


Na capa: 
Reunir amigos e parentes para 

encenar os acontecimentos que cercaram 
o nascimento do Salvador é uma bela 

maneira de se manter em foco o 
verdadeiro espírito de Natal. 

Ilustrado por Paul Mann. 

Capa da Seção Infantil: 
A idéia de decorar uma árvore na 

época de Natal originou-se na Europa, 
mas, hoje, as crianças de muitas partes 

do mundo alegam que esta é uma 
tradição do seu país. Vide algumas idéias 

para decoração na página 16. 
Fotografia de Melanie Shumway. 
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COMENTÁRIOS 

UM GUIA ESPIRITUAL 

Conside ro a Lialwna (espanhol) um 

ve rd ade iro guia esp iritu a l para mim e 

minha família, exatamente como foi a 

Liahona original para Léhi e sua fa mília 

nos tempos antigos . . 

Há alguns anos, quando os mi sionários 

de tempo integral estavam me ensinando, 

incentivaram-me a perguntar ao Senhor se 

a Igreja era verdadeira e se eu deveria ser 

batizada. Embora tivesse dúvidas, eu orei. 

Fui imediatamente insp irada a pegar a 

Liahona que acabara de receber, e qu con

tinha o relatório da conferência gera l de 

o utubro de 1985. Abri uma página ao 

acaso e coincidentemente o título era "A 

Única Igreja Verdadeira". Esse discurso de 

Élder Boyd K. Packer, do Quorum dos 

Doze Apóstolos, ajudou-me a tomar a me

lhor decisão da minha vida. 

Sou membro da Igreja há alguns anos e 

espero ans iosame nte a hora de sa ir em 

missão de tempo integral. 

Sei que a Liahona contribuiu gra nde

mente para que eu entendesse que a Igreja 

é verdadeira. Ela ainda permanece como 

um gu ia para mim, e espero que continue 

guiando muitos outros para a verdade. 

Katius i<.a Carreiio 

Ramo Las Acacias 

Estaca Portoviejo Equador 

CONHECER A VERDADE 

Sou mui to grata por conhecer a v r

dade. Sou também grata pe la Tambuli 

(inglês) que é uma revista muito intere -

sante. 

Já que ser membro da Igreja é tão bom, 

gosto de compartilhar meu conhecimento 

do evangelho, e uso a revista pa ra isso. Sei 

que e sa é uma maneira pela qual as pes

soas podem aber mais a r speito da Igreja 

e viver seus princípios. Uma de minha 

me lhores amigas da escola, certa vez, quis 

folhear a revi ta, hoj gosta de lê-la de 

capa a capa. 

Obrigada por ajudar-me a conhec r a 

verdade. ei que ou realmente uma filha 

de Deu e uma jovem muito abençoada. 

Sally ]. Valenciano 

AlaMilaor 

Estaca Naga Filipinas 

SEGUIR O EXEMPLO DE CRISTO 

Sin to-me f liz por poder alegrar meu 

coração a cada mês com os artigos da 

Liahona ( panhol). Ela tem me l vado 

pela mão e mostrado as m n ag n r ve

ladas a nós por Jesus atravé d profetas e 

líderes. 

A revi ta t m belas ilustraçõe e 

fotografias de membros da Igreja que 

seguem a J sus Cri to vivendo eu ensina

mentos. São pe oa de todas a línguas e 

nacionalidades. Tenho um fort teste

munho da orientação que e ta r vi ta pro

porciona. 

José Cazorla Granadas 

Ramo de Málaga l 

Distrito de Málaga 

Missão Espanha Sevilha 

A ORIGEM DA PRIMÁRIA 

Agradecemos a Deus por ter a Liahona 

(espanhol), porque ela nos ajuda muito. 

Assim que e la chega às minha mãos, 

procuro artigo sobre a Primária, p i me 

int ress muito por ua história. Sempre 

peço a membros antigos que me contem 

como e onde a Primária começou. 

Sabemo que a Sociedade de Socorro 

existe há mais de cem anos. Por favor 

publiquem algo sobre a origem da Primária. 

Nora Betty ~maya de Silva 

Estaca Palemw Pem 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

O Espírito 
de Natal 

Presidente Thomas S. Monson 

Segundo Conselheiro no Primeiro Presidência 

A 
Praça do Templo, na Cidade do Lago Salgado, é sempre bela, 

mas nesta época do ano ela reveste,se de um encanto todo 

especial. A neve que começa a cair, o frio da noite hibernai, 

o cintilar das luzes, o som de cânticos, o vai,e,vem de pessoas com pesados 

agasalhos nos fazem lembrar que o Natal se aproxima. 

Quantos símbolos de Natal! 
Eles estão em todo lugar. 
Há uma agitação incomum; 
Podemos senti,la no ar. 1 

No histórico Tabernáculo, hoje com mais de cem anos, as cores e os 

enfeites tradicionais de Natal transportam,nos serenamente no tempo para 

uma cena pioneira, registrada no diário de Rebecca Riter, no dia 25 de 

dezembro de 184 7 no Vale do Lago Salgado: "O inverno foi rigoroso e as 

crianças tinham fome. Pensei em usar o trigo que trouxera na travessia das 

planícies e escondera sob um monte de madeira, mas quando me lembrei de 

como precisaríamos dos grãos para o plantio na primavera, desisti da idéia". 
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Na Praça do Templo 

na Cidade do Lago 

Salgado, Utah, um 

presépio de tamanho 

natural (à esquerda) 

representa aquela 

noite gloriosa em que 

o anjo do Senhor 

apareceu aos pastores 

nos campos. Ao fundo 

está uma fulgurante 

estátua do Christus, 

visto através da 

janela do Centro de 

Visitantes Norte. 



Fé, sacrifício, amor e lágrimas fizeram parte daquele 
primeiro Natal no Vale do Lago Salgado e ainda hoje 
estão presentes em nossos lares e corações. Sem dúvida, 
eles são parte do que chamamos Espírito de Natal. 

Eu sou o Espírito de Natal. 
Entro na casa pobre, fa zendo crianças pálidas 

arregalarem os olhos em alegre admiração. 
Faço o avaren to abrir a mão e concedo~lhe assim 

luminosidade à alma. 
Faço o velho reviver sua mocidade e rir alegremente como 

em outros temjJos. 
Mantenho vivo o encanto nos corações das crianças e 

ilumino suas noites com sonhos repletos de magia. 
Faço gente galgar com alegria escadas escuras, carregando 

cestas cheias e deixando atrás de si corações maravilhados 
com a bondade do mundo. 

Faço o esbanjador parar um momento no seu caminho 
desenfreado e perdulário para mandar aos que o amam 
alguma tJequena lembrança que provoque lágrimas 
de alegria-lágrimas que lavem de suas faces os duros vincos 
da dor. 

Entro em sombrias celas de prisão, fa zendo homens 
marcados lembrarem~se de como poderia ter sido sua vida e 
apontando~ lhes um futuro melhor. 

Entro suavemente na branca e silenciosa casa da dor e 
faço lábios fracos demais para falar tremerem em inaudível, 
mas eloqüente gratidão. 

Faço de inúmeras maneiras este mundo cansado elevar 
seus olhos para a face de Deus e por uns breves instantes 
esquecer as coisas mesquinhas ou vis. 

Eu sou o Espírito de Natal. 7 

O Presidente Hugh B. Brown aconselhou~nos a deixar 
o E pírito de Nata l iluminar a janela panorâmica de 

no a alma e a erguermo o olhar acima da vida agitada 
do mundo, dando mai importância às pe soas do que às 

coisas. Para entender o verdadeiro significado do Espírito 
de Natal, precisamos ter o Espírito de Cristo. 

Esse foi o Espírito que marcou aquele primeiro 

Natal-:um dia já previsto pelos profetas antigos . Isaías, 
por exemplo, disse: "Eis que uma virgem conceberá, e 
dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel" (Isaías 
7: 14). Novamente Isaías declarou: "Porque um menino 
nos nasceu, ... e o seu nome será . .. Príncipe da paz" 
(Isaías 9:6). 

No continente americano, o profeta dizia: "O tempo se 
aproxima e não está muito longe, em que, com poder, o 

Senhor Onipotente, . . . habitará em um tabernáculo de 
barro . . . e eis que sofrerá tentações, dores ... E se 
chamará Jesus Cristo, o Filho de Deus" (Mosiah 3:5, 7-8). 

Então chegou aquela noite gloriosa, quando os pastores 
que estavam nos campos foram visitados pelo anjo do 
Senhor, que anunciou: "Não temais, porque eis aqui vos 
trago novas de grande alegria . . . Pois, na cidade de Davi, 
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor" (Lucas 
2: 10-11). Os pastores foram apressadamente a té a 
manjedoura para prestar homenagem a Cristo, o Senhor, e 
magos viajaram do Oriente a Jerusalém, "dizendo: Onde 

está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a 
sua estrela no oriente, e viemos a adorá~lo ... E, vendo 
eles a estrela, alegraram~se muito com grande alegria. E, 

entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, 
e prostrando ~se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, 
lhe ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra" (Mateus 2:2, 
10-11). 

Com o nascimento do Infante de Belém, deu~ se uma 
grande investidura, uma inves tidura de poder maior que 
o das armas, e de uma riqueza mais duradoura que a das 
moedas de César. Essa criança viria a ser o Rei dos reis, o 
Filho de Deus. 

A partir de então o espírito de dar presentes tem 
permanecido na mente de todo cristão ao comemorar o 

Natal. Fico im aginando se n os beneficiaríamos 
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pois significa boa vontade para com 
todos os homens. "4 

Se nos lembrarm s de que "quando 
estai a serv iço de vos o próximo, 

estais om nte a rviço de vo 
Deus", não nos encontrar mo na 
situação nada invejáv l do fantasma 
de J acob Marley, que conver u com 
Ebenezer Ser oge no clás ico de 
Charles Dickens "Um Cântico de 
Natal". Scrooge n tou qu grandes 
correntes prendiam o corpo d Marl y 
e disse: "Vejo· que estás acorrentado. 

Por quê?" 
Marley respondeu: "Estou pre o 

pela corrente que forjei em vida . Eu 

a fiz, elo por elo, metro por metro". 

Com o nascimento do Infante de Belém, surgiu um poder maior do que o 

Scrooge t nt u con o l á~lo, 

dizendo: "Mas você sempre foi um 

honesto homem de negócio ". das armas e uma riqueza maior do que a das moedas de César. Essa 

criança viria a ser o Rei dos reis, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marley respondeu: "N gócios! A 
humanidade era meu negócio . . . 

perguntando a nós mesmos qual o presente que o Senhor 
gostaria que déssemos a ele ou a nosso próximo nesta 
época tão especial do ano. Len1bremo~nos do que disse o 
poeta Ralph Emerson: "Anéis e· outras jóias não são 
presentes, mas desculpas. O único presente verdadeiro é 

uma porção de ti mesmo". 3 

''A verdadeira felicidade", disse o Presidente David O. 

McKay, "só pode ser encontrada quando fazemos os 
outros felizes-a aplicação prática da dou trina do 
Salvador de perder a vida para achá~la. Em suma, o 

espírito de Natal é o espírito de Cristo, que nos aquece o 
coração com amor e amizade fraternais e nos inspira a 

praticar boas ações. É o espírito do evangelho de Jesus 
Cristo, que, se obedecido, proporcionará 'paz na terra', 

Não saber que qualquer espírito 

cristão, trabalhando com bondade em sua pequena esfera, 
seja ela qual for, descobrirá que a sua vida mortal é curta 
demais para tudo o que poderia fazer. Não saber que, seja 
qual for o grau de arrependimento, é impo sív l recuperar 

as oportunidades perdidas! Assim era eu! A im era eu!" 
Marley continuou: "Por que andei por entre multidõe 

com os olhos abaixados e nunca o ergui em direção à 

abençoada estrela que guiou os magos a uma humilde 
morada? Será que não havia lares pobres aos quai sua 

luz pudesse conduzir~me?"5 

Felizmente, todos nós pod mos ter privilégio de 

prestar serviço ao próximo. Basta olharmos vcremo 
também uma estrela brilhante e única que nos guiará a 

nossa oportunidade. 
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Permitam~me transcrever a bela 
mensagem contida no cartão de Natal 
que recebi de Dick e Marley Headlee, 
cujo título é "Um milagre moderno,. 

A família Headlee escreveu: "Nós 

e alguns amigos, trabalhando no 
projeto Concern Intemational, com a 
ajuda de uma instituição humanitária 
da Igreja recolhemos, durante meses, 

mantimentos, roupas, remédios e 
brinquedos para um orfanato na 
Romênia. Finalmente terminou o 
prazo do projeto e a carga tinha que 
ser embarcada, na Cidade do Lago 

.Salgado. Nos últimos momentos, 
quando fechamos o contêiner de doze 
metros, houve grande correria, mas as 
dezoito toneladas das tão necessitadas 
provisões foram por fim acomodadas. 

Então, literalmente no último Há quem diga não existirem milagres hoje em dia, mas o médico da 

minuto, chegou de Provo uma amiga Romênia, cujas orações foram respondidas, diria: 115im, há milagres11! 
nossa, Barbara Printon, trazendo 
vários objetos, entre eles um andador 

ortopédico infantil. Uma vizinha de Barbara ouvira falar de 
seu interesse por esse projeto e fora inspirada a doar o 
andador ao orfanato da Romênia. Nossa filha agradeceu a 
Barbara, olhou para o andador sem saber o que fazer. Ele 
não estava na lista das coisas necessárias, mas como o 
aparelho era leve, decidiu mandá~lo. 

Quando chegamos à Romênia conhecemos um médico 
responsável por um órfão, deficiente físico de quatro 
anos, chamado Raymond. Ele tinha os pés deformados e 
era cego. Uma cirurgia recente havia corrigido o 
problema dos pés e o Doutor Lynn Oborn estava então 
ensinando Raymond, que nunca andara, a usar as pernas. 

As primeiras palavras que o Doutor Oborn nos dirigiu 
foram 'Ah, trouxeram o contêiner. Espero que tenham 

trazido um andador infantil para Raymond'. Kathy, nossa 

filha, respondeu que se lembrava vagamente de algo 
parecido, mas não sabia qual era o tamanho. Ela mandou 
então nosso filho Bruce procurá~lo e ele, após arrastar~se 
entre os pacotes de roupas e de comida, encontrou~o e 

levantou~o, gritando: 'É um andador pequeno!' Todos 
começaram a aplaudir e logo a chorar, pois sabiam que 
haviam participado de um milagre moderno. 

Há quem diga não existirem milagres hoje em dia, 
mas o médico cujas orações foram respondidas, diria: 
'Sim, há milagres, e Raymond está andando!' 

Certamente concordaria com ele a vizinha que, ao 
sentir~se inspirada a doar o aparelho, foi um instrumento 
nas mãos do Senhor. 
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Nossa família, tendo saído fortalecida dessa 
experiência, presta testemunho de que o Senhor ouve as 

nossas orações e responde a elas. Somos imensamente 

gratos por isso." 
Talvez Dick e Marley estivessem lembrando o tempo 

em que Dick tivera uma parada cardíaca, quando os 
médicos tinham dito ser o transplante a única 

esperança. Naquela ocasião ~ma fé inabalável e orações 
sinceras precederam o milagre-que veio na forma de 
um coração novo, dando a Dick uma vida nova e uma 

alm.a cheia de gratidão pela bondade do Senhor. 
Outra frase de Dickens representa muito bem Dick 

Headlee e sua família: "Honrarei o Na tal em meu 
coração e lembrar~me~ei dele o ano todo. Viverei no 
Passado, no Presente e no Futuro. Os espíritos desses 
três se alinharão a mim. Não fecharei meu coração para 

as mensagens que cada um deles ensina". 6 

Uma lição de grande profundidade, ensinada na 

época de Natal, é o lamento do Senhor: "As raposas têm 
covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do 
homem não tem onde reclinar a cabeça" (Ma teus 8:20). 

"Não há lugar na estalagem." Essa frase acompanhou~ 

lhe os passos e entristeceu~lhe o coração. Recordemos o 
dom supremo, definido pelo apóstolo Paulo: "O dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor (Romanos 6:23). Sua promessa é eternamente 
válida: "Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a 
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa" 

(Apocalipse 3:20). 
O verdadeiro espírito de Natal encontra~se na Sua 

afirmação: "Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que 
vive, e crê em mim, nunca morrerá" (João 11:25-26). 

Que posso dar~lhe, 
Tão pobre que sou.? 
Se eu fosse um pastor, 

Traria uma ovelha; 
Se um dos magos fosse, 
Cumpriria minha obrigação; 
Mas que posso dar~lhe? ' 
Posso dar~lhe meu coração. 7 

Se dermos nossos corações a Cristo, receberemo 
Espírito de Natal. Que mereçamos esse precioso 
presente e o compartilhemos voluntariamente. O 

O Presidente Monson proferiu esse discurso no Devocional ele Natal 

ela Primeira Presidência, no dia 6 de dezembro ele 1992. 

AUXÍLIOS PARA DEBATE 

1. Fé, sacrifício, amor e lágrimas fazem parte do que 

chamamos Espírito de Natal. 
2. Seria proveitoso perguntar a nós mesmos qual o 

presente que o Senhor gostaria que déssemos a ele nesta 

época tão especial do ano. 
3. Todos nós podemos ter o privilégio de prestar 

serviço ao próximo. Basta olharmos e veremos uma 
estrela brilhante e única que nos guiará a nossa 

oportunidade. 

NOTAS FINAIS 

1. Autor desconhecido. 

2. Autor desconhecido. 
3. The Complete Writings of Ralph Emerson (Nova York: Wm. 

H. Wi e & Company, 1929), página 286. 
4. Gospel Ideais: Selections from the Discourses of David O. McKay 

(Cidade do Lago Salgado: Improvement Era, 1953), página 551. 

5. Charles Oickens, A Christmas Carol, em Worl<s of Charles 
Dicl<ens (Nova York: Gramercy Books, 1982), páginas 542-43. 

6. Ibicl., página 581. 
7. Christina Rossetti, "In the Bleak Widwinter", em 

Sourcebook of Poetry, compilado por Al Bryant (Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan Publishing House, 1968), página 161. 
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O CAMELO 
DESLOCADO 

Janet Eyestone Buck 

N ossa família sempre aprecio u a tradição de 
montar um presépio de cerâmica no 

Natal-com os Magos, cam.1elos, pastores, 
ovelhas e, obviamente, Maria, José e o menino Jesus. 
Organizávamos o presépio todos os anos da mesma 
forma. 

Certo ano, quando meus filhos ainda eram pequenos, 
desembrulhei cuidadosamente as figuras do presépio e 
coloquei-as em ordem, para representarem o primeiro 
Natal. As crianças logo se juntaram em volta de mim 
para observar-me e aproveitei a ocasião para falar-lhes 
sobre o nascimento de Jesus e a visita dos pastores e dos 
Magos. Então, como de costume, adverti as crianças de 
que não deveriam tocar nas figuras, explicando-lhes que 
elas eram delicadas e quebravam facilmente. 

Naquele ano, contudo, a tentação foi grande demais 
para minha filha de dois anos, Elizabete. No dia em que 
montamos o presépio notei várias vezes, um tanto 
irritada, que um came lo ou uma ovelha eram 

con tantemente deslocados de suas posições. Todas as 
veze eu recolocava a figura no seu local apropriado e em 

eguida pr curava Elizabete e dizia-lhe que não tocasse 
mais no pre épio. 

Na manhã seguinte Elizabete levantou-se e saiu do 
quarto mais cedo. Quando acordei e entrei na sala, notei 
imediatamente que o presépio h avia sido modificado 
novamente. As figuras estavam todas amontoadas, tão 
próximas umas das outras quanto possível. 

Com impaciência dei um passo à frente para 
restabelecer a ordem original, mas parei abruptamente 
ao dar-me conta de que o novo arranjo fora feito com 
certo planejamento. Todas as vinte e três figuras estavam 

agrupadas num círculo, voltadas para dentro, de modo 
que tivessem a melhor visão possível da figura que estava 
deitada no centro de todas elas-o menino Jesus. 

O Espírito tocou-me a alma ao pensar no discernimento 
que aq uela menina de dois anos possuía. Sem dúvida 

Cristo deveria ser o centro de nossas comemorações 
natalina . Se o colocássemos no centro de nossa vida-não 

omente na época de Natal, mas todos os dias-que 
perspectiva melhor teríamos! Compartilharíamos mais 
facilmente o amor que ele oferece a cada um de nós com os 
que não ousassem chegar tão perto dele. 

Mantive o presépio aque le ano como Elizabete o 
dispusera. Isso nos fez lembrar durante todo aquele 
período o verdadeiro significado do Natal. D 
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Élder Robert E. Wells 

dos Setenta 

C erta vez ouvi o · Presidente 
Hugh B. Brown contar esta 
inspiradora· história: Algum 

tempo atrás um conhecido ator fez 
uma excelente apresentação num 
grande teatro de Nova York, ao fim_ 
da qual foi aplaudido entusiastica, 
mente. Depois de voltar di~ersas 
vezes ao palco, alguém lhe solicitou: 
"Poderia ler para nós o Salmo 23 ?" 

"Pois não, conheço as palavras 
desse Salmo." 

Como bom ator que era, declamou o Salmo com 
perfeição; seu desempenho foi tecnicamente impecável. 
Quando terminou, explodiram novamente aplausos 
estrondosos. Então o ator foi à frente do palco e disse: 
"Senhoras e senhores, aqui na primeira fila está um 
senhor idoso, conhecido meu. Vou pedir,lhe que venha 
aqui para, de improviso, verdadeiramente recitar o 
Sqlmo 23". 

O senhor idoso ficou obviamente 
assustado e dirigiu,se tremendo ao 
palco. Seu olhar temeroso passeou 
pela vasta audiência. Então, como se 
estivesse em casa orando, ele fechou 
os olhos, inclinou a cabeça e falou 
com Deus: 

"O Senhor é o meu pastor: nada 
me faltará ... " 

Quando ele terminou não houve 
aplausos, mas também não havia um 

olho enxuto no .teatro. O ator voltou à frente do palco e 
disse: "Senhoras e senhores, eu conheço as palavras do 
Salmo 23, mas este homem conhece o Pastor". 
(Adaptado de Hugh B. Brown, Continuing the Quest, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 1961, páginas 
335-336). 

O Presidente Benson deu,nos a chave para que 
conhecêssemos o Pastor, dizendo: "Para se conhecer a 
Cristo é preciso estudar as escrituras e os testemunhos 
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Pelo estudo cias escrituras podemos remontar aos 

tempos em que Jesus andou entre os homens 

ensinando, amando, curando. Podemos aprender com 

ele e vir a conhecê-lo como o nosso Pastor. 

dos que o conhecem. Podemos vir a conhecê~lo por meio 
da oração, inspiração e revelação que Deus promete aos 
que guardam seus mandamentos" (God, Family, Country: 
Our Three Great Loyalties, Salt Lake City: Deseret Book 

Company, 1974, página 156). 

Temos Lima irmã, hoje com cabelos grisalhos, que 
conhece o Pastor. Ela dedicou uma longa vida de serviço 
ao Senhor, à Igreja e a seus semelhantes. 

A primeira vez que a irmã Herta Mellor assistiu a uma 
reunião SUD foi a convite dos missionários. Eles a 
consideravam a pesquisadora mais culta, refinada e 
instruída que já haviam conhecido. Após algumas 
reuniões na casa dela, convidaram~na a acompanhá~los a 
uma reunião dominical na Igreja e ela prontamente 
concordou. A reunião era numa velha casa e os membros 

do ramo, de origem bastante humilde. 
A reunião não transcorreu muito bem na opinião dos 

missionários, que desejavam impressionar sua convidada. 
A liderança do ramo era nova e ainda estava aprendendo 
seus deveres. Houve certa confusão no púlpito e uma 
interrupção na mesa do sacramento, no momento mais 
sagrado. Os discursos não foram tão interessantes quanto 
os missionários desejavam. A reverência via~se ameaçada 
de vez em quando pelas crianças e não havia órgão. Os 
missionários pensavam aflitos na impressão negativa que 
sua elegante pesquisadora devia estar recebendo. Eles 

sabiam que ela costumava freqüentar uma bela catedral, 
onde tudo funcionava de maneira altamente profissional 
e a congregação era das mais seletas. 

A caminho de casa, um dos missionários começou a 
demonstrar seu constrangimento, tentando explicar: 
"Desculpe nossas instalações atuais. Um dia 
construiremos uma bonita capela". Em seguida 
acrescentou: "Desculpe nossos novos líderes. Temos um 
sacerdócio leigo e é por isso que nos revezamos na 
direção das reuniões. Os líderes novos ainda estão 
aprendendo como fazer isso". Quando ele estava prestes 
a dar outra desculpa, irmã Mellor virou~se e disse~lhe, 
com ar um pouco severo: "Élder, não se desculpe! Deve 
ter sido mais ou menos assim na época de Cristo!" 

Com seus olhos espirituais e seu conhecimento do 
Pastor, adquirido pelo estudo das santas escrituras, ela 
conseguiu enxergar além de séculos de tradição, 
catedrais e órgãos, remontando aos tempos em que o 
Pastor se reunia com seus humildes apóstolos~ 
pescadores, com pecadores e até mesmo com leprosos. 
Viu os santos primitivos reunindo~se num aposento 
pequeno e alugado. Viu crianças e o Salvador sorrindo 
para elas afetuosamente. Por conhecer o Pastor, ela podia 
dizer com profundo discernimento: "Deve ter sido mais 
ou menos assim na época de Cristo". 

A meu ver ela exemplifica a admoestação seguida por 
muitos: "Enche tua mente com pensamentos de Cristo, 
teu coração com amor a Cristo e tua vida com serviço 

para Cristo". 

A LIAHONA DEZEMBRO DE 1993 

13 



Prestamos tributo a Joseph Smith como um profeta que conhecia intimamente o Pastor da Primeira Visão 

(acima) e de outras manifestações notáveis, como a aparição do Salvador no Templo de Kirtland (à direita). 

UM PROFETA QUE CONHECIA O PASTOR 

Sinto existir um homem que conheceu o Pastor 
melhor do que qualquer outro homem: foi o primeiro 
profeta vivo na terra, depois de muitos séculos. Ele 
escreveu um relato da primeira vez que teve uma visão 
do Salvador: "Vi uma coluna de luz acima de minha 
cabeça, de um brilho superior ao do sol, que 
gradualmente descia até cair sobre mim ... Quando a 
luz repousou sobre mim, vi dois Personagens, cujo 
resplendor e glória desafiam qualquer descrição, em pé 
acima de mim, no ar. Um deles falou~me, chamando~me 
pelo nome e disse, apontando para o outro: Este é Meu 
Filho Amado. Ouve~O." Ooseph Smith 2:16-17). 

Posteriormente o Profeta teve outras visões do 
Mestre, o Redentor ressuscitado. No trecho a seguir ele 
descreve uma dessas manifestações: 

"O véu foi retirado de nossa mente, e abertos os olhos 
do nosso entendimento. 

Vimos diante de nós o Senhor, de pé no parapeito do 

púlpito; e sob seus pés um calçamento de ouro puro, da 
cor de âmbar. 

Seus olhos eram como a labareda de fogo; os cabelos 
de sua cabeça eram brancos como a pura neve; seu 
semblante resplandecia mais do que o sol; e a sua voz era 
como o som de muitas águas, ... que dizia: 'Sou o 
primeiro e o último; sou o que vive; sou o que foi morto; 
sou o vosso advogado junto ao Pai"' (D&C 101:1-4). O 
profeta que fez essa descrição conhecia o Pastor. 

O Profeta Joseph Smith teve o fim de um mártir. Ele 
morreu por seu testemunho, selando~o com o próprio 
sangue. Prestamos tributo a J oseph Smith como um 
profeta que conhecia intimamente o Pastor. 

Cada um de nós deve perguntar: "Estou amando o 
bastante, estou estudando o bastante, estou servindo o 
bastante para conhecer o Pastor?" Que todos nós nos 
acheguemos ao Salvador por meio da obediência a seus 
mandamentos, para que ao nos encontrarmos com ele 
face a face possamos dizer: "Eu te conheço; tu és o meu 
Pastor". D 
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O Melhor 
de Todos os 
Presentes 
Jimmy Kairi 

Nunca tinha 
recebido um 
presente de Natal 
até que meu pai 
deu-me algo que 
significava tudo. 

N asci em Port Mor sby, Papua, 

Nova Guiné, e fui o terceiro 

filho da família. Éramo 

pobres. Durante a infância, Natal e 

aniversários não eram aque la 

ocasiões alegres de que muitas 

crianças se lembram depois que cre ~ 

cem. Na verdade, eram as ocasiões em 

que ficávamos mais triste , sabendo e 

vendo que outras crianças recebiam 

presentes e guloseimas. 

Éramos pobres principalmente 

porque meu pai gastava todo o seu 

parco salário em bebidas nos fins de 

semana. Estávamos sempre com fome. 

Quando minha mãe tentava mostrar a 

meu pai o quanto estávamos sofrendo, 

e le se tornava violento e raivoso, 

batendo nela até deixá~la ferida e 

chorando. Como ela procurou nos 

defender e cuidar de nós! 
Os Natais passavam, mas para nós 

nada mudava. Não havia dinheiro 

para presentes ou doces. Minha irmã 

e eu costumávanlOs acordar cedo na 

manhã de Natal e ouvíamos os gritos 

de entusiasmo das crianças vizinhas 

que encontravam seus presentes de 

Natal. 
Algumas vezes íamos ao depósito 

de lixo da cidade para ver se 

encontrávamos algo que poderíamos 

usar para brincar e nos consolar. Eu 

desejava muito poder ganhar algo 

novo e brilhante, um presente 

especial de Natal feito só para mim. 

Certo domingo, minha irmãzinha 

voltou de uma nova igreja que 

visitara várias vezes com a prima, 

acompanhada de um casal mis~ 

sionário que queria conhecer a 

famí lia. Élder e sister Ca ll eram 

muito amáveis e humildes. Ele s 

começaram a nos ensinar a respeito 

do evangelho de Jesu Cristo e de 

sua verdadeira igreja. Depois de 

ouvir as pale tra orar muito para 

que o E pírito no guia , c ncor~ 

damos m er batizado . 
No a vida começou a mudar 

espiritua lment , ma finan ira ~ 

mente continuávam s p bres. Por 

is o m us sonho inf nti d um 

Na tal d verdad com pr nte 

feitos só para mim, nunca e 

materializaram. 
Contudo, devido à nossa con~ 

versão, meu pai mudou e abandonou 

os maus hábitos. Parou de beber, de 

fumar e de deixar a família faminta 

no fins de semana. Fiquei tão f; liz 

tive vontade de dizer a meu pai qu 
amava, ma tinha m do d faz" ~lo. 

Desejava tamb "m qu m u pai 

expres a se seu amor por mim. El 

nunca m di e o que sentia p r mim 

ao ver~me crescer. 
Fui, então, chamado para servir na 

Missão Micron ... sia Guam. Enquanto 

estava no campo missi nário, r c bi 
uma carta de meu pai. El dizia: 

"Filho, você me fez um h mem muito 

feliz por sair em missão". No final da 
carta, ele e creveu: "Filh , amo voe". 

Continue a fazer um bom trabalho 

para o Senhor". 

Meus o lhos s encheram d 

lágrimas de alegria . Era a prim ira 

vez que e le me dizia aquela 

palavra . Respondi a carta d m u 
pai e enviei~ lh e um presente 

também. Dis e~ lhe: "Pai, amo você 

também!" 
Já retornei da missão e meu pai 

serviu como presidente de ramo. Ao 

lembrar~me do passado, percebo que 

fui abençoado c m presentes muit 

especiai : não do tipo que as crianças 

abrem na época de Na tal, ma 

presentes que duram para sempre e 

podem ser apreciado a cada dia de 

minha vida. O 
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N o s S A F E s 
Netzahualcoyotl Salinas Villazaes 
ILUSTRADO POR LARRY WINBORG 

B acalar é uma cidade pequena e antiga no estado 
de Quintana Roo, México. Tem cerca de sete mil 
habitantes e pode~se atravessar a cidade em 

apenas quarenta e cinco minutos. 

A maioria das casas são cabanas de madeira com 
telhado de folhas de palmeira ou de telhas de alumínio. 
A cidade fica ao lado de uma linda laguna que deságua 
em uma baía do Caribe perto da fronteira com Belize, na 
América Central. 

Em outubro de 1982, o ramo de Bacalar foi organizado, 
com apenas quatro membros: meu pai, minha mãe, minha 
irmã e eu. Eu tinha dezesseis anos na época. Uma semana 
depois, na noite familiar, meu pai nos fez uma pergunta: 
"Que podemos fazer para que nosso ramo cresça?" 

Por um instante, ficamos calados, pensando n a 
resposta. Então, minha mãe disse com entusiasmo: "O 
Natal está chegando . Por que não organizamos uma 
fe ta para todas as crianças da cidade? Muitas delas 

nunca participaram de uma festa antes e seria uma boa 

experiência para todos. Certamente muitos corações se 
abrirão para a mensagem do evangelho". 

Todos achamos ser uma ó tima idéia e meu pai 
começou a fazer as designações . Minha mãe iria fazer 
bonecas de pano para as meninas. Minha irmã faria 
pifiatas e as encheria de doces. Meu pai convidaria a 
banda sinfônica estadual para tocar cantigas de Natal 

durante a festa. E eu faria aviões de planta trepadeira 
para todos os meninos. Decidimos que precisaríamos de 

150 bonecas e 150 aviões . Aceitamos alegremente 
nossas re·sponsabilidades, n ão nos dando conta do 

sacrifício que teríamos que fazer para tornar nossa festa 
realidade. Descobrimos, pouco a pouco, que sacrifícios 
seriam esses. 

Numa noite familiar posterior, meu pai nos disse que 
não poderíamos ter presentes de Natal nem a ceia de 
Natal especial como de costume. Não gostei muito da 
idéia. 

Então, certa tarde, quando voltei da escola, percebi 

T 



A D E N A T A L 
que um lençol e algumas cortinas estavam faltando. 
Alguns dias mais tarde, não consegui encontrar algumas 

de minhas roupas. O mesmo aconteceu com minha irmã. 
Quando investigamos o caso, descobrimos que minha 
mãe estava fazendo bonecas de pano com os lençóis, 
cortinas e roupas que estavam faltando. Não gostei disso 

e quase discuti com minha mãe a esse respeito. 
À medida que o Natal se aproximava, fui tendo que 

sacrificar cada vez mais tempo, dinheiro e esforços para 
completar os aviões. Minha mãe começou a ter dores nas 

costas porque passava muito tempo costurando as 
bonecas à mão e por fim acabei tendo que costurar os 

olhos de botão das bonecas. Também não gostei disso. 
Finalmente chegou a véspera da festa. Meu pai me 

pediu que vestisse uma camisa branca e gravata para 
podermos visitar todas as casas para convidar as crianças. 

No dia da festa, as crianças começaram a chegar cedo. 

Algumas vieram com os pais, outras sozinhas. À tarde, 
muitas outras crianças haviam chegado. A band a 

sinfônica estadual compareceu e tocou hinos de Natal. 

Eu contei histó rias de Natal. Depoi , as crian as 
quebraram a pifiatas e cada uma recebeu um doce. Por 
fim, dua grandes filas foram formadas: uma par·1 a 
meninas e outra para os menino . Minha irmã e eu 

entregamos os brinquedos que havíamos feito. 
Não posso descrever a a legr ia do ro to da 

criancinhas, mas apenas um daqueles rostos felizes t ria 
valido todo o sacrifício que fizéramos. A raiva e a inveja 
desapareceram de meu coração e foram transformada 
em lágrimas de gratid ão e felicidade. Enquanto as 
crianças recebiam os pr sentes, eu recebi o mais prc ioso 

dom de minha vida: a alegria de servir ao próximo. 
Depois de no sa festa, o mis ionários foram enviados 

para Bacalar. Em dois meses, nosso ramo tinha crescido 
de quatro para vinte e cinco membros. Em eis me es, 
havia quarenta e cinco membro . Hoje, onze anos depois, 
o ramo de Bacalar é uma ala e possui uma linda cap la. 

Minha mãe estava certa. Por cau a do spírito d·1qucle 
primeiro Natal, muitos corações, indu ive os no o , se 

abriram para as bênçãos do evang lho. D 



PRESENTES 
DE NATAL 

Provavelmente já ouvimos 

pessoas reclamando que o 
Natal é uma ocasião muito 

comercial. Elas dizem que há mais 
ênfase no espírito de compras do que 
no espírito do Salvador. 

Isso pode ser verdade para muitos, 
mas não precisa necessariamente ser 
verdade para nós. Podemos acres~ 
centar um aspecto espiritual e de 
auxílio ao próximo em nossos 
presentes de Natal. 

Quando o presente refletem o 
amor do Salvador, tanto quem dá 
quanto quem recebe pode aprender a 
re peito de Cristo. Algumas idéias de 

presentes que podem ser dados 
individualmente, no quorum ou 

classe, ou na família são alistados a 

seguir. Cada um poderá também ter 

as suas próprias idéias: 

NA FAMÍLIA 

• Pense nas boas ações que pode 
fazer em favor de cada pessoa da sua 
família, que podem ser oferecidas 
como presente: engraxar os sapatos, 
fazer as tarefas ou aj udá~ la em algum . 
projeto. 

• Grave em fita os livros favoritos 
de uma criança, para que ela possa 
ouvir as histó1ias repetidas vezes . 

• Escreva uma história infantil, 
colocando a criança que irá receber 
o presente como personagem da 
aventura, e faça um livro com essa 
história. 

• Escreva uma carta para cada 
familiar, expressando amor e gratidão. 

• Dê diários (ou cadernos simples) 
para cada pessoa da família. 
Estabeleça uma meta familiar de 
escrever periodicamente no diário. 

• Dê sementes e vasos aos membros 
da família. Veja qual das plantas 
brota primeiro. 

NA COMUNIDADE, NA 

ALA OU NO RAMO 

• Pense em alguém que seja idoso, 
cego, doente ou inválido. Ofereça~se 

para ajudar essa pessoa nos 
preparativos e projetos para o Natal. 
Depois do Natal, ofereça~ 

se para ajudá ~ lo a desfazer~ se 
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da árvore~ de ~na tal e guardar os 

enfeites e lâmpadas de Natal. 

• Dependendo do clima, ajude um 
vizinho a cuidar do quintal, a 

remover a neve ou consertar a 

casa. 

• Descubra se existem organi~ 
zações de auxílio ao próximo em 

sua comunidade que estejam 

consertando brinquedo ou 

bicicletas, ou recolhendo alimento e 
roupas, para serem doados às 
crianças carentes. Ajude na coleta e 

distribuição dos itens doado . 

• Descubra se existem concerto de 
Natal gratuitos em sua comunidad . 
Ofereça~se para levar alguém que 
seja muito jovem ou velho para ir 

sozinho. 
• Ofereça~se para passar a tarde 
com os filhos de urna pessoa que 

viva sozinha. Ajud ~os a colh r 

ou fazer um pre ent para a mãe u 

o pai. 

• Tome conta d s filho p quen s 
de um ca al, para qu e t po a air 

uma noite. 

• Faça surpre a de Natal para 
missionário , militar u tudante 
de sua ala ou ramo que não pas arão 
o Natal com a família. 

• Dê um exemplar per onalizado do 
Livro de Mórmon a um amigo. D 



E u prev ira q ue as se m an as 
an tes do Natal seriam muito 
agitadas e sabia , por 

exper iên cia p rópri a, q ue fic ari a 

ocupadíssima, mas esperava que es te 

ano fosse diferente. Queria ter tudo 
bem organizado- as compras e todos 
os preparativos para as fes tas feitos 
com bastante antecedência, a fim de 
q ue as pressões d a minh a vid a 
ocupada não in terfe rissem com o 
espírito desta época natalina. E es te 
ano foi mesmo diferente! Na verdade, 

o dia antes do Nata l tro uxeram 
m a is desafios do q ue o no rma l. 
C omo faç o parte do Coro do 
Tabe rn áculo, aprendi , h á mui tos 
ano , qu e deveria e tar preparada 
pa ra fic ar lo n ga s hora no 
Tabernáculo n sa época do ano. O 

m"s de dezembro é empre repleto de 
programas especiais, en aio extra e 
concertos . Nes te ano, porém, além 

F E L I Z 
DeAnne Walker 

dessas a tiv id ades, o coro es t ava 

também se preparando para uma 
tournée de concer tos em Israel um 
dia de po is d o N a t a l! T ínhamos 
músicas difíceis para aprender que 

demandaram vários meses de en aios 
ex tr as . Tu do isso , m ais o m e u 

em prego de te m po in teg r al e os 
preparativos para uma designação de 
trabalho depois da viagem do coro, 
deram~me muito pouco tempo para 
desfru tar a alegre preparação para as 
fes tas e es tar com minha família. 

Minha m ãe viúva obse rvava 
tranqüilamente enquanto eu ten tava 
fazer m alaba rismos para c um prir 

todos os meus afazeres. Sabia que ela 
gostaria de ter sido visitada por mim 
com mais freqüência, que eu a tivesse 
levado para fazer compras de vez em 

quando, ou simplesmente, que tivesse 
arranjado tempo para te lefonar~ lhe 

mais ve zes. Ficávamos sempre 

ansiosos por sua visita para jantar no 
dia do Senhor e ela nunca reclamou 

de ter recebido pouca atenção, mas 
eu sabia de sua solidão e do quanto 
ela desejava companhia. Como meu 

pai morrera havia quatro an s, ficara 
um grande vazio em sua vida. Eles 
fo ram companhe iros e ternos em 
tod os os sen t idos . Fazia m tudo 
juntos, des d e as o rde n an ças d o 
templo e a decoração da casa a té 
cantar e desfru ta r a companhia dos 
fi lhos e n etos ! Eu sa bia q ue e la 
estava recordando de novo os anos 

passados e aq ueles marav ilhosos 
Natais com me u pai. Foram tempos 
de mui to amor e m úsica, qu an do 
cant avam junt s n os muitos 
programas de Natal e reuniões de 
família, mas agora ela es tava ó. 

Minha irmã e eu ajudamos minha 
mãe a montar a árvore~de~natal e a 
enfeitar a casa para as festas . Fizemos 
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a maior parte de suas compras, mas 

cerca de duas semanas antes do 
Natal, minha mãe ligou, desculpou
se por tomar o meu tempo tão 

oc up ado e perguntou se eu me 
importaria de levá-la às compras uma 

tarde. Ela queria escolher pe soai
mente alguns presentes a lém 
daqueles já comprados e, para mim, 
foi uma ótima oportunid ade para 
tirar uma folga do ritmo frenético dos 
últimos dias. Almoçamos e passamos 
uma tarde muito agradável juntas! A 
alegria e o espírito do Natal que eu 
não tivera tempo de sentir antes, 

Israel. Quando meu marido entrou 

no escritório naquela tarde, fechou a 
porta, e disse-me que minha mãe 
havia morrido uma hora antes, tive 

dificuldade em compreender o que 
e le estava dizendo. Ele não tinha 

quaisquer explicações para justificar 
tal acontecimento- apenas a 
devastadora notícia de sua morte. 
Tudo que fora tão importante um 

minuto antes parecia ter evaporado. 
Senti como se o tempo tivesse 
parado e eu fosse suspensa numa 

espécie de vácuo. 
Nos dois dias seguintes, minha 

envolveu-nos completamente. irmã e eu fizemos os preparativos 

Poucos dias depois dessa tarde necessários para o funeral. Seria no 
juntas, minha mãe ficou gripad a . dia seguinte ao Natal-no dia em 
Ficamos muito preocupados e íamos . que o coro partiria para Israel! 

sempre à sua casa para saber se 
estava bem. Ela não queria ficar em 
nossa casa, nem na de minha irmã, 
afirmando que logo ficaria boa . 

Desculpava-se por estar doente e por 
ser um fardo para nós numa época 
tão agitada. Depois de vários e 
penosos dias sofrendo com a gripe, 
sua saúde parecera melhorar, e 
diminuímos um pouco a vigí li a . 
Minha mãe presumira que estaria 
bem no Natal, e tudo indicava 

m smo que sim. 

Meu ritmo e meus afazeres 
aumentaram ainda mais na semana 
em que minha mãe ficara doente. 
Faltavam só três dias para o Natal, o 
coro acabara de dar dois concertos, 
eu ainda tinha compras de última 
hora para fazer, muitos projetos para 
terminar no escritório e em apenas 

quatro dias estaríamos a caminho de 

Nossos familiares e amigos cercaram
nos de amor e cuidados, enqüanto 

lut ávamos para compreender a 
realidade do que acontecera. Sob tais 
circunstâncias, cheguei à conclusão 

de que não teria condições de viajar 
para Israel; mas uma noite, já bem 
tarde, telefonaram-me dizendo que 
haviam arranj;ado tudo para que eu 
viajasse a lguns dias mais tarde. 

Senti-me tão grata a meus bons 
amigos e pelo que fizeram em meu 
favor! 

Pelo bem das crianças da família 
bem como por nós mesmos, fizemos 
questão de que o Natal transcorresse o 
mais normal possível. Continuamos a 
fazer os preparativos para a véspera e 
para o dia do Natal, mas nos 
sentíamos tão vazios, tão solitários! O 
Natal simplesmente não seria o mesmo 

sem ela. Todos nós-especialmente as 

crianças-sentíamos o terrível vazio e 

tentávamos entender por que nossa 
mãe e avó fora levada justamente 

nessa época. 
Devido aos feriados, fomos 

aconselhados a adiar o velório até 

pouco antes do enterro, mas os 
gerentes da casa funerária disseram

nos que podíamos ir lá a qualquer 
hora na véspera-no dia do Natal

para ficarmos alguns momentos a sós 
com nossa mãe. Depois da ceia, na 
noite de Natal, deixamos as crianças 

brincando com seus presentes e 
fomos à funerária. 

Ficamos em silêncio ao lado do 

caixão, olhando para nossa linda 
mãe em suas roupas do templo. Ela 
parecia tão serena, tão feliz. Havia 

um espírito de paz e amor naquela 
sa la-até mesmo um espírito de 
felicidade e alegria. Fechei os olhos e 

tentei visualizar o recente encontro 
glorioso de minha mãe com meu pai. 
Tive a impressão de que se escutasse 
atentamente, . poderia ouvir os anjos 

cantando de novo como fizeram 
naquela noite sagrada anos atrás e 
que as lindas vozes de meus pais se 
uniram àquelas do coro ce lestial. 
Imaginei ouvi-los cantando: "Noite 

feliz! Noite feliz! . .. Dorme em paz, 

ó Jesus". 
A compreensão e o conforto pelos 

quais havia orado pareciam ter-me 
envolvido enquanto lá estava, e 
minhas preocupações mundanas 
pareciam muito distantes. Naquela 
noite feliz reunida a meus entes 
queridos, agradeci ao Pai nos Céus por 
aquele momento de paz celestial. O 
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Quando os perversos lamanitas chegaram e começaram a 
matá~los, o povo de Amon curvou~se no chão e orou. 

Alma 24:20-21 

Jogaram suas armas no chão e juntaram~se ao povo de 

Amon porque não queriam mais lutar. 

Alma 24:25-27 

Amon não queria a destruição do povo que amava; por isso, 
orou pedindo ajuda. O Senhor, então, dis e ~lhe que tirasse 

o povo daquela terra. 

Alma 27:4-5, 10-12 

SEÇÃO INFANT IL 

Vendo que o povo de Amon não reagiria aos ataques, 
muitos lamanitas iníquos começaram a se arrepender. 

Alma 24:23-24 

Mais lamanitas perversos vieram para matar o povo de 
Amon. Ainda assim, eles não revidaram e muitos foram 

mortos. 
Alma 27:2-3 

Os nefitas em Zarahemla deram a terra d J ershon ao povo 
de Amon, tornaram~s seus amigos e d ram~lhes proteção. 

Alma 27:15, 20-27 
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HISTÓRIAS DO LIVRO DE MÓRMON 

''''''''''''''''' O Povo de Amon 

Esses anti~néfi~lehitas, ou "povo de Amon", foram 

amigáveis com os nefitas e tornaram~se um povo bom e tra~ 
balhador. 

Alma 23 :17-18 

O povo de Amon sabia que os perversos lamanitas viriam 
matá~los, mas decidiram não lutar contra eles, pois haviam~ 
se arrependido de matar pes oas. 
Alma 24:5-6 

Os filhos de Mosiah ensinaram o evangelho aos lamanitas. 
Milhares de lamanitas arrependeram~se e filiaram~se à 

Igreja. 

Alma 23:1,4-6 

Os amalequitas, os amulonitas e os lamanitas que não se 
arrependeram ficaram zangados com o povo de Amon e 
queriam destruí~ los. 
Alma 24:1-2 

Enterraram as armas bem fundo na terra e fizeram um con~ 

vênio com o Pai Celestial de nunca mais matar ninguém. 
Alma 24:17-18 
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UMA MENSAGEM DE 
da Primeira Presidência às 

Crianças do Mundo 

NATA L 

N esta época de Natal, enviamos nossas saudações a todas as crianças 
do mundo. Como amamos vocês! O Pai Celestial e Jesus também 

as amam muito! 
Jesus disse aos discípulos: "Deixai vir os meninos a mim, e não os 

impeçais; porque dos tais é o reino de Deus. 
E, tomando,os nos seus braços, e impondo,lhes as mãos, os abençoou" 

(Marcos 10:14, 16). 
Entristece,nos saber que mesmo nesta época feliz, algumas crianças estão 

doentes, tristes, ou sofrendo por alguma razão. Algumas podem estar 
amedrontadas ou sentir,se muito sozinhas. Saibam que mesmo quando 
parece que ninguém se importa com vocês, o Pai Celestial se importa. E}e se 

preocupa com vocês e sempre as amará. 
O livro de Terceiro Néfi no Livro de Mórmon fala da visita de Jesus ao 

continente americano depois de sua ressurreição. Lá diz: "E tomou das 
criancinhas, l!lma a uma, abençoou,as e rogou por elas ao Pai. 

E, dirigindo,se à multidão, disse: Olhai para vossas criancinhas . 
. . . e viram que se abriam os céus e deles desciam anjos ... e ... 

desceram e circundaram aqueles pequeninos ... e anjos lhes ministraram" 

(3 Néfi 17:21-24). 
Jesus as ama como amou aquelas criancinhas. Ele conhece vocês e deseja 

confortá,los e abençoá, los. Foi ele quem disse com grande amor e ternura: 
"Deixo,vos a paz, a minha paz vos dou: ... Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize" (João 14:27). 
O amor do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo continua a existir hoje 

e manifesta,se ao mundo por intermédio da restauração do evangelho nestes 

últimos dias. Oramos para que cada um de vocês sinta esse amor e se 
beneficie dele, não somente durante esta época jubilosa do ano, mas em 

todos os anos vindouros. D 
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TEMPO DE COMPARTILHAR 

PAI I 
AGRADECEMOS-TE 

Judy Edwards 

11Em todas as coisas renderás graças ao Senhor teu Deus11 

(Doutrina e Convênios 59:7). 

O Pai Celestial deu~nos 
muitas bênçãos, 
referentes ao templo, 

pelas quais devemos ser gratos. 
V árias crianças da Primária -falaram~ 
nos acerca das bênçãos do templo 
pelas quais sentem uma gratidão 
especial: 

"Sou grato pelo templo porque 
quando o pai e a mãe se casam lá, 
ainda estarão casados depois de 
morrerem" (Stephanie, 6 anos). 

"Sou grato por podermos ir ao 
templo e aprender mais sobre o Pai 
Celestial; sobre como viemos para a 
terra e ganhamos corpos e sobre 
como a terra se tornou o mundo em 
que vivemos. Aprendemos o que é 
certo e aprendemos a obedecer 
melhor ao Pai Celestial" (Anson, 
11 anos). 

"Vamos ao templo para obter 
poder para fazer o que é certo" 
Oean, 9 anos). 

"Acho que é uma bênção ir a um 
local sagrado. Sentim.o~nos felizes 
quando estamos no templo" 
(David, 9 anos). 

"Vamos ao templo para fazer 
bati mos pelos mortos. Agradeço por 
i so, porque se alguns de nossos 
antepassados não forem membros da 

Igreja, podemos batizá~los para que 
sejam membros, se quiserem" 
(Martha, 11 anos) . 

"Sou grato por poder ir ao templo 
e por ser um instrumento para 
abençoar as pessoas que morreram" 
(Glendon, 9 anos). 

"Sou grato porque as famílias 
podem ficar juntas-como as avós, 
os avôs, os pais, as mães e nós" 
(Susan, 6 anos). 

Quais as bênçãos do templo pelas 
quais você se sente especialmente 
grato? 

Instruções 

Nos quadrados vazios desenhe 
uma figura sobre uma bênção do 
templo que seja importante para 
você; depois pinte todos os 
desenhos. 

Idéias para o Tempo de 

Compartilhar 

1. Dê a cada classe uma escritura, 
uma música ou uma das declarações 
das crianças mencionadas acima e 
peça~lhes que identifiquem as bênçãos 
do templo ali descritas. (Note que o 
comentário de ] ean, 9 anos, é uma 
descrição da investidura.) 
Escrituras-4 N éfi 1 : 11 ; Doutrina e 

Convênios 95:8; 97: 12-14; 105: 12; 
110:9; 124:40; 124:55; 128: 13; 
138:48. Músicas-" Eu Gosto de Ver o 
Templo" (vide Seção Infantil, junho 
de 1992, página 5), '/\s Famílias 
Poderão Ser Eternas" (vide Seção 
Infantil, março de 1993, página 8). 

2. Debata a seguinte lista de 
bênçãos do templo apresentadas pelo 
Presidente Benson; depois compare~as 
com a lista feita pelas crianças: 

• "Recebereis o espírito de Elias, que 
voltará vossos corações ao de vossas 
esposas, filhos e antetJassados. 
• Amarás vossa família com um amor 
mais profundo do que antes. • Vosso 
coração se voltará para vossos pais e o 
deles para vós. • Recebereis a chave do 
conhecimento de Deus. • Aprendereis a 
ser como ele. Até mesmo o poder da 
santidade vos será manifestado. (Vide 
D&C 84: 19-20.) • Estareis prestando 
um grande serviço àqueles que já 
passaram para o outro lado do véu. 
Vosso trabalho permitirá que sejam 
'julgados segundo os homens na carne, 
mas ( ... ) (vivam) segundo Deus no 

espírito' (D&C 138:34 )" (Seção 
Infantil, junho de 199 2, página 1). 

3. Convide cada classe a cantar sua 
música preferida da Primária sobre o 
templo. D 
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Vida Eterna 

Conhecimento 
de Deus e 
Seu Plano 
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A CANÇAO DOS PASTORES 
Cânone 

ILUSTRADO POR SCOTI GREER 

Com simJJlicidade J = 54- 58 (Reger com duas batidas por compasso.) 

Dm ~ Om N Dm 
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1. Vem, Ma - ri - a, o-lha o be-bê. Vê, ]o - sé, que me i - gove -le 'I e. 
2. Va - mos, pois, ao Rei a v_ do- rar· Nos-sova- mor a e - levo fer- ta r. ) 

- - - - - - -,. r- r- r- r- - r- r- " r- r- -•• - " • - r- - " - r-
!-\ r- !-\ - r-- -5 r 5 1 
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E ]e- sus, o Rei, Sal-va-dor. Nós lhe can-ta - moshu - mil - de lou-vor. 

(Use as /Jequenas notas de ligação /Jara repetir) 

- - - - - l -, . r- r- r- r- r- r- " r-.. - " - - r- - " s , r-<; r- r-<; • r-
v - -r ~ r 1...-1-1 

Para cantar em forma de cânone, divida as crianças em 4 grupos. Um novo grupo inicia a cada número. O cânone 
pode ser cantado com ou sem acompanhamento. 

li 
li 
li 
li 

Letra e música: Daniel Lyman Carter, n. 1955. © 1981 SUD Lucas 2:13-14, 20 

E re hino pode ·cr copiado para uso na Igreja ou no lar, ·em fins comerciai . 
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A 
·1 G REJA 
COMEÇOU 
COM UM 
PROFETA 

Sherrie Johnson 

A história de A Igreja de Jesus Cristo dos Santo do 
Últimos Dias começou no Bosque Sagrado quando o 
menino de quatorze anos, Joseph Smith, orou para saber 
que igreja era verdadeira. O Pai Celestial já vinha 
preparando Joseph Smith durante sua vida para aquela 
maravilhosa Primeira Visão-a mais importante 
mensagem que o mundo recebeu desde a época de Je us 
Cristo. Essa preparação começou em 23 de dezembro d 
1805, em Sharon, Vermont, quando Joseph Smith, Jr. 

nasceu. 
Recebendo o nome do pai, ele foi o quinto filho de 

Joseph e Lucy Mack Smith. Seis outros irmãos e irmãs 
vieram em seguida. Dois dos filhos morreram ainda 
bebês, mas Joseph brincou e cresceu com três irmãos 
mais velhos-Alvin, Hyrum e Sophronia-e cinco 
irmãos mais novos-Samuel, William, Catherine, Don 

Carlos e Lucy. 
Os Smiths eram uma família feliz, trabalhavam 

arduamente e tinham amor uns aos outros. Os filhos não 
tiveram muita oportunidade de ir à escola, mas o 
aprendizado era uma parte importante da vida familiar. 

Antes de Joseph ter sete anos de idade, a família já se 
mudara três vezes . Foi depois da terceira mudança que a / 
febre tifóide matou seis mil pessoas na região onde os 
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Smiths moravam. Um dos membros da família Smith 
ficou doente. Sophronia esteve à beira da morte por três 
meses, mas finalmente começou a se recuperar depois 
que a família orou fervorosamente para que ela fosse 
curada. 

Joseph, aos sete anos, ficou doente por apenas duas 
sem_anas, mas a terrível doença deixou-lhe uma infecção 
no osso entre o joelho e o tornozelo da perna esquerda. 
A pele ficou inchada e por duas semanas Joseph sentiu 
dores terríveis na perna. Hyrum, que tinha doze anos, 
demonstrou grande amor pelo irmão mais novo. Ele se 
sentava ao lado de Joseph dia e noite, apertando a perna 
inchada com as mãos, tentando ajudar Joseph a suportar 
a dor. 

Por duas vezes o médico tentou drenar a infecção e 
reduzir o inchaço, mas não deu certo. Por fim, ele disse 
aos pais de Joseph que a perna teria que ser amputada 

antes que a infecção se espalhasse pelo resto do corpo de 
Joseph. A mãe de Joseph, porém, insistiu que tentassem 
mais uma vez salvar-lhe a perna. 

O Dr. Nathan Smith, que conhecia melhor a doença 
do que qualquer outro médico nos Estados Unidos 
naquela época, foi um dos médicos que tratou de Joseph. 
Ele concordou em tentar mais uma vez estancar a 
infecção. Antes de começar a operar, ele queria amarrar 
Joseph na cama e dar-lhe um pouco de bebida alcoólica 
para acalmar a dor. Joseph recusou-se a aceitar as duas 
coisas. "Não,, exclamou Joseph, "não vou tomar 

nenhuma gota de álcool, nem vou deixar que me 
amarrem na cama ... Quero que meu pai sente-se na 
cama e me segure os braços,.* Pediu também que a mãe 
deixasse o quarto para que não o visse sofrendo. A 
cirurgia foi extremamente dolorosa. Quando o Dr. Smith 
quebrou a parte infeccionada do osso, Joseph gritou. 
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Quando a cirurgia terminou, Joseph foi enviado para 

a casa de seu tio ]esse Smith, em Salem, Massachusetts, 

que é uma cidade à beira~mar, para se recuperar, mas, 

apesar de tanto a vida quanto a perna lhe terem sido 

poupadas, ele teve que andar de muletas por três anos. 

E por toda a vida, especialmente quando ficava cansado, 

mancava um pouco. 

Em 1816, a família se mudou novamente, dessa vez 

para Palmyra, Nova York. O pai de Joseph tinha seguido 

na frente a fim de encontrar um lugar para a família 

morar . . Quando a mãe de Joseph e os oito filhos foram 

para junto dele, contrataram um homem chamado Caleb 

Howard para dirigir a carroça que levava seus pertences. 

O jovem Joseph, com dez anos de idade, ainda não se 

havia recuperado plenamente da cirurgia da perna, 

sentindo muita dor quando andava. Mesmo assim, o sr. 

Howard o fez andar por várias milhas a cada vez. 

Em Utica, Nova York, ainda a muita milha d 

Palmyra, o r. Howard tir u da carroça todo o p rt nc 

da família Smith e tava para partir 1 vando a carroça e 

os cavalo . A mãe de ]o eph xigiu qu le d L as e a 

carroça e o cavalos, carreg u a carroça c nduziu~a 

pessoalmente por todo ore tante do caminho. 

A missão da vida d Jo eph ra tornar~ um pr f< ta 

de Deus. E era parte da mis ão de ua família ajud á~ lo a 

preparar~se para ser um pro-f< ta, e eles fizeram um 

excelente trabalho! Ele aprendeu muito com a família: 

aprendeu a an"lar, a ser honesto e bando o, a trabalhar 
arduamente e, o mais importante, a orar e a se achegar 

ao Pai Celestial. D 

::: Lucy Mack Smith, Histmy of ]ose/Jh mith by His Mother, 

publicado por Pr ton Nibley ( lt Lak ity: Bookcraft, 195 ), 

página 57. 



FICÇÃO 

O PRESENTE 
DE NATAL 

Louise Engstrom 

Katy, Yolanda e Márcia estavam sentadas no 

sofá, folheando o novo catálogo de Natal. 
"Oh, veja essa casa de bonecas!" 

exclamou Katy. 

"Não seria ótimo se a ganhássemos de presente de 
Natal?" disse Yolanda. 

"Vamos pedir para a mamãe e o papai", disse Márcia, 
a caçula. 

Naquela noite, no jantar, Katy mencionou a casa de 
bonecas. Os pais se entreolharam. "Acho que as coisas 
vão ser um pouco diferentes este ano", disse o pai. 

"Temos outras crianças em nossa lista de Natal e por isso 
vamos ganhar menos coisas do que costumávamos 
ganhar". 

"Mas por que?" reclamou Márcia. "Quem são essas 
crianças afinal?" 

A mãe respondeu com uma pergunta: "Vocês 
conheceram as meninas da família Peterson que se 

mudaram para a casa onde moravam os Daytons?" 
''A casa dos Daytons ?" exclamou Katy. "Elas devem ser 

muito pobres!" 

"Elas são pobres, Katy. Nossa família vai ajudá~ las. É 
por isso que vamos ter menos presentes em nossa árvore~ 
de~natal este ano." 

Houve silêncio à mesa enquanto as três irmãs 
pensavam no assunto. 

O pai suspirou. "Posso ver que isso não será fácil para 
vocês, mas temos tanto, e sua mãe e eu achamos ser 
importante compartilhar o que temos". 

"Voçês ainda vão ganhar algumas coisas", disse a mãe, 
"mas o melhor presente que iremos ganhar é um 
sentimento maravilhoso." 

Katy não parecia convencida. "Não dá para abrir um 
sentimento na manhã de Natal". 

O pai pareceu ficar desapontado. "Só estamos 

pedindo que cada uma de vocês dê um de seus 
brinquedos". 

"Preciso também de ajuda para preparar os biscoitos 
de Natal", acrescentou a mãe. "Vamos colocá~los em 
uma grande cesta para elas." 

"E nós?" resmungou Yolanda. "Não ficamos com 
nenhum?" 

''Acho que já chega de reclamações", disse o pai com 
firmeza. "Vocês vão conhecer as garotas da família 

Peterson amanhã na igreja. Sabemos que vão procurar ser 
boazinhas com elas e ajudá~las a se sentirem bem~vindas." 

A refeição terminou com tristeza e silêncio. 
Na manhã seguinte as três irmãs ficaram procurando 

na capela, para ver se descobriam quem eram as meninas 
da família Peterson. ''Ali! Sentadas no terceiro banco, 
perto da porta", sussurrou Yolanda. A irmã virou~se 
devagar para ver as duas desconhecidas. 

"Psiu!" disse a mamãe. "É falta de educação ficar 
encarando." 

A caminho da Primária, o pai apresentou a nova 
família. "Meninas, esta é a irmã Peterson e Susan e 
Beverly". 

"Oi", murmuraram todas. 

"De onde vocês são?" perguntou Katy. 
"De Grafton", disse Susan. 

"Fica bem longe daqui. Por que vocês se mudaram?" 

Antes que Susan pudesse responder, a presidente da 
Primária apareceu à porta. "Está na hora de começar, 
meninas". 

No almoço do sábado seguinte, Márcia perguntou: 
"Por que a família Peterson se mudou para cá?" 

"Bem", disse a mãe pausadamente, "o pai delas 

morreu no último verão. A irmã Peterson conseguiu um 
bom emprego na companhia telefônica, mas teve que se 
mudar para cá para trabalhar." 
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"Se ela tem um bom emprego, por que temos que lhes 
dar nossos presentes de Natal?" perguntou Yolanda. 

"Porque ela ainda não tem nenhum dinheiro", disse a 
mãe. "E você não vai ter que dar todos os seus presentes 

de Natal, só algumas coisas. Tentem lembrar~se de que 
essas meninas perderam o pai." 

"Ainda não gosto da idéia", disse Márcia. 

Nesse instante, o telefone tocou. O pai atendeu. 
"Sim", ouviram~no dizer, "estou certo de que elas ficarão 

contentes em ir". 
"Quem era?" perguntou Katy. 
"Era a irmã Peterson convidando vocês para passarem 

a tarde com as filhas." 
"De jeito nenhum! Elas mal nos disseram três 

palavras lá na igreja. Por favor, papai!" 
O pai parecia inflexível. "Olhem, meninas, sei 

que é difícil. Algumas vezes temos que fazer as 

coisas só porque sabemos serem certas". 
A mãe ajudou~as a vestir os casacos e abriu~ 

lhes a porta. Foi uma curta caminhada através da 

neve. Uma batida de leve fez com que a irmã 
Peterson abrisse a porta da frente. As filhas 

estavam caladas atrás dela. 
"Entrem, meninas. Estamos contentes 

por vocês terem vindo." 
Katy, Yolanda e Márcia entraram na 

sala de estar. Não havia móveis, apenas 

uma pilha de caixotes de mudança 
encostada na parede. Seguiram Susan e 

Beverly até a grande e antiquada 
cozinha e foram recebidas pelo aroma 
de pão de gengibre. No meio da cozinha 

havia uma grande mesa de jantar de 
madeira. Sobre a mesa, havia doces, tigelas 

de glacê e uma forma de pão de gengibre 

tirada do forno. 
"Beverly e Susan acharam que seria 

divertido fazer casinhas de pão de 
gengibre", disse a irmã Peterson. 

"Puxa!" exclamou Yolanda. "Pensei que 

não íamos ... "Katy a beliscou antes que 

pudesse dizer "nos divertir." 

ILUSTRADO POR ROBYN S. OFFICER 

"Venham", disse Beverly. "Vamo começar." 
"Sim", disse Susan. "Nó fazemos is t do os ano 

com nossas amiga . Ficam s content p r pod r 

compartilhar isso com você . " 
As cinco meninas começaram a fazer ca inha de pão 

de gengibre. Logo, estavam rindo umas da utra p r 

causa do glacê que lhes caía no rosto. 
Mais tarde, enquanto esperavam que novas forma de 

pão de gengibre esfriassem, Katy disse: "Vamos brincar 

em seu quarto". 
"Não podemos", disse Beverly. "É muito frio. Só 

entramos lá na hora de dormir." 



"Oh!, 

Beverly ergueu~se de um salto. "]á sei. Vamos fazer 

correntes de papel para as janelas! Mamãe, temos papel 
colorido em casa?, 

Logo, as meninas estavam completamente absortas 

em seu projeto, espalhando pedaços brilhantes de papel 
pelo chão como confete. 

"Vamos fazer algumas para a sua árvore~de~natal 
também,, disse Yolanda. 

Susan e Beverly se entreolharam. Por fim, Beverly 
disse: "Não teremos árvore este ano. Elas são muito 
caras,, . 

As três irmãs se entreolharam. Depois de algum 
tempo, Katy disse: "Estou cansada de fazer correntes. 
Vamos fazer outra coisa,. 

"Já sei,, disse Susan. "Vamos fazer estrelinhas de papel 
de alumínio para pendurar nos lustres.,, 

Logo, estavam espalhando recortes de papel alumínio 
e cartolina sobre os pedaços de papel brilhante que já 
estavam caídos no chão. 

Algum tempo depois, o sol poente apareceu entre as 

nuvens e encheu o local de luz. Mais tarde, quando o 
relógio de parede bateu cinco vezes, alguém bateu à 
porta da cozinha. 

"Veja, é o papai,, disse Yolanda. "O que ele está 
trazendo?,, 

"É uma árvore!, gritou Beverly quando a irmã 
Peterson abriu a porta. 

"Um presente da nossa família para a sua,, disse o pai 
com um sorriso. "Tem um balde grande ou alguma coisa 
onde posso colocar isto aqui?, 

"Beverly, corra até o galpão e apanhe aquele grande 
balde cinza velho. Irmão Harris, como posso lhe 
agradecer?,, 

"Bem, estávamos querendo fazer algo divertido., Ele 
piscou para as filhas. 

Beverly entrou correndo na cozinha, carregando um 

grande balde cinza. Os minutos seguintes foram cheios . 
de alegria, barulho e confusão, enquanto todas ajudavam 
o pai a erguer a árvore. Quando ele finalmente teve a 
certeza de que ela estava firme e bem molhada, ergueu~ 
se e aspirou o ar com prazer. 



"Mmmm, pinheiro e pão de gengibre-tem mesmo 
cheiro de Natal! Tragam os enfeites e vamos acabar o 
serviço." 

"Bem, acho que só tenho um pisca~pisca", disse a irmã 
Peterson. 

"Nós temos algo!" gritaram as meninas. Elas saíram 
correndo e voltaram com os braços cheios de correntes 
de papel e estrelas de papel alumínio. 

"Mas que boa idéia! Irmã Peterson, traga o pisca~ 
pisca. Meninas desembaracem essas correntes e 
estaremos prontos. Ei, vocês não têm homenzinhos de 
pão de gengibre?" 

Quando todos estavam atarefados, a velha cozinha 
encheu~se de risos. Por fim, todos deram um passo atrás 
para admirar a obra de arte. 

Ouviu~se uma batida de leve na porta. Era a mãe 
trazendo uma grande travessa. "Uma coisinha para o seu 
jantar", disse ela. "Puxa, que bela árvore! Parece que 
vocês, meninas, estiveram bem atarefadas durante toda a 
tarde". Ela colocou o prato fumegante sobre o balcão. 

Havia lágrimas nos olhos da irmã Peterson. 

<ML· 
' ~ 
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"Obrigada", disse ela. "Obrigada por lembrar m~ e da 
minha família. É um Natal de qu nunca n 
esqueceremo ". 

Katy, Yolanda e Márcia não abiam o qu diz r, ma a 
mãe delas sabia. "Obrigada p r n d ixar m 
compartilhá~lo. Você nos ajudaram também." Abraçou 
a irmã Peterson. "Venham, m nina , vam para a a 
antes que o jantar esfrie". 

Enquanto a família Harris caminhava de volta para 
casa, Yolanda voltou~ e e olhou na direção da janela da 
cozinha da família Peterson. A lâmpada da árvore~de~ 
natal piscavam reluzentes. "Mamãe, o que quis dizer 
quando falou que a irmã Peterson também no ajudou?" 

A mãe segurou a mão de Yolanda e apertou~a 
levemente. "Lembra~se de como se entiu a ir para a 
casa da família Peterson esta tarde?" 

"Sim-horrível." 
"Bem, como se sente agora?" 
"Sinto~me maravilhosamente b m. É i so qu qui 

dizer? Compreendo agora-é realmente o m lho r 
presente que poderíamos receber." D 



ENFEITES DE 
NATAL 

CORRENTES NATALINAS 
Julie Wardell 

Corte tiras de papel colorido ou papel alumínio. 
Forme elos e monte a corrente, interligando-os. Faça os 
elos e a corrente do tamanho que desejar. Use-as na 
decoração da árvore -de-natal, numa janela, ou na 
entrada da casa. Correntes grandes ficam muito bem do 
lado de fora. 

ENFEITES DE SACOS DE PAPEL 
Ruth Palmer 

Para fazer esses enfeites, você precisará de: forminhas 
de cortar biscoitos, lápis, um saco de papel grande (como 
de supermercado), tesouras, canetinhas hidrocores ou 
lápis de cor, cola branca, fitas estreitas, retalhos e 
pequenos enfeites (rendinhas, lantejoulas, 
etc.-opcional) . 

1. Para cada enfeite, trace o desenho de uma 
forminha de cortar biscoitos no saco de papel. Recorte 
duas formas, frente e costas. 

2. Use canetinhas hidrocores ou lápis de cor para 
decorar ambos os lados do enfeite. 

3. Cole a frente e as costas uma à outra, tendo entre 
as duas partes uma alcinha de fita para pendurar o 
enfeite. Deixe secar. 

4. Com o dedo, espalhe cola branca· na parte da frente 
uniformemente. Pendure para secar por 30 minutos. 
Repita a operação na parte das costas. 

5. Continue espalhando camadas de cola até que 
fique duro e brilh~nte. Se quiser, faça roupinhas para os 
enfeites em fonnat6 de bonecos com retalhos, rendas e 
laços. Coloque-os quando espalhar a última camada de 
cola em cada lado . 

SEÇÃO INFANTI L • DEZEMBRO DE 1993 

16 



MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

MULHERES DE CONVÊNIO 

A legre ~ se o mundo! "Não 

tem ais, porque eis aqui 
vos trago novas de grande 

alegria, que será para todo o povo" 
(Lucas 2: 10). Esta é a época em que 

o mundo celebra o feliz advento do 
Salvador. É um momento apropriado 

para refletirmos sobre a maneira pela 
qu a l o Pai Ce les ti a l e se u Filho 
trazem alegria e significado a nossa 
vida . Uma dessas man eiras são os 

convênios . 
Quando Maria disse : "Eis aqui a 

serva do Senhor; cumpra~ se em mim 

segundo a tua palavra" (Lucas 1 :38), 
ela es tava n a verdade prometendo, 
o u se ja , faze ndo um convênio de 
cumprir a vontade do Pai Celestial. 

D evid o a es te con vênio sua vida 
e n c he u~ se d e uma a legri a e 

significado que ela, jovem galiléia, 

jamais imaginara. 

CUMPRIR CONVÊNIOS 

TRAZ ALEGRIA. 

O primeiro convênio que fazemos 
é o do batismo. Tomamos obre nós o 
nome de Cri to e comprome temo ~ 

nos a seg ui ~ l o. Re n ova mos esse 
con vênio ao tom armos o sac r a ~ 

mento. O Pai Celes tial, por sua vez, 
pro mete q ue se u Esp íri to esta rá 
conosco . Esse Espíri to, em meio a 
angústia conduz~nos à paz, em meio 
à tristeza conduz~nos à alegria. Os 
convênios que fazemos no templo 
nos trazem ainda mai conhecimento 

e alegria. 
A lguma irmãs da Sociedade de 

Socorro de Gana também sentiram 
alegria em cumpr ir convênio , 

ILUSTRADO POR LO RI WING 

mesmo sob grande pressão. Em 1989 

o governo de Gana fechou a cadeado 
os portões das igrejas e proibiu os 
santos dos últimos dias de se 
reunirem e praticarem sua religião. A 
perseguição aos membros da Igreja foi 
gr and e . Membros com o a irm ã 
Faustina Otoo , n o entanto, mos ~ 

traram uma devoção ainda maior: 
"Sinto~me feliz por viver nesta época 

em qu e todas essas co isas es t ão 
acontecendo. Sempre nos disseram 
que seríamos pioneiros aqui" . 

Os membros da Igreja e ncon~ 
traram uma forma de mos trar se u 
compromisso: faziam devocionais em 
família, estudavam as escrituras e 
liam sobre a história da Igreja. A 
irmã Emma Twereboa~Kodu a, 

presiden te da Sociedade de Socorro 
de um ram o em Nsawam, Ga n a, 
escreveu: "Con tinuo visitan do as 
irmãs ativas e elas es tão todas com 
um bom espírito . .. Tenho jejuado e 

orado mais e melhor do que jamais o 
fiz em toda minh a vida . Minh a fé 

cresce u m ui to . As co isas com as 
quais eu normalmente me irritava 
agora não me afetam mai ; a raiva e 

as frustrações já não têm o mesmo 
efeito sobre mim. Essas são algumas 
das bênçãos que obtive durante esses 
t emp os difíce is" . As pro ibições 
quanto às reuniões da igreja fo ram 

retiradas em dezembro de 1990. 
• Q uando sentiu alegria em 

cumprir os convênios que fez? 

OS CONVÊNIOS 

APROXIMAM,NOS MAIS DE DEUS. 

N o con vê nio ba tism al p rome~ 

temos também guarda r dois grandes 
m and amentos: am ar a D eus e ao 

próximo. (Vid e Mos ia h 18 :8-9 .) 
Esses convênios aproximam~nos mais 
de Deus. 

Uma jove m d esco bri u q ue 

desenvolvera um espírito de crítica e 
sentiu o quanto essa atitude es tava 
impedindo seu crescimento espiri~ 

tu a l. Ao to mar o sacra m ento, 

promete u ao Senh or não criticar 
ninguém da família por uma sem_ana. 

Todos os domingos renovava se u 
compromisso e pedia que o Espírito 
es ti vesse com e la . Embora não 
tivesse sido fácil e seu progresso fosse 
len to, ela sobrep uj ou essa fraqueza. 
Os amigos, h oje, cons ideram~ na 

como um exemp lo de pessoa q ue 
nunca fala mal dos outros. 

Q uando nossos convên ios com 
De us moldarem nossa vida, nossas 
palavras e comportamento refletirão 
a bondade de Deus e a paz e alegria 
interiores prometidas àqueles que o 

seguem. 
• Como os convênios aumentam 

sua compreensão do amor do Pai 
Celestial por nós? D 
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}OSEPH 
FIELDING SMITH 

UM DISCÍPULO GENTIL 

Leon R. Hartshorn 

''N ão há cura para os 
males do mundo, a não 

ser o evangelho do 

Senhor ] es us C ris to . Noss a 

esperança de paz e de prosperidade 

material e espiritual, e de uma 

herança no reino de Deus só pode 

ser encontrada no evangelho 

restaurado." 

Assim fa lo u o Presidente ]oseph 

Fielding Smith, o décimo Presidente 

da Igrej a, ao prestar testemunho ao 

mundo pela última vez, na 

conferência geral de abril de 1972. 

Três meses depois e le morreu. O 

testemunho do Presidente Smith foi 

alimentado por uma vida inteira de 

serviço ao Senhor a quem amava e 

baseava ~ se num a h e ra nç a sem 

paralelo na Igreja: seu pai era ]oseph 

F Smith, que havia sido Presidente 

Quando menino, Joseph Fielding 

Smith recebeu um Livro de Mórmon 

do pai. Ao completar dez anos de 

idade, já o tinha lido duas vezes. 

da Igrej a de 1901 a 1918, e eu avô 

era Hyrum, o irmão do Profeta 

]oseph Smith. 

"TREINADO NO 

~E·G·A·Ç·~ J?~ ~!~~ .~~" 

]oseph Fielding Smith na ceu na 

Cidade do Lago Salgado, Utah, no 

di a 19 de julho d 1876, filho de 

]oseph F e ]ulina Lambson Smith. 

Sua devoção ao Senhor começou 

quando ele era ainda bem jovem. 

"Fui treinado no regaço de minha 

mãe a amar o Profeta ]o eph Smith e 
a amar meu Redentor", dis e anos 

mais tarde. "Não cheguei a conhecer 

minha avó, Mary Fielding Smith e 

sempre o lamentei, poi la ~ i uma 

das mulhere mais nobre que já 

viveram; entretanto, tive a 

oportunidad de conhecer ua 

bondosa irmã, minha tia Mary 

Thompson. Quando menino eu 

costumava v isitá~la e, sentado no seu 

colo, ouvia as histórias que ela m 

c nta v a sobre o Profeta ] o se ph 

mith. mo ou grat por aqu la 

experiência ! " 
Bem c do na vida le d cidiu l r 

as e crituras. egundo sua irmã 

Edith, ele já havia lid dua v ze 

o Livro de Mór m n ao at ingir a 

idade de dez ano . 
"Quando u era men ino, bem 

ante d alcançar a idad d r c b r 

o Sacerdóci Aarônico", lembrava o 

Presidente mith, "meu pai colocou 

um exemplar do Livro de Mórmon 

em minha mãos e pediLHn que o 
lesse . Recebi esse regi tr nefita com 

gratidão e dediquei~me à tarefa que 

me fora designada. Certa pas agen 

ficaram gravadas em minha mente 

nunca mai a esqueci." 

ESTUDIOSO E LÍDER 

Esses prime iro contato com a 

e critura foram muito importantes 

para a preparação de ]o eph Fielding 
Smith, que [a u a vida inteira 

estudand o evangelho e cr vendo 

sobre ele. Serviu como Historiador 
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da Igreja durante quarenta e nove 

anos e ficou famoso pelo excepcional 
conhecimento que tinha da sua 
história e doutrina. Publicou seu 
primeiro livro em 1901 e seu último, 
em 1970. Nesse intervalo de sessenta 
e nove anos escreveu vinte e cinco 
livros, alguns dos quais se tornaram 

verdadeiros clássicos para os 
estudantes das escrituras e da 
história da Igreja. 

Além de trabalhar como his~ 
toriador e intelectual, em 1910, aos 

trinta e três anos de idade, J oseph 
Fielding Smith viu cumprir~se sua 

bênção patriarcal, que dizia: "Será 
teu dever assentar~te em conselho 
com teus irmãos e presidir o povo,, 

pois foi chamado para ocupar 
uma vaga no Quorum dos Doze 
Apóstolos . Por mais de sessenta anos 
serviu fielmente c mo apóstolo do 

Senhor Jesus Cristo. Teve a pesada 
responsabilidade d presidir o 

Quorum dos Doze durante 19 anos, 
cinco dos quais servindo também 
como conselheiro na Primeira 
Presidência. Então, no dia 23 de 

janeiro de 1970, aos noventa e três 
anos, foi rdenado e designado 
Presidente da Igreja, servindo até sua 

morte, no dia 2 de julho de 1972, aos 
noventa e cinco anos de idade. 

"A MEIGUICE DE SUA ALMA'' 

Por de[~ nder com firmeza as leis e 
o princípio do Senh r, o Presidente 

Joseph Fi lding Smith era visto por 
alguns como um homem severo. 
Entretanto nada se di tanciava mais 

da realidade. Aqueles que o 
conheciam de perto sabiam que ele 

respeitava profundamente as pessoas 
e era extremamente generoso ao 
distribuir amor, so lid ariedade e 
perdão. 

Uma afirmação atribuída a alguns 
de seus amigos confirma isso. "Se 
tiver de ser julgado por alguém,, 

diziam, "que seja por Joseph Fielding 
Smith,. 

Em 1956 os membros do Quorum 
dos Doze Apóstolos publicaram. uma 
homenagem a ele, dizendo, entre 
outras coisas: 

"Quiséramos que a Igreja toda 
pudesse sentir a meiguice de sua alma 

e sua grande preocupação com o 
bem~estar dos desafortunados e dos 
que sofrem. Ele ama todos os santos e 
nunca cessa de rogar pelos pecadores. 

Com notável discernimento, ele 
parece ter apenas duas medidas para 

chegar a decisões finais: Qual o desejo 
da Primeira Presidência? O que é 
melhor para o Reino de Deus?, 

UM LADO MAIS ALEGRE 

Paralelamente à natureza séria e 
estudiosa, havia um lado mais alegre 

na personalidade do Presidente 
Smith. Ele possuía um aguçado 
senso de humor, que e manifestava 
com freqüência e espontaneidade. 
Por exemplo: certa vez, ao voltar de 
uma conferência na Califórnia, 
trazia em seu lanche algumas 
azeitonas que apanhara. Encantado 

com seu tes uro e sempre ansioso 
por compartilhar, perguntou a um 

dos irmãos se já havia provado uma 
azeitona recém~tirada do pé. A 
inocente vítima disse que n ão e, 

assim, deu uma dentada decidida 
numa das azeitonas frescas, o que se 

revelou uma amarga experiência. 
Enquanto as feições do irmão se 
contorciam, o Presidente Smith 
perguntava inocentemente: "Que 

aconteceu? Você pegou uma ruim? É 
melhor experimentar outra,. 

UM MARIDO ATENCIOSO 

Além do trabalho n a Igreja, 
] osep h Fielding Smith cumpria 
diligentemente su as r esponsa ~ 

bilidades como pai e marido . Em 

abril de 1898, quando tinha vinte e 
dois anos, casou~se com Louie Emyla 

Shur tliff. Com ape n as um ano de 
casado foi ordenado setenta por seu 

pai, a 12 de maio de 1899, e no dia 

seguinte partiu para o campo 
missionário. Sem dúvida, um 
sacrifício de tal natureza não foi mais 
fáci l para ele, então, do que seria 
para qualquer um de nós hoje. Ele 
aceitou o chamado e d epois de 
trabalhar por dois anos no Distrito 
de Nottingham, Inglaterra, voltou 
para casa em junho de 1901. 

Ao retornar, aceitou um emprego 
no Escritório do Historiador da 
Igreja, ao qual acabou devotando 

grande parte de s ua vida . 
Responsabilidades adicionais lhe 
foram dadas em 1907, quando foi 

designado secretário da Sociedade 
Genealógica de Utah. 

Joseph Fielding Smith teve duas 
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Naquele período difícil, 
Presidente Harold B. Lee, que era 
conselheiro na Primeira Presid "ncia, 
expresso u se u sentimentos a 
profeta pela perda da espo a. O 
Presidente Smith a gurou a amig 
que o Senhor lh daria força para 
prosseguir com suas briga õ 
"Como você abe, u já pass i por 
isso antes", di 

"O HOMEM QUE CONHEÇO É 
EXTREMAMENTE GENTI~' 

Talvez a melhor d criçã d uma 
pessoa venha daquel que com ela 
vivem. Em 1932, ua sp a Eth 1 
di se: 

"Pedem~me que fale a resp ito do 
h mem que conheço. Tenho 

Joseph Fielding Smith era conhecido pelo seu excepcional conhecimento pensado muitas v z s que, quando 
da doutrina e da história da Igreja. Publicou seu primeiro livro em 1901 e ele se for, a pe s as dirão: 'Muito 
o último em 1970. Ele preparava diligentemente suas obras numa velha bom homem, incero, ortod xo, te.' 

máquina de escrever manual. Estarão falando dele como públic 

o vê; mas o homem a qu m e 
referem é muito diferente do homem 

filhas com a primeira esposa, Louie, 
nos seus quase dez anos de vida 
conjugal. Então, dois anos antes de 
ele tornar~se membro do Quorum 
dos Doze Apóstolos, ela morreu. 

A 2 de novembro de 1908, casou~ 
se com Ethel Georgina Reynolds, 
que lhe deu cin.co filhos e quatro 
filhas e foi sua companheira por 
vinte e nove anos. Ela faleceu no dia 

26 de agosto de 1937. 
O Élder Smith casou~se então com 

Jessie Evans, conhecida cantora e 
integrante do Coro do Tabernáculo, 
no dia 12 de abril de 1938. Artista 

nata, dotada de uma natureza vivaz e 
jovial, ela esteve ao lado do Élder 
Smith por trinta e três anos, 
apoiando~o e cuidando dele com 
amor e devoção maravilho os. Ela 
viveu para vê~ lo tornar~se Presidente 
da Igreja e acompanhou~o em suas 
constantes viagens, participando não 
só de seu programa rig roso, mas 
também da calorosa recepção dos 
santos em toda parte. Quando la 
morreu do coração, no dia 3 de 
agosto de 1971, milhões de pessoas 
no mundo todo sofreram junto com o 

Presidente Smith. 

que conheço. O homem que conhe~ 
ço é um marido e pai bondoso e 
cheio de amor, cuj a mai r ambição 
na vida é fazer sua família feliz, 
inteiramente esquecido de si próprio 
nesse empenho. É o homem que 
acalenta a criança inquieta até fazê~ 
la dormir, que conta histórias aos 
pequeninos na cama, que nunca stá 
cansado ou ocupad demais para 
ficar acordado at' tard ou levantar~ 

s bem cedo a fim de ajudar os filhos 
maiores na so lu ção dos difícei 
problemas scolares . Quando surge 
uma doença, o homem que conheço 
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ve la ca rinhosam ente junto ao 
enfermo e cuida dele. É por ele que 

os filhos chamam, sentindo que sua 
presença é um remédio para' todos 
os males . São suas mãos que fazem 
cura tivos n os fe rime ntos , seus 

braços que transmitem coragem ao 
sofredor, sua voz que os repreende 

gentilmente quando erram, até que 
encontrem felicidade em fazer as 
coisas que o deixam feliz. 

O h om em qu e conheço é 
extremamente gentil e, se acha que 
foi injusto para com alguém, não há 
distância que o impeça de procurar 

apagar a mágoa co m palavras de 
carinho ou algum gesto bondoso. Ele 
recebe alegremente os jovens em sua 

casa e nunca es tá mais contente do 
q ue qu and o deb a te co m eles 
assuntos do dia-esportes ou o que 
q uer qu e lhes interesse. Aprecia 
um a boa his tóri a e pe rcebe 

imedia tame nte o humo r de uma 
situação, para rir ou ser motivo de 
riso, sempre disposto a participar de 
qualquer atividade sadia. 

O homem que conheço é altruísta, 
pac iente, a ten cioso , pond erado, 
olidário e faz tudo a seu alcance a 

fim de tornar a vid a uma suprema 
alegria para aqueles que ama. Esse é o 
homem que eu conheço." 

"COMO AMO MEU SENHOR" 

Um dos filhos do Pre idente fez 
e te comovente comentário sobre o 
caráte r de e u pa i e da fo n te da 
grande força interior que po . uía: 

"Q uando cr ianças, freq üente, 

O Presidente Smith e sua esposa Jessie, uma cantora profissional, 

freqüentemente encantavam os santos cantando em dueto. A morte de 

Jessie em 1971 foi lamentada por todos que conheceram sua natureza 

alegre e bondosa 

mente ouvíamos nosso pai dizer: 'Se 
ao m en os as pessoas d o mund o 
pudessem en tender as dores, aflições 

e pecados que o Senhor tomou sobre 
si para nosso benefício !' E sempre 
que fazia referência a isso, vinham, 
lhe lágrimas aos olhos. 

A lguns an os a t rás , enqu anto 
estava sen tado sozinho com meu pai 

em se u escr i tór io, obse rve i q ue 
estava em profunda meditação. N ão 
o use i q uebrar o sil ê n cio, m as 
finalmente ele falou: 'Oh! meu filho, 

gostaria q ue você t ivesse podido 
esta r comigo na qui nt a , fe ir a 

passada, quando me reuni com as 
d e m ais auto rid ades ge r ais n o 

templo . Como teri a sido bom se 
você os tivesse ouvido tes tificar de 
se u am or po r n osso Senhor e 
Salvador, Jesus Cristo!' Então baixou 
a cabeça, e lágrimas desceram,lhe 
pela face, caindo,lhe sobre o peito. 

De pois de vá rios seg und os, sem 
mes m o levant ar a ca beça , mas 
ba la n çand o , a suave ment e, e m 
assentimento, disse, 'Oh! como amo 

me u Se nhor e Sa lva d or Jes us 
Cris to!'" 

O homem que o mundo e a Igreja 
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conheceram nunca permitiu que a 

idade avançada o impedisse de 

cumprir seus deveres, e durante o 

período em que foi Presidente 

continuou a viajar pelo mundo e a 

prestar testemunho do evangelho. 

Durante sua presidência, a Igreja 

realizou a primeira conferência de 

área-em Manchester, Inglaterra; 

dedicaram,se os templos de Provo e 

Ogden (Utah); criou,se a primeira 

estaca da Ásia-a Estaca Tóquio 

Japão; as segundas,feiras foram 

reservadas para a noite familiar; foi 

aberta a Missão Formosa; foi 

reorganizado o Departamento de 

Serviços Sociais da Igreja; foi aberta 

a Missão Itália do Norte; a Escola 

Dominical foi reorganizada; e 

organizou,se o Departamento de 

Comunicações Internas da Igreja. 

Em seu último discurso numa 

conferência ge ral, esse bondoso 

servo do Senhor falou por 

experiência própria ao dizer: "Não 

existe obra alguma em que no s 

possamos empenhar que seja tão 

importante como pregar o 

evangelho e edificar a Igreja e o 

reino de Deus na terra". Sem 

dt1vida, o Presidente Joseph Fielding 

Smith dedicou a vida a essa obra de 

fundamental importância. "Por toda 

minha vida tenho estudado e 

ponderado o· prinetplOs do 

evangelho, buscando viver as leis do 

Senhor", disse ele . ''Assim, surgi u em 

meu coração um grande amor ·1 ele c 

a sua obra, bem como a todos o que 

procuram levar avante se us 

propósitos na terra". D 

DATAS MARCANTES DA VIDA DE JOSEPH 
FIELDING SMITH (187 6- 1972) 

Data Idade 

1876 
1897 21 
1898 22 
1899-1901 22-24 
1901 25 

1906 30 
1908 32 

1910 33 
1919 43 

1921- 1970 44-93 
1934 57 

1937 60 
1938 61 
1939 63 

1945 68 
1951 74 
1955 79 

1965 89 

1970 93 
1971 94 

1972 95 

FONTES 

Acontecimento 

19 de julho: Nasce na Cidade do Lago Salgado, Utah. 

Ordenado élder. 
26 de abril: Casa,se com Louie Emyla Shurtliff. 

Serve como mi ·sionário na Inglaterra. 

Serve como ·ecretário no escritório do historiador da 

Igreja. 
Torna,se hi ·torü1dor,assistente da Igreja. 

Morre Louic, sua primeira esposa. 

2 de no\ embro: Casa,se com Ethcl Gcorgina 

Reynolds. 
7 de abril: Ordenado apóstolo por seu pai. 
Torna,se conselheiro na presidência do Templo de 

Lago Salgado. 

~erve como historiador da Igreja. 

Torna,se pre idente da Sociedade Genealógica de 

Utah. 
Sua segunda esposa, Ethel, morre. 

12 de abril: Casa, e com Jessie Ella Evans. 

Viaja pela Europa antes da Segunda Guerra Mundial e 
coordena a retirada de todos os mi · ionários não, 

europeus. 
Torna,se presidente do Templo de Lago Salgado. 

Torna,se pre ident do Quorum do Doze. 

Viaja pelo Extremo Oriente e dedica quatro países à 

pregação do evangelho. 
Torna,se conselheiro do Presidente David O. McKay 

na Primeira Pre idência. 

Apoiado como Presidente da Igreja. 

Preside a primeira conferência de área da Igreja, em. 

Manchester, Inglaterra. Morre sua terceira esposa, 

Jessie Evans Smith. 

2 de julho: Falece na Cidade do Lago Salgado. 

1. Joscph Fielding McConkic, "Joscph Ficlding Smith", em The Presidems of the Clmrch, 

publicado por Leonard J. Arrington, Cidade do Lago Sa lgado: Dcscrct Book Company, 1986. 

2. "joseph Fie lding Smith", EncycloJJeclia of Monnonism, Nova York: Macmillan Publishing 

Company, L972. 

3. "Joscph Ficlding Smith" em Mell Reino Avançará: Leiwras so/Jre cl 1/isrôria da IR,reja (31387 059). 

4. Bryant S. Hinckley, "Joseph Ficlding Smith", lmprovemem Eru, junho de 1932, p;1gina 459. 
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e nos ama. Descobri o quanto ele me amava quando mais 
precisei de sua ajuda. 

Sally J. Odekirk 

Tivemos, certo dia, uma reunião 
devocional especial a respeito do 
Salvador, como parte de nossa 

classe matinal do seminário. A 
jovem que dirigia prestou 
testemunho de Cristo e pediu que 
expressássemos nossos sentimentos. 

O profe sso r, irmão Pra tt, 
acrescentou seu testemunho e disse que todos 

necessitávamos saber que Cristo havia dado a vida por 
todos nós. 

Ao ouvir os outros prestarem testemunho, ocorreu~ 

me que não tinha certeza de possuir um testemunho do 
Salvador. Sempre freqüentei a igreja e as aulas do 
seminário, e acreditava que Jesus Cristo era o Filho do 
Pai Celestial e um exemplo para nós , mas não sabia 
realmente que ele era meu Salvador-alguém essencial à 
minha salvação. 

Consegui dizer algumas palavras no seminário aquela 
manhã. Então passei os dias seguintes ponderando a 
experiência e orando para saber por mim mesma. Recebi 
um cálido entimento de que a Igrej a era verdadeira e 
que deveria viver segundo seus ensinamentos. Senti~me 
bem a re peito da resposta e decidi que te r um 
testemunho básico do evange lho e dos padrões de 
conduta da Igreja era o suficiente, mas aind a não 
compreendia a necessidade de um Salvador. 

Então, muitos anos mais tarde, depoi de sair de casa, 
enfrentei uma séria crise que me deixou aba lada 
espiritual e emocionalmente. Sem a devida fé em Cristo 
para me guiar, enti~me sozinha e perdida. Havia parado 

de orar há algum tempo e acabara de decidir não mais 
freqüentar a igreja. 

Bem nes a época em minha vida, meus mestres 
familiares, Dan e Terry, apareceram. Estava um pouco 

envergonhada por não ter ido à igreja naquele dia e não 

tinha uma boa desculpa para justificar minha ausência. 
O Espírito lhes dissera que havia algo de muito errado, 
por isso insistiram em dar~me uma aula que sentiam ser 

feita especialmente para mim. Ao terminarem a visita, 
ofereceram uma poderosa oração. O Espírito 

permaneceu presente algum tempo depois de terem 
partido e fiquei mais esperançosa, como há muito tempo 
não me sentia. 

Queria que o Espírito permanecesse comigo. Reuni 
tudo o que restava de minha fé e fiz uma oração. Como 
já não orava havia algum tempo, não tinha real 

esperança ou expectativa de receber uma resposta, mas, 
ao ajoelhar~me e orar, foi como se uma nuvem negra 
fosse tirada de mim. Senti um calor irresistível tomar~me 

o coração. O aposento ficou repleto de amor e 
compreensão. A profundidade e força do amor do 

Salvador surpreendeu~me. Como ele me conhecia bem! 
Não havia lugar para a dúvida e a incompreensão, 

quando ele mos trou compreender todos os meus 
problemas. De repente, palavras surgiram em minha 
mente, dizendo~me como poderia melhorar minha vida. 

E o Salvador prometeu ajudar~me em tudo que 
necessitasse. Aprendi que realmente existe um Pai 

Celestial e um Salvador, Je s us Cristo, e que eles 
conhecem cada um de nós individualmente. Aprendi 
também que eles nos ajudarão quando precisarmos, se 
lhes este nd ermos nos sa fé. Soube então que, n ão 
importando o que aconteça, sempre devemos orar. 

Apesar de continuar tendo problemas para superar, 
soube que o Salvador es tava a meu lado, sempre pronto a 
me ajudar. Desde esse dia nunca mais me senti sozinha 

com meus problemas. Posso agora dizer o mesmo que o 
hino: "Eu Sei que Vive Meu Senhor". E sinto~me grata 
por isso. D 
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A 
Estrada 

para 
Belém 

D. Kelly Ogden 

Recentemente andei 
pela estrada que levou 
Maria e José naquela 

significativa jornada de 
Nazaré para Belém. 

por séculos, os 
judeus esperaram o cumprimento da 
grande promessa messiânica de Isaías 
de que urna virgem conceberia e daria 
à luz um filho, cujo reinado seria 
estabelecido sobre o trono de Davi 
para sempre. (Vide Isaías 7: 14; 9:6-7.) 

Foi na obscura cidade de Nazaré, 
na Galiléia, que o anjo Gabriel 
apareceu para anunciar o cumpri~ 
menta da profecia; para proclamar o 
mais grandioso nascimento da 
história do mundo. Gabriel anunciou 

Campos de pastores nos arredores 

de Belém. Em hebraico, Belém 

significa "casa de pão"-um nome 

apropriado para o local do 

nascimento de Cristo, que é o "pão 

da vida" (João 6:35). Davi, que foi 

antepassado de Cristo, também 

nasceu nesse local, cuidou das 

ovelhas de seu pai e proclamou 

"O Senhor é meu Pastor". 







Uma casa da época de José e 

Maria reconstruída na Galiléia 

(à esquerda). Num quarto como 

este, Gabriel anunciou a Maria 

que ela conceberia o Filho de 

Deus. 

O vale de Jezreel (acima à 

direita). José e Maria 

provavelmente caminharam 

para sudeste, saindo de 

Nazaré, por cerca de 16Km 

através deste vale. Muitos 

eventos bíblicos ocorreram 

neste lugar: Gideão selecionou 

seus 300 homens, Saul foi 

morto em batalha, e Elias 

profetizou contra Acabe e 

Jezebel. 

Metade do caminho pelo vale 

do Jordão (abaixo à direita). 

José e Maria devem ter 

caminhado para o sul por cerca 

de 80Km através deste vale. A 

rota seguia paralela ao rio 

Jordão, que passa pelo meio 

do vale e não é visível nesta 

foto. Jesus foi mais tarde 

batizado no rio Jordão a leste 

de Jericó. 

Naz'l.ré 

"'~<} o 

f ~ ~ 
~ ! ~ 
-6 : .~ :s : 0:: 

Deserto Jericó ! 
da Judéia-- ~'• 

Jerusalém , •• • 
. .... o 

Belém ~ 

~ 
J 

que o Deus dos céus teria um Filho 

neste m undo mortal e que Maria 
seria a mãe do Filho de Deus. (Vide 

Lucas 1:35.) 
Foi profetizado que o Messias 

nasceria em N azaré (vide 1 N é fi 
11: 13-21) e seria chamado 

Nazareno (vide Mateus 2:23). Jesus 

foi concebido e cresceu em Nazaré, 

em cumprimento a essa profecia. 

Outra profecia, porém, precisava 

ser cumprida. Todos sabiam que o 

Messias prometido deveria nascer 

em Belém da Judéia. (Vide Miquéias 

5:2 e João 7:42 .) Uma vez que Maria 

estava prestes a dar à luz o primeiro 

filho e devia estar particularmente 

desejosa de permanecer junto da 

própria mãe e família, como se 

cumpriria a profecia de que o 

nascimento se daria em Belém, a 
quase 160 quilômetros de distância? 

Não foi por acaso que os 
governadores romanos decidiram 
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realizar um recenseamento para a 
coleta de impostos, o qual fez 

milhares de pessoas cruzarem o país 
para voltar ao lugar onde nasceram. 

José e Maria tiveram que .. realizar 

uma longa e árdua jornada para o 

sul, até Belém. Temos uma única 
passagem das escrituras que 

descreve essa viag~m: 
"E subiu também. José da Galiléia, 

da cidade de N azaré, à Judéia, à 
cidade de Davi, chamada Belém 
(porque era da casa e da família de 

Davi), 
A fim de alistar~se com Maria, 

sua mulher, que estava grávida." 

(Lucas 2:4-5). 

O deserto da Judéia, com o Monte 

das Oliveiras no horizonte à 

esquerda). De Jericó a Jerusalém 

há uma distância de 27Km e uma 

íngreme subida de 1 070m. Jesus 

mais tarde jejuou por quarenta 

dias e noites nesse deserto. 

Fontes Kelt no deserto da Judéia 

(acima à direita). José e Maria 

provavelmente pararam para 

descansar no meio da subida 

através do desolado deserto e 

refrescaram-se nesse local. 

O terreno do templo (no meio à 

direita). Uma mesquita muçulmana, 

o Domo da Rocha, ergue-se hoje no 

local onde o rei Herodes reconstruiu 

o templo. José e Maria passaram 

por Jerusalém a caminho de Belém. 

Uma imensa escadaria conduz ao 

templo a partir do sul (embaixo à 

direita). Cinco a seis semanas 

depois de Jesus nascer, José e 

Maria levaram-no ao templo para 

ser abençoado. Jesus, mais tarde, 

pode ter ensinado nestes degraus. 

FOTOGRAFIA DE DENIS WAUGH 





Eles provavelmente tomaram uma 

das du as possíveis rotas para Belém. 

Uma delas os teria levado para o sul 

através do vale de Jezreel, por entre 

as montanh as de Sam ari a , a té a 

Jud éia . Essa se ria a mais dire ta e 

curt a , m as h á du as r azões qu e 

tornam essa rota uma opção pouco 

provável para Maria e José. Ela era 

fisicamente árdua, com constantes 

subidas e descidas pelas montanhas ; 

e lev ava o viaja nte dir e t amente 

através do território da Sam.ari a , 

sendo que "os jude us n ão se 

[comunicavam] com os samaritanos" 

(João 4:9). 

A outra rota é a que com maior 

probabilidade foi usada por José e 

Maria . Ela os t e ria le vad o par a 

sudeste através do Vale de Jezreel, 

pas sando pelo vale do J ord ão , 

prosseguindo na mesma altitude ou 

em ligeiro declive para J ericó, depois 

subindo pelo deserto da Judéia até 

Jerusalém e Belém. 
Para descobrir por mim mesmo 

qu al dessas duas rot as teria sid o 

utilizada , trilhei recentemente as 

duas. Tanto uma quanto a outra tem 

148Km de extensão. A velocidade 
de c aminhad a , m es m o com um_ 

camelo o u jumento, é de cerca de 

SKm por hor a . De sse mod o , um 

viajante geralmente consegue andar 

Uma caverna ou gruta usada como 

estábulo para animais em Belém. 

Dificilmente poderíamos conceber 

condições mais humildes para o 

nascimento do Filho de Deus e 

Criador deste mundo. 

de 2 7 a 38Km por dia. Percorri cada 
uma da ro tas e m trinta hora , d 

caminhada: 2 7 a 3 2 Km por dia, p lo 

período de 5 dias . 

Ne e passo, a jornada de José 

Maria deve ter durado de qu atro a 

cinco dias. Ficamos nos perguntando 

onde teriam passado as noites . Em 

qu e lu ga r e co m qu em te ri am 

acampado à be ira do caminho . A 

jornada deve ter sido cansativa para 

qu alquer pessoa, em especial para 

uma mulher grávida pres tes a dar à 
luz. Era o início da primavera, mas 

poderia ainda es tar muito frio durante 

a noite na montanha . No vale do 

Jordão , porém, qu e fica abaixo do 

nível do mat; a temperatura deve t r 

sido agradável e amena. 

A última parte da viage m era a 

mais árdua. Jericó é a cidade mais 

baixa do planeta e Jerusalém e Belém 
fic am localizadas bem no alto das 

montanhas . Entre Jericó e Belém há 

uma subida de 1070 metros passando 

pelo dese rto. Como Maria deve te r 

ficado exausta! Quão ansioso deveria 

es tar José por encontrar um qu arto 

confortável na es talagem! 
Te nt and o d eses pe rad a me nte 

encontrar um abrigo adequado, eles 

podem te r reco rrido como última 

opção a uma cave rna de ca lcá rio 

usada como es tábulo. A Igreja da 

N atividade em. Bel ' m, a mai v lh·êl 

igr ja da cri ta ndade, é constru ída 

b m m c im a de um a d e a 

cave rn ·1s. É ace iLl po r mui to 

c ristão do mundo inteiro omo o 

local ond ri to nasce u. 

N aqu la noite ·1gr·1da, um anj o 
anunciou aos pa tore no , campos ao 

redor de Bel ' m que o na imen to 
havia ocorrido: "Poi, , na cidade de 

Davi, vos nasce u hoje o a lvador, 

que é Cristo, o enhor" (vide Lu a 

2: 11). 
O anúncio da vinda do Salvador 

não deve ter ido uma urpre a para 

o pa to r o ut ros mo rado res da 
Judé ia, po rqu e e t av·1 m ans io a, 

mente aguardando um ·:1 lvador que 

os livras ch opres ão romana. Nem 
o a núnc io do Cr isto deve t " , [o 

surpreendido. A palav ra Cristo em 
. grego é equivalente à palavra Mess ias 

m h ebra ico : s ignifica nd o " 

Ungid o" . Os jude us h av ia mui to 

aguardavam o seu M sia . 
A palav ra enhor, porém, d ve te r 

fe ito o pa to re po nd era re m 
profundamente : enhor era o título 

dado a Jeová, o Criador, Aquele que 
deu a lei a Moisé no mont inai, o 

Deus que era adorado no Templo a 

apena 8Km de di tância. 

O grande Jeov8 nasci-1 como um 

bebê em Belém. O 
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FICÇÃO 

UMA EXCELENTE MENSAGEM 

DE NATAL 
Alma J. Yates 

''F oi uma bela mensagem, rapaz", disse~me Bill quando d sei de eu 
velho Plymouth verde escuro apertando o casaco para me proteger 
da noite gelada. Bill ficou olhando a rua cura, com as mão 

calejadas, rachadas e sujas de graxa no volante . Era difícil saber o que l 
estava pensando. Aquele rosto amplo e curtido com o c uro, moldurado 

por cabelos curtos e grisalhos, escondia bem todo os us segredo . 
"Gostaria de conhecer as escrituras tão bem quanto v cê, rapaz", 

murmurou ele, sacudindo a cabeça. "Mas", acre centou com resignação, 
"acho que já estou muito velho para isso agora". Pigarreou e deixou que um 
risinho rouco lhe ressoasse no peito. "Poderia ensinar~lhe muito a r speito d 
motores a diesel. Trabalhei com eles por mais de cinqüenta anos. Ma nunca 
tive tempo para a Bíblia e esse tipo de coisas. Sim, senhor", acre centou com 

um suspiro, "foi uma excelente mensagem, rapaz". 
Tossi nervosamente, cobrindo a boca com a mão fechada, e murmurei um 

rápido boa~noite. Nunca sabia o que dizer quando estava com Bill. Eu o 
conhecia a vida inteira. Quero dizer, morávamos na mesma rua, mas ainda 

assim me sentia poucp à vontade quando estava com ele. 
Bati a porta do carro e comecei a andar pela calçada. Olhei ao redor. A 

luz da varanda estava embaçada pela neve que caía. Subi ainda mais o 

coladnho do casaco e enfrentei o frio invernal. 
"Puxa, Daniel, você voltou cedo", disse meu pai ao se deparar comigo. 

Tirei o casaco e sacudi a neve que derretia. "Como foram as visitas de mestre 

familiar?", perguntou ele. 
Dei de ombros. "O de sempre", murmurei, jogando~me no ofá e fechando 

os olhos. 
"Como vai a irmã Rencher?" 
"Ela disse que está bem melhor. Pelo menos agora já consegu levantar~ e 

e caminhar com auxílio do andador." Ficamos sem dizer nada por um 
momento, então eu disse, mais para mim mesmo do que para meu pai: "Bem, 
há uma vantagem em se fazer visitas de mestre familiar com Bill. Quando l 
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não está com muita vontade de falar, 
o que quase sempre acontece, 
conseguimos visitar as três viúvas em 
apenas meia hora. Deve ser um tipo 
de recorde" . 

Ouvi um agitar de papéis e abri os 
olhos. Meu pai havia deixado o 
jornal que estava lendo cair no colo 
e estava me encarando. "O que há 
de errado com Bill?" perguntou ele. 

Dei um grande suspiro. "Nada, eu 
acho. Isso se eu não me importar de 
fazer tudo sozinho", acrescentei com 
sarcasmo. "Tudo que ele faz é 

aparecer e tocar a buzina na segunda 
quarta~feira do mês. Existem coisas 

que nunca mudam: a buzina do carro 
de Bill é uma delas. Nunca marcamos 
n ada . Ele nunca deixa de vir. Mas 
todo o resto sou eu quem faz. Eu 

converso, dou a aula e tudo o mais. 

Por que ele faz visitas de mestre 
familiar, afinal de contas?" perguntei, 
com repentina curiosidade. 

"Como é que é?" perguntou meu 
pai. 

Dei de ombro s e mudei de 
posição. "Bem, desde que o bispo me 
designou para companheiro de Bill, 

há três meses, sempre me pergunto 
por que ele faz as visitas afinal. Bill já 
foi à igreja alguma vezl" 

Meu pai deixou o jornal cair 
no chão. "Ele costumava 
aparecer de vez em quando, 
antes de sua esposa, Tillie, ter 
sofrido um derrame. M as 

mesmo naquela época, ele 
e entia mais à 

vontade em su a 
garagem, vestindo um 

macacão sujo e com graxa até os 
cotovelos". 

"Posso acreditar", disse sorrindo. 
"Ele está sempre cheirando a motor 

velho. Nunca consegue limpar 
completamente a graxa das mãos." 
Hesitei. "Bill fuma, não é?" 

Meu pai me olhou e deu de 
ombros. "Nunca o vi fumar". 

"Não é preciso ter visto. É só 
olhar as manchas amareladas que 
ele tem nos dedos. E vive chupando 
pastilhas para tirar o bafo de cigarro. 

É por isso que não consigo entender 
por que o bispo Clark o deixa ser um 
mestre familiar." 

"As viúvas nunca reclamaram", 
disse meu pai. 

"Mas o mestre familiar tem que 
ser um exemplo. E não me diga que 
é uma chance de convidar Bill a 
aparecer na igreja. Você sabe, e eu 
também, que isso nunca vai 
acontecer." 

"Acho que o Senhor sabe que as 
visitas de mestre familiar são uma 
oportunidade a Bill para fazer algo 
de bom", respondeu meu pai 
tristemente. 

"Fazer algo de bom?" disse eu 

espantado, "mas ele é totalmente 
inativo!" 

"Você pode aprender algo com 
Bill." 

"Mas não quero ser mecânico de 
motores a diesel." 

"Pode ser que você aprenda algo 
sobre o evangelho." 

"Com Bill?" perguntei incrédulo. 
"Aposto que ele nunca leu uma 
escritura em toda a vida!" 

''Acho que você não conhece Bill. 

Quando ele estiver diante do Senhor, 
duvido que o Senhor preste atenção 
às mãos sujas de graxa ou aos dedos 
manchados de tabaco." Meu pai 

pigarreou e mudou de assunto. "Você 
pode entregar os jornais no lugar de 
seu irmão amanhã, outra vez? Ele 

ainda está com a garganta irritada e 
tossindo muito." 

Na manhã seguinte, levantei~me 

um pouco antes das cinco, jogando 

os fardos de jornais no banco traseiro 
do carro. Havia parado de nevar 
durante a noite e tudo estava 

coberto de um manto branco e 
úmido. Olhei para a saída da 
garagem e fiquei imaginando se 
deveria gastar alguns minutos para 

limpar um pouco a neve da calçada 
antes de sair com o carro. 
Assoprando os dedos dormentes e 
batendo o pé no chão para tirar a 

neve dos sapatos, sacudi a cabeça 
negativamente. Não tinha tempo 

para isso, pensei. E tinha certeza de 
que conseguiria tirar o carro sem 
atolá~ lo na neve. 

Minha primeira parada foi na casa 
da irmã Rencher. Na maioria dos 

casos, não me preocupava em deixar 
o jornal bem na porta da casa. 
Apenas jogava o jornal na direção da 
varanda. Mas a irmã Rencher era 

uma exceção porque tinha muita 
dificuldade para se locomover. 
Apanhei um jornal no banco 
traseiro, desci do carro e corri até os 

degraus da entrada da casa. Parei no 
fim da calçada, não acreditando no 
que via. A calçada e os degraus 
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haviam sido completamente limpos 

da neve. Olhei para o relógio: 5hl5. 
"Puxa, alguém acordou bem cedo 
esta manhã", murmurei, enquanto 

corria pela calçada limpa e deixava o 
jornal do lado de dentro da porta da 
varanda. "Talvez a irmã Rencher 

consiga andar melhor do que eu 

pensava", disse sorrindo. 
"Que rapide z" , disse meu pai, 

quando entrei apressado em casa, 
fugindo do frio, noventa minutos 

depois. Ele estava vestindo o casaco 
e colocando alguns papéis na maleta 

antes de sair para o trabalho. 
"Há uma tonelada de neve lá 

fora", comentei. "Deve ter nevado 

mais dez centímetros depois que 
fomos dormir. " 

"Espero que você tenha limpado a 
calçada e a saída de nossa garagem", 

brincou meu pai. 
"Queria que eu acordasse às três 

da manhã?" respondi sorrindo. "Tive 
sorte em conseguir entregar os 
jornais, m as alguém aco rd o u 
realmente cedo hoje. A calçada da 
irmã Rencher estava completamente 
limpa." 

Meu pai so rriu. "E quanto às 

calçadas da irmã H atch e da irmã 
Ballard?" 

"Pai, eu es tava entregando jornais, 
não fazendo visitas de mestre familiar. 

Não vou para aqueles lados." 
Na quinta~feira seguinte, uma 

semana antes do Natal, estava em 

meu quarto me preparando para a 
festa de Natal dos Adultos Solteiros . 
Iríamos cantar canções de Natal para 
as pessoas da redondeza e depois nos 

reunir para comer e nos divertir na 
casa de Tracie Heath. Assim que 
calcei minhas meias mais grossas e 

as botas, uma buzina começou a soar 
na rua. Eu a ignorei até que minha 
mãe me chamou do saguão: "Daniel, 

você ia faze r v isitas de mestre 

familiar hoje? 
"Hoje? N ão. Temos uma fe ta de 

Natal dos Adultos Solteiros." 
"Parece que Bill está lá fora 

esperando por você." 
"Bill?", disse surpreso, andando 

até o saguão. "Já fizemos as visitas 
do mês. Tem certeza que é ele?" 

"Aquela é a sua camioneta Ford 

preta, não é?" 
Desembacei a janela da cozinha 

com a mão e olhei para fora. Era 
me smo a camioneta de Bill. Eu 
pensava que o Plymouth verde 63 

era antigo, mas a camioneta era uma 
velharia, algo do início dos anos 50. 
"Se alguém está ach ando que vou 

sair com ele esta noite-" 
Lance i o utro o lhar fero z pela 

jan ela . "O que ele pensa que e u 
faço, pensa que eu fico se ntado 
espe rando que ele venha me 
pegar-" "Daniel", minha mãe me 

interrompeu, "você nem me mo 

sabe o que ele quer." 
"Mãe, estou quase atrasado!" 
"Apenas vá a té lá e diga isso a 

ele", disse ela. "Com certeza ele vai 
compreender que você tinha outros 

planos." 
Resmungando, saí para fora de 

casa sem casaco e corri até a Ford 
preta. Bill abriu a porta e inclinou~ se 

no banco para fa lar comigo. 

"Tínhamos combinado algo para 
h oje?" perguntei ante que ele 
pudesse fa lar. Bati os braço e 
arrastei os pé para afa tar o intenso 

frio. 
"O Natal é na próxima mana", 

foi a simpl explicação que Bill me 
deu, coçando a barba por fazer do 
queixo. "E tou 1 vando alguma 
coisas para a irmã que vi i ta mo ", 
acresc ntou el . "Qu r vir comig )?" 

"Tenho uma festa do Adu ltos 
Solteiros . Não sabia que havíamos 
planejad nada para hoje." 

"Só vai levar um minu~ 

to", disse Bill. "Ma é 

melhor você apanhar 
um casaco." D u uma 
risadinha. "O aquecedor 
desta camioneta não é grande 
coisa, ma eu tiv qu trazê~la 

em vez d Plymou th". Apontou 
com a cabeça para a traseira d 
veícu lo. "Tenho algo extra para 

Vivian Rencher." 
O lhe i para a tra ira da 

camioneta. Havia um objeto grande 

embaixo de um ncerado velho. 
"Eu o trago de volta a tempo de ir 

para sua festa", acrescentou Bill ao 

ver minha hesitação. 
"Você tinham combinado alguma 

coisa?" perguntou minha mãe 
quand bati a porta da fr nt 
entrei para apanhar casaco. 

"Não", su pirei, "ma i so não faz 

muita diferença para Bill. Vou 
cong lar naqu le ca lh · mbequc 
preto. Não tem aquecedor e a porta 
d meu lado nã D cha direito. Que 

raiva! Justament hoje!" 
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Bill e eu não conversamos 
enquanto ele dirigia até a casa da 
irmã Ballard. Como previa, quase 
congelei. 

Quando paramos em frente da 
casa da irmã Ballard, Bill tirou um 

saco de papel marrom de baixo do 
banco e andamos pela calçada até a 
porta da frente. Bati apenas uma vez 
e, quase imediatamente, a irmã 

Ballard abriu a porta e espiou para ver 
quem era. Levou um instante para ela 
nos reconhecer, então um grande 
sorriso iluminou~lhe o rosto e ela 

ab riu a porta d a varanda e no s 
cumprimentou alegremente. "Estava 

me perguntando se vocês aparecetiam 
esta noite. Bem, vamos entrar". 

Sentamos no lugar de costume no 
gasto divã coberto por uma colcha 
tricotada. Antes que a irmã Ballard 
se sentasse na cadeira à nossa frente, 
Bill entregou~ lhe o saco de papel 

marrom e disse asperqmente: "Tome 

algumas nozes . São dFl árvore lá de 
casa". 

"Ora, muito obrigad a, 

Bill. Usei as últimas que me 
deu no dia de Ação de Graças . 

Eu as guardo o ano inteiro no 
congelador para mantê~ las frescas." 

"Estão sem cascas, limpas e tudo o 
ma i ", acrescentou Bill, olhando para 
as mão rude e calejada . Ele as 
e fregou e pude ouvir o som áspero 
que faziam. Ob ervei~a por um 
instante, lembrando~me da mensagem 

sobre a Palavra de Sabedoria que havia 
dado no mês passado. Ape ar de a 

Palavra de Sabedmia constituir apena 
uma pequena parte da mensagem do 

mês da Primeira Presidência, 
enfatizei~a bastante. Na verdade, não . 
precisava fazê~lo, não para as irmãs. 

Acho que era um jeito cruel de 
criticar um mau hábito de Bill. 

"Oh, Bill", exclamou a irmã 
Ballard, trazendo~me de volta das 

nuvens, "deve haver mais de dois 
quilos de nozes aqui." 

Bill deu de ombros descon~ 
certado e ficou puxando o nariz. 

"Deve ter levado horas para fazer 
todo esse trabalho", disse ela . 
"Muito, muito obrigada." 

Bill não sabia muito bem como 
lidar com elogios e cumprimentos. 
Tod a vez que recebia atenção 
demais ficava nervoso, sem graça e 

calado. A única maneira de escapar 
era voltar a atenção para outra 
pessoa. Ele puxou o lenço vermelho 

do bolso e assoou o nariz, 
anunciando para minha surpresa: "o 
jovem tem uma mensagem de Natal 
para a irmã". 

Espantado, olhei para Bill, que 

começou a esfregar as mãos nas 
calças e bater com a ponta do pé 
direito no chão. Queria reclamar, 
mas àquela altura isso seria inútil. 
Sem ter~me preparado, a única coisa 

que me pareceu apropriado foi a 
história do Natal. 

Quando terminei me u rel a to 
truncado, tendo esquecido algumas 

partes e misturado outras, abaixei a 
cabeça, com as orelhas e o pescoço 
vermelhos de vergonha. Bill ergueu~ 

se e disse: "Foi uma exce lente 
mensagem de Natal, rapaz". Ele 
tossiu e acrescentou: "O rapaz vai 

fazer uma oração, antes de irmos 
embora". 

A irmã Ballard assentiu com a 
cabeça e fiz a oração. Quando 
estávamos saindo, Bill parou ao lado 

do fogão de lenha da irmã Ballard, 
como se estivesse se lembrando de 

algo. Volta~do~se para a irmã Ballard, 
ele perguntou: "Os diáconos lhe 
trouxeram lenha, não trouxeram?" 
Ela sorriu e fez que sim com a cabeça. 

"E a cortaram para a irmã, não 
cortaram?" perguntou ele. 

A irmã Ballard hesitou. "Oh, eu 
mesma posso cuidar disso". 

"Quer dizer que não cortaram a 
lenha?" exclamou Bill, quase com 
raiva. 

"Não se preocupe com isso, Bill. 
Posso cuidar disso sem problemas. 

Não uso mesmo o fogão de lenha com 
freqüência. O bispo Clark vive 

me dizendo que eu não deveria 
usá~lo, que seria melhor 
apenas acender o forno. É 
o que faço quase sempre, 
mas nas noites frias gosto 
de aquecer os pés no calor 
do fogão ... " 

"Mas eles não cor~ 

t a ra m a lenha?" inter~ 
rompeu Bill. 

"Oh, o menino do vizi~ 
nho vem às vezes e .. . " 

"Eu e o rapaz vamos 
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cortar a lenha", interrompeu Bill. 
"Trouxe meu machado na 

camioneta. Se puder emprestar o seu 
ao rapaz. " 

Não pude acreditar que Bill 
estivesse realmente se oferecendo 

para cortar lenha! Jus to naquela 
noite! Eu estava com minha melhor 
roupa. E se ficasse cortando lenha, 

jamais chegaria à casa de Tracie 
antes de todos terem saído para 

cantar. Mas Bill já estava a meio 
caminho da camioneta. 

Alguns minutos mais tarde, 

estávamos no quintal dos fundos da 
irmã Ballard cortando lenha sob a 
fraca luz am.arelada da varanda dos 

fundos. 
"Que adianta um saco de nozes?" 

murmurou Bill enquanto brandia 
furiosamente o machado. "Ela n ão 

pode aquecer~se com um saco de 
no zes, pode? Não devia ter~me 

esquecido. Ger almente n ão me 
esqueço, r apa z. Sempre venho 
conferir. S abia que a lgo estava 
errado, mas não lembrava o que era. 
Então, vi o fogão de lenha apagado. 
Ela ge ra lmente o mantém aceso. 
Não é muito para se pedir. Alguém 
precisa cuidar dessas viúvas. Um 

saco de n ozes e tod a a conversa 
sobre anjos e pastores e manjedouras 
é muito bom, mas , nas noites frias, 

Martha Ballard gos ta de ter lenh a 

para o fogão." 
Parei de cortar e olhei para Bill. 

Esqueci minhas roupas finas, as mãos 
frias e os pés molhados . Fiquei 

olhando para ele por um momento, 
dessa vez sem ver as mãos rachadas, 

ásperas e manchadas. Quando voltei 
a cortar a lenha, a festa parecia algo 
tão insignificante. 

Meia hora depois, toda a lenha 
estava cortada e empilhada junto à 

porta dos fundos. Quando estáva~ 
m os saindo, Bill avisou a irm ã 
Ballard: "Não fique mais cortando 

lenha, há aqueles que podem cortar 
para a irmã e que deveriam fazê~lo". 

Fomos então para a casa da irmã 
Hatch. Ela parecia estar no s 
esperando e abriu a porta assim que 

tocamos a campainha, com a face 
iluminada por um sorriso. Agarrou~ 
me pelo br aço e puxou~me para 

d e ntro . "Sabia que es t a era a 
noite", disse rindo, apertando com 
alegria a mão de Bill e conduzindo~ 
n os à sa la de es tar. "Tinha a t é 
preparado chocolate quente e bolo 

de frutas". 
"Estas são para a irmã", disse Bill, 

segurando outro saco de nozes. 
"Oh, Bill", disse emocionada e 

apanho u o saco, abrindo~o com 

carinho para ver o ql!e havia dentro. 
"Você nunca se esq uec e, n ão é, 
Bill?" 

Bill começou a ficar nervoso de 
novo e apontou o dedo n a minhél 
direção e disse com a voz rouca: "O 
rapaz tem uma mensagern. de Natal 

e depois precisamos ir ernbora. O 
rapaz tem uma festa hoje à noite". 

Nossa última parada foi na casa 

da irmã Rencher. A porta se abriu 
antes mesmo que eu tivesse chp.nce 

de bater. A irmã Rencher, sorrindo e 
mancando com auxílio do andador 
de metal, convidou~no a entrar. 

Novamente, Bill executou o ritual 
das n ozes. Conver ou com a irmã 
Rencher a re peito do tempo, s u 
n ovo bisneto a lamentáv 1 

condiçã das rua da cidade. Eu 
s tava rapidamente r v i ando a 

histó ri a do Na tal na c a beça, 
preparando~me para quando Bilt 
dissesse er a minha vez. 

De repente, Bill rgueu~ e e di e, 

olhando para o chão: "T.enh mais 
uma çoisa para a irmã". Virando~ e 

para mim, e l pediu: "Q u r me 

aj udar, rapaz? Você pode egurar a 

porta para mim". 
Bill foi até a camioneta, retirou o 

encerado de cima de uma e pécie de 
cadeira, arrastou~a para fora da 
traseira da camioneta e levou~a para 

a calçada. And u cambaleante até a 
casa, carregando um a enorme 
cadeira de balanç de carva lho, 

trabalhada e polida com perfeição. 
Ele col co u~ a gentilmente no mei 

da sa la, deu um pa so para trás e 
sorriu com orgulh . A irmã Rench r 
ficou olhando em conseguir fa lar. 
Ela olhou primeiro para a cadeira, 
depoi para Bill e novamente para a 

cadeira. 
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"Quando sua cadeira de balanço 
quebrou na primavera passa da", 
explicou Bill timidamente, "imaginei 
que precisaria de outr a. Eu 
cost umava fa zê ~l as sempre, sabe, 

meu pai sendo carpinteiro e tudo o 
mais. Acho que esta não vai quebrar. 
Não é como aquela s co mpr adas 
em loja." 

Bill terminou de falar. O sorriso 
desapareceu, as palavras acabaram e 
ele sentou~ se no divã a meu lado. 

Vagarosamente, a irmã Rencher 
ergue u~ se e arrastou~ se até a cadeira 

de balanço. Tocou a superfície lisa, 
dura e lustrosa com a ponta dos dedos. 

Empurrou o encosto alto e a cadeira 
começou a balançar ritmicamente. 
Lentamente acomodou o corpo frágil 
n a cadeira e descansou a cabeça 
gris alha no encosto só lido. Por um 
instante, ficou entada imóve l. 

Começou, então, a balançar, sempre 
vagarosamente. Enquanto balançava 
na cadeira, um sorriso urgiu~lhe nos 

lábios e enormes lágrimas cristalinas 
encheram~lhe os olhos. "Obrigada, 
Bill", su surrou ela. "Oh, como senti 

falta da outra cadeira. Mas esta aqui", 
acresce nto u, tocando os braço 
curvos, "faria minha velha cadeira 
sentir vergonha" . 

Bill tos iu e anun c io u s ubit a~ 

mente: "O rapaz tem uma pequena 
mensagem de Natal para a irmã" . 

"Vamo fazer um a oração pri~ 
meiro", ugeriu a irmã Rencher. 

"O rapa z pode faze r a oração 
também", di e Bill. 

"Eu farei a oração hoje, Bill", di e 
brandamente a irmã Renchcr. 

Nós três abaixa mos a cabeça. 
Enquanto a irmã Rencher orava, 
compreendi por que Bill Hayward 

nunca fora desobrigado do cargo de 
mestre familiar. 

"E Pai Celestial", oro u a irmã 
Rencher, "agradeço~te muito, mas 

muito mesmo, por Bill e toda a sua 

bondade. Agradeço pelas muitas 
vezes que e le limpou a neve da 
minha calçada, aj untou as folhas, 
cuidou do jard im e de todas as 
minhas necessidades . Ele tem 

realmente sido um instrumento em 
tuas mãos. Oh, Pai Celestial, rogo~te 

que abençoes e protejas es te grande 
homem." 

Logo depois do amém, Bill voltou~ 

se nervosamente e gaguejou: 
"O rap az tem um a exce lente 

mensagem para a irmã". 

Por um momento, fiquei se m 
fala. Tinha um nó na garganta, mas 

não foi por isso que não conseguia 
fa lar. DeLH11e um branco. Eu, qu e 

pensava conhecer tã o bem as 
escrituras, especia lmente quando 
me comparava a Bill Hayward, não 
conseguia l embrar~me de nada, nem 

me mo da hi tória do Natal, não o 
s ufici ent e para poder contá~la 
naquela ocasião. A única coisa que 
m e vinha a cabeça e ra um a 
parábo la mui to e tranha . E n em 
seq uer e tava re lacio nada com o 

Natal-ou pe lo meno ass im 
pen ava eu. 

Molhei o lábios e e freguei as 
mãos na calças. "Acho que go taria 

de explicar que o Natal ignifica 
para mim", comecei gaguejando. "Ao 

menos o que sign ifica para mim 
nesta noite". Olhei para as minhas 
mãos. 

Elas estavam limpas . As unhas 
cortadas, a palma d as mã os se m 
calos. "Havia dois homens que foram 

ao templo orar, um era fariseu e o 
o utr o publicano", comecei. "O 
fariseu e ra limp o e educado e se 

ach ava muito sábio. O publicano era 
trabalhador e tinha as mãos suj as e 
calejadas. Ambos foram ao templo 
orar, e o fariseu ... " (vide Lucas 
18:10-14). 

Quando vo ltamos para minha 

casa, Bill agarrou o volante e ficou 
olhando para a esc uridão além da 
luz penetrante dos faróis dianteiros. 
"Fo i um a exce lente mensagem, 
rapa z", disse e le. "Mas n ão me 

lembro de ter ouvido aquela parte 
da história de Na t a 1 que você 
contou na casa de Vivian Rencher, 

sabe, aque la sobre os dois sujeitos 
que vão ao templo". 

Fez uma pausa. "Nem se i se 
compreendi direito o que ela queria 
dizer. Acho que isso acontece quando 
um sujeito estuda mais os motore a 
diesel do que as escritura ". 

t'Oh, mas acho que você conhece 

as esc ritur as, Bill", respondi 
rapidamente. Voltei~me e estenddhe 

a mão. Já tinha apertado a mão de 
Bill antes, mas nunca sem que ele 
me ofe rece sse a s ua primeiro. 
"Obrigado, Bill", dis se e u, 
e moc ion ado. "Obrigado po r ua 

mensage m", continuei di ze nd o, 
ainda apertando~ lhe a mão calejada. 
"Foi uma excelente mensagem." O 
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"E o anjo lhes disse: 

Não temais, porque eis aqui vos 

trago novas de grande alegria, 

que será para todo o povo: 

Pois, na cidade de Davi, vos 

nasceu hoje o Salvadm; que 

é Cristo, o Senhor ... 

E foram apressadamente, 

e acharam Maria, e José, 

e o menino deitado na 

.d " manJe oura 

(Lucas 2:10-11, 16). 


