçãos dos céus eram derramadas 

sob re nós. Nada espetac ul ar o u 

mil agroso acontece u; não houve 

necess idade de tais manifestações 

nem as pedimos. 

Em determinadas ocasiões as 

respostas v ie r am por meio de 

pessoas que influenciaram a vida de 

n ossos filhos . Certa vez, uma filha 

que morava no campus da uni~ 

versidade corria seriíss imo risco 

espiritual e possivelmente até fís ico. 

Um dia depois de termos ido ao 

templo, o bispo de sua ala visitou~a e 

telefonOLH10S. Fez isso por mais três 

dias. Nenhum pai o u mãe poderia 

ter feito mais do que aq uele bispo 

maravilhoso para confortar e 

orientar nossa filha. 

Um de nossos filhos, que achava 

não ter testemunho e havia muito 

tempo adiava uma missão de tempo 

integra l, foi mo ti v o de várias de 

nossas idas especiais ao templo. 

Depois de cada uma de las, 

vislumbrávamo um pequeno sinal de 

mudança em sua vida, e ele 

logo sentiu no peito o ardor do 

testemunho, o que o levou a cumprir 

uma missão. De igual modo, outros de 

nossos filhos têm sido abençoados. 

As bênçãos da adoração no 

temp lo não se têm restringido 

ocasião, meu marido nfr ntou um 

problema muito s / ri no trabalho 

decidiu ir ao templo para p dir ajuda 

ao Senhor. Naquele dia, 1 entiu 

que a resposta para sua pergunta 

estava numa determinada escritura . 

Ao ch gar m casa, abr iu ansi~ 

osamente as escrituras e, para sua 

a legria, obteve ajuda para o 

problema. Essa xp ri~ncia abriLH10S 

um novo horizonte para a utilização 

das escrituras. O Senhor pode fa lar a 

seus filhos por meio das e crituras, 

que contêm as respo ta para o 

desafios qu enfr ntamos. om 

a a jud a do Espírito pod mo 

compreender como ap licar certas 

passagens às nossa circunstâncias. 

Ao estudarmos as escrituras 

diariamente, nossa mente fica repleta 

de conceitos divinos, que, com a 

ajuda do Senhor, podem ser 

relembrados quando se fi zer 

necessário. Somos gratos por este 

princípio que aprendemos no templo. 

Num mundo repleto d tnl~ 

qüidade, ond Satanás tem total 

poder para destruir os lares, é 

confortador sab r que a casa do 

Senhor está à nossa di I osição. A 

despeito dos desafios enfrentados ao 

cuidarmos de nos as famílias, sempre 

sentiremos alegria ao procurarmos o 

refligio e a paz do t mplo sagrado. D 
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EM SUA CAS 
Jay M. Todd 

N 
o templos de A Igreja de Jesus Cristo dos ordenanças são recebidas em diferentes partes do edifício. 

Santos dos Últimos Dias, realizam~se Os batismos são feitos no batistério . A investidura é 

· ordenanças e recebem~se ensinamentos de recebida em sa las onde há pinturas n as paredes 

forma detalhada a respeito do plano de salvação d nosso representando a Criação, o Jardim do Éden, este mundo e 

Pai Ce lestia l. Exp li ca~se também, em detalhes, o as condições terrestriais. A sala celestial, com sua bela 

compromisso assumido pelos que s guem ao Senhor, a fim mobília, sugere a condições majestosas e exaltadas em 

de alcançarem as bênçãos prometidas ao fiéi . que viverão os fiéi . Há mais de uma düzia de salas de 

No Templo de Lago algado, essas in truçõ e selamento para ordenanças de casamento e selamento de 
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SA SAGRADA 
filhos aos pais. N o Templo de Lago Salgado também 

existem salas de conselho dos quoruns do sacerdócio 

presidente da Igreja do Senhor e uma grande sa la de 

assembléia, onde se realizam reuniões. D 

A cima: A SALA DA CRIAÇÃO. À direita: 0 BATISTÉRIO. 

Nas [Jalavras elo Presidente David O. McKay, os tem[Jlos 
mostram a "ascensão à tJresença eterna, degrau por degrau". 
Por meio dos ensinamentos recebidos no tem[Jlo, temos uma 
com[Jreensão maior da vida cristã. 
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À esquerda: A SALA DO JARDIM. Acima: O SAGUÃO DO ANDAR INFERIOR. 

Os ensinamentos e ordenanças do templo são tJara quem tem a mente e piritual, 
os que são verdadeiros discípulos do Senhor, "que sabem que são honestos de 
coração e estão quebrantados e contritos de espírito e dispostos a observar por 
sacrifício os seus convênios-sim, todo sacrifício que Eu, o Senhor, mandar, 
(D&C 97 :8). 

No templo ensinam~ se verdades e as pessoas fazem convênios próprios e também 
agem como procuradoras, em favor de outros já falecidos que, no mundo 
espiritual, podem aceitar ou rejeitar a ordenança vicária realizada. Após 
receberem os ensinamentos e terem feito suas próprias ordenanças, os membros 
da Igreja são incentivados a irem ao templo freqüentemente para realizar as 
mesmas ordenanças em favor de pessoas falecidas. 
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Acima: A SALA DO MUNDO. À direita: O SAGUÃO DO 

ANDAR SUPERIOR. Extrema direita: A SALA 

TERRESTRIAL. O templo é o lugar ideal para adorarmos, 
servindo de maneira silenciosa, renovando-nos 
espiritualmente, meditando e orando. Quando vamos à casa 
do Senhor e concentramos os pensamentos rio serviço que 
estamos tJrestando a outras pessoas, nossa mente se abre e 
freqüentemente recebemos respostas tJara nossos tJroblemas 
pessoais. O Senhor descreveu sua casa como "uma casa de 
oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de 
ensino, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de 
Deus" (D&C 88:119). 
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À esquerda: A ALA CELESTIAL Acima: UMA DAS ALA DE EL MENTO D 

TEMPLO. Como faziam os antigos i:m .. teliLC1s, nós, sanLCJs dns ültinws dias, 
consideramos os templos locais sagrados, onde fJodemos a[Jmximar~1ws rnais de Dem. 
Os terrenos dos templos são solo sagrado. O Es[Jíriw que sentimos no LemfJlu se wrnu 

ainda mais forte em decorrência da conduta daqueles que o freL{Üentam e dos 
ensinamentos e ordenanças 'ali recebidos. 
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Em cima à esquerda: A SALA DO CONSELHO DA 

PRIMEIRA PRESIDÊNCIA E DOS DOZE APÓSTOLOS. Em 
cima à direita: A SALA DO CONSELHO DOS DOZE 

APÓSTOLOS. Embaixo à esquerdq; A SALA DO 

CONSELHO DA PRESIDÊNCIA DOS SETENTA. Embaixo à 

direita: OUTRA SALA DE SELAMENTO. Na página ao 
lado: A SALA PRINCIPAL, DE ASSEMBLÉIA. 

Os santos dos últimos dias consideram a santidade e 
perfeição do temtJlo evidência da revelação divina do Senhor 
Jesus Cristo ao Profeta]oseph Smith, por meio de quem os 
ensinamentos e ordenanças do templo foram restaurados 
nestes últimos dias: "Mostrarei ao meu servo ]oseph todas 
as coisas relativas a esta casa, e ao seu sacerdócio" 
(D&C 124:42). 
O Profeta ]osefJh Smith escreveu: "Agora, que ouvimos nós 

no evangelho que recebemos? Uma voz de alegria! Uma voz 
de misericórdia dos céus; e uma voz de verdade saindo da 
terra; novas alegres para os mortos; uma voz de alegria para 
os vivos e mortos; novas alegres de grande gozo. Quão 
formosos são sobre os montes os pés daqueles que trazem 
novas ·alegres de boas coisas, e que dizem a Sião: Eis que teu 
Deus reina! Como o orvalho do Carmelo, assim descerá 
sobre eles conhecimento de Deus! ... 

"Que nós, portanto, como igreja e tJovo, e como santos dos 
últimos dias, ofereçamos ao Senhor uma oferta em retidão; e 
que apresentemos ao seu temtJlo santo . .. um livro contendo 
os registros de nossos mortos, que seja digno de toda 
aceitação" (D&C 128:19, 24). D 
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ILUSTRADO POR MITCI IELL IIEINZ 

Em cumprimento a um sonho 

que teve quase cinqüenta anos 

a ntes, o Presidente Wilford 

Woodruff dedicou o Templo de 

Lago Sa lgado. 

''0 PODER DE DE 
LaRE!ne Gaunt 

Quando o templo 

foi dedicado, o Senhor 

derramou bênçãos 

espirituais sobre 

os santos. 

N a m anh ã do di a se is d e 

a bril d e 1893, Wilfo rd 

Woo druff entro u n o 

Templo de Lago Salgado pelas portas 

do lad o s ud oe t e e dirig iu~ se ao 

qu arto a nd a r. À s d ez h o r as d a 

manhã, com du as mil e quinhentas 

pessoas prese ntes, fo i iniciad a a 

primeira de uma série de qu arenta e 

uma essões de dedicação . C hegava 

ao fim uma hi tó ri a d e qu a rent a 

ano de sacrifício e trabalho em prol 

da constru ção do templo. 

"As h ostes ce lest ia is estava m 

p rese n tes n a (p rim e ira) sessão 

d edi catór ia", di ·c o Pres id e nte 

Woodruff à congregação, numa da 

sessões subseqC1 en tes. "Se os olhos da 

congregação pud esse m ser abertos, 

te ri a m v isto ] osep h e H yrum 

( mi th) , Brigham Young, ]ohn Taylor 

e todos os homens bons que viveram 

nesta dispensaç8o reunidos conosco, 

a sim como Isaías, Jeremias e todo · 

os santos profetas c após to lo · q ue 

hav iam pmfetizado sobre a obra dos 

Cll t i mo di as . .. Rego: ij avc:\ln ~se 

co no ·co ao v c r q uc este eJ ifíc io 

h av ia sid o ace ito pe lo Se nho r 

(q uando) o gri to de (Hosan8) subiu 

ao tro no do Todo~ Poderoso", po is 

hm iam~ se unido aos antos naquele 

grito de júbilo. 

· O Éld e r G eo rge Q. Cannon 

profetizara em 1871 qu qu ando o 

t emplo es tiv esse pronto "o po vo 

sentiria o poder de Deus e receberia 

m a nifes t ações d a bo ndad e divina 

como jamais haviam experimentado 

antes". E foi o que aconteceu. 

A PRIMEIRA SESSÃO 

N o primeiro dia d e dedic ação 

h o uv e uma gr and e temp es t a d e . 

"Fora predito (que) Satanás uivaria", 

escreveu Lucy Flake,"e ele realmente 

o fez, pois o povo da Cidade do Lago 

S a lga d o nunca vir a t a manha 

tempes tade , ve nto, chuva e n e ve; 

mui t as c asas e á rv o res fo r a m 

des truídas ... Centen as de pessoas 

e peraram horas na neve até que as 

portas do templo se abrissem". 

Lá fora, a tempestade du rou o dia 

todo. Dentro do templo, porém, na 

sala principal de assembléia, onde a 

Prim e ir a Pr es id ê ncia-Wilfo rd 

Woodruff, G eor ge Q . Ca nn on e 

]ose ph F. Smith-e o Qu orum dos 

D oze ag ua rd ava m para inic ia r o 

se rviços dedica tóri as , re inava paz e 

se renid ade . A be leza e majes t ad e 

d essa sa la , loca li za d a n o qu a rt o 

andar do templo, eram admiráveis: o 

t e t o de o n ze me tros d e a ltura , o 

madeiramento esc ulpido a mão, com 

acabamento em branco e dourado, e , 

em cada um dos quatro cantos, uma 

esca d a e m ca raco l. E m a mb a as 

extremidades da ala de 36.5 metros 

de comprimento hav ia uma múltipla 
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US ESTAVA CONOSCO" 

sé ri e d e púlpitos, es t ofa d os e m 

veludo ve rmelho, sendo qu e os d a 

ex tremidade oriental representavam 

o Sacerdócio de M elquisedequ e e , 

o d a ex tr e midad e ocidental, o 

Sacerdócio Aarônico. O lldere do 

sacerdócio sentavam-se em cadeiras 

de m adeir a branca, estofa da s e m 

vermelho, enfileiradas logo a trás dos 

púlpitos. A congregação entava -se 

em cadeiras s itu a d as n o a mplo 

espaço central da sa la . 

Sentia-se um forte Espírito, 

mesm o antes . do início da reunião . 

Todos foram convidados a faze r um 

jejum especial, .n o dia 25 de março 

de 1893, para que « re inasse um 

se ntimento re n ovado d e união e 

pureza es piritu a l". Fora pedido a 

t o do s qu e se a rrepe nd esse m, 

cessassem de contender uns com os 

o utros, confessassem os pecados e 

perdoassem t.Ins aos outros. "Jamais 

h o uve tamanha unw o no s 

(co n se lh os ) s up e riores do sace r

dócio", disse Francis M. Lyman, do 

Quorum d os Doze. E os membros 

se nti am o mes m o, com "os o lhos 

fitos no Templo de Lago Sa lgado e os 

corações voltados para a dedicação". 

"UM BANQUETE PARA A ALMA'' 

A mú sica fazia com que todos 

fossem tocado pelo E pírito do 

Se nhor. Acompanhado por um 

enorme órgão de tubos, levado até lá 

e pecialmente para a dedicação, um 

coro de . trezentas vozes-o bomen 

com ternos escuro e as mulheres com 

vestidos brancos-cantou hinos de 

lo uv o r, compostos por sa ntos d o 

últimos dias para a oc3sião. "Será que 

realmente conhecíamos o talento de 

nossos músicos até então?" escreveu 

Aúni Well Cannon. "A be l3 

m e nsage m d as let ras, a mú ica 

-sublime e o dese mpe nho perfeito 

proporcionaram-nos um banquete 

para a alma". 

Bardella S. C u rtis, n-i e m bro do 

coro, viu "o vé u entre a mortalidade 

e os cé us se r retirado". C h a rlcs R. 
Sav.age, o utro membro do co ro, 

escreve u: "Senti imen a paz e todo o 
meu sÚ transbordava de alegria ... 

Nunca me sent i mais próximo dos 

podere invisíveis". 

Susa Yo ung Gates, este nóg rafa 

ofic ia l dos se rvi ços de dedicação, 

estava presente à p rim eira sessão. 

"Eu estava sentada no lado inferior 

dos pC1lpitos do lado leste, IY:I me ·a 

do historiador", escreveu. "Quand o 

o Presidente (J osep h F) Smith 

começou 8 falar aos ·a nto , quase 

que imed iata m e nt e u a face foi 

iluminada por um a lu z brilhant e 

se nti algo diferente. Achei que o sol 

est ivesse s urg ind o por e n t re as 

nu ve ns e que talve z um dos raio 

iluminasse o Presid~nte .. . Olhei 

e m direção à ja n e la c, para me u 

e · panto . .. não h avia claridade 

alguma em meio às nu ve ns r es8da 

e esc ur a s que pa ir ava m sob re a 

cidade; não havia um único sinal de 

o l e m pa rte a lgum a .. . De onde 

h av ia vind o a lu z que bril h8va no 

ro to do Presidente Smith? Eu tinha 

ccrtez <1 de ter re<1lmcnte v isto o 

Espírito Ci nto n8s feições de no ·o 

8m8do líd er ... Esta fo i uma das 

experiência mais sagradas de minha 

vid8". 

A irmã Gate- não foi <1 {mica <1 ver 

8 lu : que e n vo lve u o Presidente 

S mith. Um é ld c r, ·cntt:1do no la 1o 

opo · to da sa la, notou uma lu z de 

"m'Hiz amare lo o u dourado, extre

m a mente brilhante" ci rc und a r o 
Presid nte Smith enquanto faltw8. 

Depo is que os trê s membro , da 

Primeira Presidên ia ·c dirigiram 8 
congregação, o Prcsidcnt W ilford 

W o o d r u f f a j o c I h o u - s c n u n1 <1 

"banqueta almofadad<1 em ve ludo" c 

proferiu a oração dedicatória. "Ele 

proferiu a orC!ção com o vigor de um 

ho mem de cinqüe nta anos de id<1dc", 

escreve u David J o hn , citai}do o 

profeta de 86 ano , que leu a oração 

dedicatória de 35 minu tos" ·em 

vac il ar c se m o auxíli o de óc ul os". 

Q u ase ci nqü e n ta anos antes, o 

Presidente Woodruff hav ia tido um 

son ho no qual "):)rig h am Yo ung lhe 

c n tregara a c h aves· do temp lo c 

dissera que fos e dedicá-lo. Ta l 

ac mtccimento se re<Üizou. 

Depo i da oração dedicatória, 

Lorcn zo S n ow, Presidente do 

Quor um do Do z , lid erou a 

congreg<~ção no tradicione1 l "Grito de 

Hosana", quando todo , em pé, 

g ri tc.nam "Ho ana" trê s ve ze s , 

acenando com lenços branco ac im a 

da cabeça. "E ·te gr ito de Hosana 

emocionou a multidão c ecoou por 

todo o grandio ·o edifíc io", escreveu 
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ca n tos . Dois deles Glm inharam pe la 

gra nd e sa la , ac im a d as pessoas, e 

sa íran1 pela ja nela norte". 

Do lad o d e fo ra, o u t ros v ir a m 

uma "luz glo rio a mover~se ao redor 

d o te m p lo, co m o se fosse um a 

Presen ça in te ligíve l". 

"COMO SE ESTIVESSEM 

DESCENDO DOS CÉUS" 

Mui tos m e m b ros, ao ·aí re m d o 

tem plo, após as se sões de dedicação, 

sc n t ir a m ~se "co mo s est ive se m 

desce ndo dos cé us". T homas Sle igh t 

escreve u q ue espe rava q u e "o 

c n t im c n to ce lest ia l nu nca m e 

d e ixasse po r co m p leto". Mui tos 

m e m bros se n t ir a m o m e m o; e 

q L; a n d o v o 1 ta r a m pa r a casa 

presta ra m tes te mu n h o a o u tr~)S e 

esc r eve ra m pág ina r ep leta de 

expe riência nos d iá rios. 

O irmão S lc igh t reg istro u q ue 

du ran te a oração ded icatória no dia 

se te de ab ril , todo "j un ta r am ~ e 

me n ta lme n te ao (P res ide n te ] oseph 

F. S mi th , q ue li a a or·:~ção,) faze ndo 

u rn a. h u m i l'cfc o f c rt a ú p I i c a a o 
G r;:w dc Elo him e m nome de ]e u 

Cristo . n ti q ue e tava na. presença 

de De u c profu nda revc rê n da 

tornou conta de me u er, como 

jamai me acontecera antes'·'. 

O É ld e r Rud ge r C la wso n, d o 

Q u o rum dos D oze A p ós t o los , 

escreve u ·n o diário ·q ue, en q uanto 

ele e a esposa, Lydia , aguardavam o 

início da sessão dedica tória na noite 

de oito de abril , Lydia "ouv iu lindas 

vozes can tando, qu e pareciam vir do 

lad o sudeste d a sa la . A princíp io 

pe nso.u q ue ho uve e um coro a li , 

mas é claro qu e não ha~ia. Por du as 

vezes , ouviu vozes can tando". 

A li ce Min er va Ric h cird s , uma 

me nin a de o ito an os, escreve u q ue 

durante a re união de sete de abril , 

"ouviu uma linda música, mais linda 

do q ue qu alq uer outra (que jamais) 

t ivesse o uv ido .. . e v iu a nj o ". 

Q uando voltou para casa, con tou a 

expe riência aos irmãos m ai novos . 

O u t ros irm ãos sa ír a m d a 

dedicação do templo assumindo um 

re n ovado co m p ro misso el e se 

ar repe nd e re m . U m rapaz inh o 

co nhec ido pe lo co m po rt a m e nto 

rebelde viu "uma a uréola brilhante 

ao redo r da cabeça d o Pres icl e n te 

Wood ru ff". Ele d isse q ue "sentiu um 

e pírito tão forte q ue fo i para casa e 

inicio u uma reforma re ligio a entre 

os companheiros". 

"Foi como a festa de Pen tecoste 

pa re1 m im", e creveu o Élcle r B. H . 

Robcrts, do P rime iro Q uorum dos 

Setenta. "O Senhor fez com q ue eu 

m e v o lt asse p a ra mim m es m o e 

enxe t'gasse· o me u íntimo ; aí percebi 

tantas fa lhas e imperfeições , e que me 

levaram a humilhar~me , procurando 

arrepender~ m e sinceramente ." 

UM LUGAR TÃO 

LINDO, TÃO PURO 

A dedicação do ·Templo de Lago 

Sa lga d o e m a bril d e 1893 fo i 

realmente uma época de santificação. 

Muit as v id as modifi ca r a m~ se . O 

gr a nd e t e mpl o , co n s truído p a r a 

perma necer a té o milê nio, fez com 

qu e muitos sa nt os sa crificasse m 

tempo, dinheiro e ta lentos durante o 

qu arenta anos de construção. N osso 

Pa i Ce les ti a l d e rr a m o u bê nç ãos 

e pirituais obre aqu eles santos pelo 

sacrifício fe ito. 

"Dizem que lugares tão lindos , tão 

puros, tão sagrados, são ideais para 

se r m h a bit a d os p e los a nj os " , 

esc reve u An ni e W e ll s Ca nn on, 

referindo~se ao templo na semana el a 

ded icação. 

. E é ve rdade. D 

O autor agradece a Richanl N. HnlzajJfel, LJue 
rewliu l;rande jJarte do material jJam este 
artigo. As notas de mclajJé estcl.o clis jJoníveis 
em inglês. ReqHisiwr ao lntcmational 
Maguzines, 50 East North TemjJle, alt Lal<e 

City, Utah 84 150. 
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Visto do Moin Street (Ruo Principal) , 1885, de AI Rounds 
Nesta pintura de hoje o artista, AI Rounds, imaginou como teria sido o cidade quando o Templo de Logo Salgado, à direito, estava quase terminado. 

As Montanhas Wosotch, cobertos de neve, à esquerdo, formam o fronteiro oriental do cidade. 



Por cem anos, o Templo 

de Lago Salgado tem 

permanecido como uma 

criação de beleza, um 

símbolo de força, um 

refúgio de paz, um lugar 

de revelação e um 

templo de Deus. Esta 

edição traz artigos sobre 

o templo, sua construção 

e dedicação. 


