


Na capa : 
Três jovens alemães usaram suo nova 

liberdade poro servir, ao mesmo tempo, 
como missionários nos Estados Unidos. 
Vide "Missões Mi lagrosos" , página 12 . 

Capa da Seção Infantil: 
Simone Mil lo, de Florença, Itá lia, é 

focalizado em "Fazendo Amigos", página 
2 . (Fotografia de Alfred W. Wo lker.) 
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COl\IE!\T \RIOS 

FORTALECIMENTO E PIRITUAL 

Além de publicar a Mensagem da 

Primeira Presidência, a revista Liuhmw 

(espanhol) inclui história · verídica de 

membros que receberam fortalecimento 

através de experiências e pirituais. A 

revista aumenta grandemente no so 

testemunho. 

Obrigado pelo trabalho que fazem 

espa lhando as maravilha do evangelho. A 

equipe da revista tem nosso apoio e 

incentivo. 

Élder José Ulises Vélez González 

Missão México Monterrey Sul 

SEDE DE CONHECIMENTO E VERDADE 

Quero expressar minha gratidão pela 

revista Liahona (espanhol). Minha família 

e eu somos os únicos que falamo espanhol 

em nossa ala canadense e, como planta 

sedentas esperando pela chuva, 

aguardamos ansiosamente a edição 

espanhola da revista da Igreja. 

Por meu inglês ser tão pobre, minha 

participação na ala não tem sido o que 

poderia ser, mas quando leio a Liahona as 

mensagens fortalecem-me muitíssimo. O 

conselhos das Autoridades Gerais, a sim 

como os testemunhos de irmãos e irmãs de 

toda as partes do mundo, renovam-me o 

espírito. Gostaria que todos os membros 

recebessem um exemplar todos os meses. 

]. Ernesto Merino 

Ala Trenton 

Estaca Oshawa Ontário 

Canadá 

OIG A 0\S BE :.\.OS 00 TE~1PLO 

Qul!ro expre. ~ar minha graritl:itl JWI:l 

revista CEc01lt? (franc0~). É uma gr:tn k· 

fonte de apoio c umforro t.:m mmh:1 ,·ida . 

Tive a grande b0nçiio de a . l~tu· a uma 

das se ·sõcs de rcdcdicação do Templtl da 

uíça. Foi maravilhoso ouvir tls du .. ur . n~ 

proferidos por membro d,1 PnmL' Il,\ 

Pre ·idência e outra Au wridadc~ Gerai~ . 

Eles estavam in ·pirado · pelo cnhor. ~em i 

o E pírito como nunca havia ·cntidn ante . 

Meu olho · derramaram lágrima de amor 

e gratidão a meu Pai Ceie ·ria!. 

Eu po uo um testemunho de que o 

templo é a ca ·a do enhor c de que devo 

ser verJadciramcntl! digna, para nele 

entrar. Quando aí do templo, tive o dc~cjtl 

de mudar de vida e ·cguir ao ~ cnhor. h11 

ao templo à procura de força c piritual e 

recebi-a. 

Elaine Delescaut 

Ramo Forbach 

Estaca Nancy 

França 

INSTR MENTO MI SIO~,\.RIO 

Fico feliz por fazer parte do crescente 

número de mi · ionário que estão 

pregando o evangelho de J c~us Cri ro em 

todo o mundo. 

A revi ta Liahímu ~c~panhol) tem-me 

ajudado a tocar muitos cora~_sõe em minha 

mi são. As mensagens Ja revista ajudam a 

converter e a bati:ar pessoas. ou grato ao 

Pai Ccle tial pela Lwlwna. Ela me 

po · ibilita compartilhar o evangelho com 

as pessoa que vi itn. 

Élder Jorge Merino 

Missão Pertt A reqwJJa 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

Conselhos aos Santos 
Presidente Ezra Taft Benson 

propósito de minha mensagem é mostrar como nós-igreja e 

indivíduos-podemos levar avante a obra de Deus em todo 

o mundo. 

Primeiramente, precisamos fortalecer a família. Devemos reconhecer que 

a família é a pedra angular da civilização e que nenhuma nação será melhor 

do que os lares que a formam. A família é o alicerce da Igreja. Por isso 

conclamamos todo chefe de família a fortalecer o seu lar. 

Cremos que o casamento foi ordenado por Deus para um propósito sábio e 

eterno. A família é a base da vida digna. As funções divinamente ordenadas 

de pai, mãe e filhos foram prescritas desde o início. 

Deus determinou que o pai deve presidir a família, provendo seu sustento 

e dando,lhe amor, instrução e orientação. O papel da mãe é também 

ordenado por Deus. A ela cabe conceber, criar, alimentar, amar e educar os 

filhos. Deve ser companheira e trocar idéias com seu marido. 
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O casamento foi 

ordenado por Deus 

para um propósito 

sábio e eterno. A 

família é a base de 

uma vida digna. 



Não há qualquer desigualdade entre os sexos no plano 
de Deus. É uma questão de divisão de responsabilidades. 

O filho também são aconselhados nas sagradas 
e critura a respeito de seus deveres para com os pais: 

"V ó , filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
porque isto é justo. 

Honra a teu pai e a tua mãe, (que é o primeiro 
mandamento com promessa;) 

Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a 
terra, (Efésio 6:1- 3), dis e o Apó tolo Paulo. 

Quando o pai , u ando de companheirismo, amor e 

união, cumprem a responsabilidades impo tas pelos céus 
c os filhos respondem com amor e obediência, o 
resultado é grande alegria. 

Rec ntcmcnte recebi uma carta de um membro da 
Igreja que descrevia algumas dificuldades e _desafios que 
um ca al tava encontrando para criar os filhos. 

Haviam, e ca ado no templo, mas depois se tornaram 
inativo , ó recentemente voltando à atividade na Igreja. 
Queriam um conselho pessoal sobre o que fazer a fim de 
a egurar que eu filho permanecessem firmes no 
evangelho e evita sem as armadilhas em que eles (os 
pai ) haviam caído e visto outra famílias caírem. 

Em outras palavras, e tavam perguntando: "Como 

podemo fortalecer espiritualmente no a família?'' 
onvid cada um de vó a ponderar essa importante 

que tão. Como re po ta, convido,vos ainda a considerar 

a te tada comprovada fórmula que famílias bem 
ucedida têm u ado ao longo do anos, a fim d 

alcançarem amor, união, lealdad mútua1 e compreen ão 
do · princípio do vangelho. 

uma família bem ucedida exi te amor e re peito 
mútuo. · membro da família abem que são amado e 
valorizado ·. · filho ntem que ão amado por eu 
pai · c, por i· o, mo ·tram, · eguro autoconfiantc . 

uma família forte, o cu membros cultivam a 

característica de comunicar,se bem_ entre si. Falam de 

seus problemas, fazem planos juntos e ajudam,se uns aos 
outros no cumprimento de objetivos comuns. Realizam 
noites familiares e conselhos familiares, utilizando,os 

como ferramentas eficazes para a boa comunicação. 
Numa família forte, o pai e a mãe ficam próximos dos 
filhos. Eles conversam. Alguns pais entrevistam 

formalmente cada filho, outros o fazem informalmente, 
outros, ainda, criam oportunidades regLJlares de passar 
algum tempo a sós com cada filho. 

Toda família tem desafios e problemas. Famílias bem 
sucedidas, porém, procuram encontrar soluções em 

conjunto, em vez de recorrerem a críticas e contendas. 
Eles oram uns pelos outros, conversam e incentivam,se 
uns aos outros. Ocasionalmente jejuam em conjunto 
para dar apoio a um dos membros da família. 

As famílias bem sucedidas planejam atividades de que 
todos participam: projetos familiares, trabalho, férias, 
recreação e reuniões. 

Pais bem sucedidos sabem que não é fácil" criar filhos 

num ambiente poluído pela maldade. Por isso procuram 
deliberadamente proporcionar,lhes o máximo de 

influências positivas. Ensinam princípios morais; 
adquirem e lêem bons livros; a televisão é controlada; 
cultivam boa música e, acima de tudo, lêem e debatem 

as escrituras como um meio de desenvolverem a 
e piritualidade. 

No bem constituído lar SUD os pais ensinam os filhos 
a entenderem o que é fé em Deus, arrependimento, 
batismo e dom do Espírito Santo. (Vide D&C 68:25 .) 

A oração familiar é uma prática constante nessas 

famílias. A oração é o meio de demonstrar gratidão por 
bênçãos recebidas e humildemente reconhecer 
dependência do Deus Todo,Poderoso para obter força, 
su tento e ajuda. 

E ta, portanto, é a fórmula testada e comprovada para 
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As famílias bem sucedidas planejam atividades de que todos 

que m111Lmizem a reuniõ · ad~ 

mini trativa no dia do enhor, para 
que as família po am dedicar~ ·c à 
adoração e ao convívio familiar. 
Nossa e perança é que u ·eis c · ·c 

tempo para a i tír à reuniôc-", 
pre ta r serviço cri tão ·, vi itar 

parente , realizar a noite famili~ r c 

estudar as escrituras. 

Aconse lhamo~vo a aceiuuJc · 

chamado na Igreja e a scrvirLics 
fielmente no cargo · para o, quai · 
fordes chamados. ervi~vo · um; ao · 

outro . Magnificai vo o · chamndo . 
Ao fazê~lo, erei in trurnento ' para 

abençoar outro e cre ccrei em 

espiritualidade. 

participam: projetos familiares, trabalho, férias, recreação e 

reuniões. Oram uns pelos outros e incentivam-se uns aos outros. 

Exortamo~vo a erde ·en ívds 

às nece idade do pobre , do 
doente e dos nece itado . Temo · a 
re pon abdidade cri tã de dar 
as istência à viúva e ao · órfão ·. "A 
religião pura e imaculada para com 

criar famílias bem sucedidas . Eu vo~la recomendo. 

Como pais, avós e bisavós em Sião, minha esposa e eu 
temos a esperança de que todos nós, de nossa família, 
es taremos juntos nas ete rn idades-que todos serão 
dignos, sem faltar um só. 

Esta é minha fervorosa esperança e oração por toda 
família da Igreja. 

M ais do q ue em q ualquer outra época de no a 
história, temos necessidade de maior espiritualidade e o 
modo de conseguda é banquetear~no com as palavra 
de Cristo conforme revelada nas e critura . 

Temos so licitado ao lídere do acerdócio 

Deus, o Pai, é e ta: Vi ·itar o · órfão · 
e as viúva na ua tribulaçõe , e guardar~ c da 
corrupção do mundo" (Tiago 1:27). 

Exortamo~vos a guardardes o mandamento.· de Deu ·. 
A sim fazendo, manter~vos~eí livre da c. cravidão Jo 
pecado. 

"[Amai] ao enhor teu Deu de toJo o teu coraç~o 

de todo o teu poder, mente e força· e em nome de Jc u 
Cri to ( ervi~o]" (D&C 59:5). 

Confe ai a mão do cnhor em toda a coí a-;. (Vi I 
D&C 59:21.) 

cde paciente · m · afliçt)e . (Vide D&C 24: .) 
"Tende hom ânimo" ( &C 61:36). 
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Apoiai e amparai o sacerdócio no lar a na Igreja. 
(Vide D&C 107:22.) 

Pagai o dízimo hon es tamente e dai uma generosa 
oferta de jejum. (Vide D&C 119:4; Mosiah 4:21.) 

Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. (Vide 
D&C 59:6.) 

Ensinai vossos filhos. Criai~ os em luz e verdade. (Vide 
D&C 93:40, 42-43 .) 

"Cessai de achar falta uns nos outros" (D&C 88: 124). 
Perdoai~vos uns aos outros. (Vide D&C 64:9.) 
Sede econômicos. Evitai dívidas. (Vide D&C 19:35.) 
Não cobiceis. (Vide D&C 88: 123.) 

Sede honestos em vossas negociações com o próximo. 
(Vide D&C 51:9.) 

Santificai o Dia do Senhor. (Vide D&C 59:10, 12-13.) 
Abstende~vos do uso de bebidas alcoólic~s , tabaco e 

bebidas for tes e quentes . (Vide D&C 89: 5-9.) 
"Cessai de ser impuros"; evitai a pornografia (D&C 

88: 124) . 

Buscai sabedoria nos melhores livros. (Vide D&C 
88: 118.) Evitai livros e filmes que pintem o mal como 
bem e o bem como tnal. 

Não cometais ad ul tério "nem façais coisa alguma 
emelhante" (D&C 59:6). Isso significa carícias íntimas , 

fornicação, homossexualismo e qualquer outra forma de 
imoralidade. 

"Q ue a virt ude adorne os [vossos ] pensamentos 
incessantemente" (D&C 121:45). 

"[Praticai] a virtude e santidade" continu amente 
(D&C 38:24). 

"Vi ti o vínculo da caridade" (D&C 88:1 25). 

Viv i de toda palavra que sai da boca de Deus. (Vide 
D&C 9 :11.) 

d valente em vosso testemunho de Cristo. (Vide 
&C 76:51, 79.) 
H nrai v nvênio . (Vide D&C 25: 13.) 

Ensinai vossos filhos. 

Criai-os em luz e verdade. 

(Vide D&C 93:40, 42-43.) 

"[Perseverai] até o fim" (D&C 14:7). 

Em suma, vivei no mundo sem serdes do mundo! 
A missão da Igreja é salvar almas proclamando o 

evangelho, aperfeiçoando os santos e redimindo os 
mortos. 

Exortamo~vos a que façais tudo o que estiver dentro 
de vossa capacidade e de vossos recursos para ajudar a 
construção do reino de Deus na terra. Esta é a obra do 
Senhor. 

Eu testifico a vós que Deus vive e que hoje ele · 
comunica a seus servos a sua vontade . . . Testifico que 
esta é a Igreja de Jesus Cristo-o reino de Deus nesta 
terra. 

Santos dos últimos dias, nós confiamos em vós! 
Confiamos em vossa fidelidade. Nunca nossas 
oportunidades e bênçãos foram tão grandes. Como disse 
o Profeta Joseph Smith: "Não prosseguiremos em tão 
grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem ... e 
avante, avante para a vitória!" (D&C 128:22). D 

(Adaptado de um discurso proferido pelo Presidente Ezra Taft Benson 

na conferência geral de 7 de abril de 1984.) 

IDÉIAS PARA OS MESTRES FAMILIARES 

O Presidente Benson dá os seguintes conselhos: 
1. Fortalecei as famílias. A família é o alicerce da 

Igreja, a base para uma vida digna. 

2. Estudai as escrituras. Todos temos necessidade de 
grande espiritualidade e o meio para desenvolvê~la é 
banquetear~nos com as palavras de Cristo conforme 
reveladas nas escrituras. 

3. Aceitai chamados na Igreja e servi fielmente. 
4. Sede sensíveis para com as necessidades dos pobres, 

dos doentes e dos necessitados. 
5. Guardai os mandamentos. 
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''Cantávamos 
Andando na 
Escuridão'' 

Marvin K. Gardner 

Q uando Fausto Torales, do Paraguai, foi 

informado de que seu irmão estava doente, 

decidiu visitá,lo, mesmo que isso exigisse uma 

longa viagem e muito acrifício. Se.m que o soubesse, 

Fau to e tava embarcando em uma jornada que exigiria 

d le muito outros sacrifícios e mudaria para sempre sua 

vida e a vida d eu familiares. 
Não havia transporte público até Natalia Diez, a 

cidad mai próxima. Por isso, Fausto deixou a mulher e 

o filho em ua pequena chácara e andou mais de uma 

hora até chegar à cidade. Tomou então um ônibus e 

viajou por mai dua horas até a cidade de Encarnación, 

onde vi itou o irmão doente. Naquela noite, numa 

pen ão, t vc o primeiro contato com A Igreja de Jesus 

ri to do antos dos Último Dias, por meio de dois 

rapaze que ali moravam. 

"Havíamo e tudado vária outra religiões e 

nenhuma no · agradara", diz ua e po a, Felicita Torales. 

"Ma · meu marido percebeu que aquilo era muito 

diferente de tudo que já tinha ouvido antes. Ele disse aos 

doi · rapa:c · que voltaria em trê me ·e com toda a 

família para serem bati:ado . " 

Tc'nd) no ora ão o c ·pírito da men agem que ouvira, 

Fausto voltou para casa e falou sobre o evangelho com a 

família. Três meses mais tarde, conforme prometera, 

Fausto, Felicita e os filhos viajaram até Encarnación, 

indo diretamente para a pensão, prontos para serem 

batizados. Os missionários ensinaram,lhes as palestras 

naquele mesmo dia e deram,lhes o Livro de Mórmon e 

Princípios do Evangelho. No dia seguinte, 12 de maio de 

1981, os pais e os cinco filhos que tinham idade 

suficiente foram batizados. Voltaram então para casa e 

começaram a es tudar o evangelho. 

A PERDA DE CONTATO E O 

REENCONTRO COM A IGREJA 

Um ano mais tarde, outro filho, César, fez oito anos. 

"Sabíamos, pela leitura de Princípios do Evangelho, que ele 

precisava ser batizado", diz a irmã Torales. "Nós então o 

levamos até Encarnación". Mas quando chegaram ao 

lugar onde haviam sido batizados um ano antes, uma 

casa alugada que servia como capela, ficaram chocados 

ao de cobrir que a Igreja não mais se encontrava ali . 

"Não abíamos para onde ir, por isso procuramo 

d se peradamente outro prédio com o nome da Igreja na 
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fachada. Mas não encontramos. Depois de dois dia de 

procura, voltamos para casa". 
Mas a perda de contato com a Igreja não enfraqueceu 

o testemunho que tinham do evangelho. Continuaram a 

estudar as escrituras e a realizar o serviço de adoração 
em família. Um ano mais tarde, o irmão e a irmã Torales 
levaram César novamente até Encarnación, tendo fé 

que dessa vez seriam conduzidos à Igreja e poderiam 

batizar o filho. 
Ao chegarem à cidade não sabiam bem por onde 

comççar a procura. "Vimos então um leiteiro em uma 
carroça puxada a cavalo", diz ela. "Meu marido disse 

que, como o leiteiro provavelmente distribuía leite por 
toda a cidade, talvez soubesse onde a Igreja se reunia. O 

homem disse que não sabia, m as pe rgunto u ao 
companheiro e ele sabia. 'Querem ir até lá? ' perguntou o 
segundo homem. Subimos na carroça e ele conduziu~nos 

até a Igreja." 
Descobriram que o ramo mudara da pequena casa 

para um grande edifício. Era domingo e os membros 

a i tiam à reunião acram ntal. Para ua grande alegria, 
o ca al Torale e C' ar pud ram conh' -e r muito 
membro e a i tir p la primeira v :: a uma n:uniill) h 
Igreja. "O pre idente d ramo informou~no d que 

haveria uma conferência d di trito dali a quarm me c • . 

Oi e~nos para voltar ne -- a oca ·ião, quandl) cnt:ln 

poderíamo batizar -ar". ua tro me .· c de plHs a 

família inteira voltou a Encarnacion, assistiu a 

conferência e te temunhou o bati ·mo de csnr. 

"DE NADA MAIS PRECISAMO " 

Depois dis o, mi sionário líderes da Igreja 

freqüentemente viajavam para vi i ta r a família TL1ralt: ·. 
A família também conversou obre o vang lho c m o 
vizinhos, alguns dos quais foram batizado . Por fim, 

devido à grande distância e o sacrifício requerido, um 

ramo foi criado na casa do Torales, em 

1986, com o irmão Torales 
como presidente. 

Fausto, à direita, e 

Felicita Torales. 11Mesmo que 

haia guerras e problemas a 

nossa volta11
, diz o Presidente 

Torales, ''se ficarmos perto do 

Pai Celestial, poderemos 

passar por eles". 



Todo os domingo a varanda existente entre os dois 
cômodos da pequena ca a transforma~se em capela, 

quando ali são colocadas cadeiras dobráveis e um 
p(dpito. O sacramento é abençoado e distribuído aos 
m mbro . As au las são dadas embaixo de uma árvore ou 
no meio do jardim. "Estamos felizes com nossas reuniões 
aqui", diz a irmã Torales. "De nada mais precisamos". 

"Sentimos o Espírito do Senhor aqui conosco", diz o 

Presidente Torales. 
Dua noites por semana, os membros da família visitam 

os vizinhos e en inam~lhes o evangelho. "Andamos muito 
para visitá~los", diz Zulma, que tem 22 anos. "Muitas 

p oa no recebem. Todos no conhecem". Os batismos 
·ão realizados no rio próximo dali. 

't re a, de 25 ano , serv iu como missionária no 
Uruguai. Maria, 23, e Francisco, 19, estão atualmente 
ervindo na Argentina. Zulma, 22, e César, 18, também 

tão pronto para partir. "Mas não podemos enviar 
tod d uma vez", diz a irmã Torales, com um sorriso, 
"poi o mos pobres". 

A família trabalha unida em seu pequeno pedaço de 
terra e paga em conjunto o dízimo de sua modesta renda. 
"Toda a manhãs, bem cedo, levantamos da cama e 

lemo a critura juntos, antes do trabalho", diz Zulma. 
"Então, d pois do almoço, lemos outra vez . À noite, 
e tudam individualmente". As noites familiares são 

r alizada à luz da lua ou de um lampião de querosene, 
porque a casa não tem eletricidade. 

"O SACRIFÍCIO TRAZ AS BÊNÇÃOS DOS CÉUS" 
• o •••• o o • o •••• o •••••• o •• o •• o •• 

Em ago to de 1989, a família toda foi ao templo: pai, 

mã , nze filho vivo (um do doze filhos faleceu), e 
o marido o filh da filha mais velha, num total de 

d z nov p oa . " aímo de ca a à 1 hora da manhã", 
diz Zulma. "O ol ainda não havia na ciclo e a escuridão 

era t tal. h via e o caminho e tava terrivelmente 
nlam ado. Fi amo ncharcado enquanto andávamos 

d apa t , a mala e a 
rian a · pequena ·, até chegarmo à cidade. Cantávamo 

hinos, andando na escuridão. Lembro~me de cantar: 'O 

sacrifício traz as bênçãos dos céus.'" [Tradução literal do 
4º verso do hino em inglês "Praise to the Man", Hymns, 
1985, nº 27. 

Partindo da cidade, tomaram diversos ônibus, 
reunindo~se a outros membros da Igreja pelo caminho. 

Chegaram finalmente ao Templo de Buenos Aires, na 
Argentina, às 6 horas da manhã do dia seguinte. Foi uma 
viagem de vinte e nove horas . 

"Entramos no templo, recebemos as investiduras e 
fomos selados como família", diz a irmã Torales. "O 

templo é um lugar espiritual e muito belo. O Espírito 
prestou~me testemunho de que aquela é realmente a casa 
do Senhor". A filha falecida foi selada à família . E a filha 

mais velha foi selada ao marido e aos filhos. Tiveram 

então que deixar o templo e viajar de volta para casa. 
No caminho de volta pararam em Encarnación e 

assistiram às reuniões da Igreja com os membros daquele 
ramo. Então, na última hora e meia de sua viagem de 
volta, viram~se novamente com os pés na lama, 

carregando os sapatos, as malas e as crianças. "Ao 
caminharmos, cantávamos mais do que antes, por causa 
da alegria que sentíamos", diz a irmã Torales. "Cantamos 

'Conta as Bênçãos"' (vide Hinos, número 57). 
"Realmente", diz o Presidente Torales, "temos muitas 

bênçãos." 

"LUZE PAZ" 

É noite. A família já terminou o dia de trabalho e o 
jantar. Enquanto o sol desaparece atrás das montanhas, 

eles se reúnem, como de costume, em volta da velha mesa 
de madeira, embaixo da árvore que fica em frente da casa. 

Um por um, prestam testemunho do amor do Senhor. 

Falam suavemente, acompanhados pelos sons 
tranqüilos da noite que cai sobre o campo. Parece que vai 

chover e os sapos e grilos perto do rio entoam seu coro 
sem fim. Uma leve brisa balança as folhas das árvores. 

A escuridão da noite desce como um cálido manto, 

trazendo um espírito de calma, segurança e paz. Passado 
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Zulma dá aulas na Primária, do lado de fora da casa 

dos Torales. "Estamos felizes com nossas reuniões 

aqui", diz a mãe. "De nada mais precisamos". 

algum tempo, uma das filhas entra silenciosamen te na 
casa e traz um lampião. Ela o acende e as faces em torno 

da mesa se iluminam. Tudo o mais- a casa, as árvores, o 
quintal-desaparece na escuridão. É como se o res to do 

mundo tivesse desaparecido. Pouco a pouco, es trelas 
surgem no céu. 

O irmão Torales presta calmamente seu testemunho. 
Ele fa la de um Salvador amoroso, do Profe ta Joseph 
Smith, de profet as vivos , do dom do Espíri to Santo . 

Então relata novamente à família a experiência que teve 

em uma noite como aquela. 
N uma noite escura, ele e alguns dos filhos voltavam 

para casa , andando por uma estrada no campo, depoi 
de ensinarem o evange lho aos v izinhos. Enquanto 

and avam à lu z d a lu a e das estre las, ouviam uma 

gravação do Coro do Tabernáculo. 

"Naquele nwmento, tive o que me pareceu urna 
visão", diz ele. "Os céus se abriram vi um per ·onagem 
que compreendi ser o Senhor. Minha família · tava 

caminhando em meio a uma grande guerra. A pe · ·oas 
lutavam ao nosso redor. Ma , com o enhor ao no ·o 

la d o, a lu ta não parecia no afetar. Nó a 
a tr avessávamos sem sermo feridos. O cnhor 
cond uziu~ nos a um lugar muito bonito, cheio de lu z c 

paz e que nos fez entir uma alegria indc critívcl. 
Im ag ino que isso será o que entircmo · quando 

es tivermos na presença de Deu . " 
A visão apagou~ se e Pre ide n te Toralc5 viu~ se 

novamente andando ob o luar, ao lado do filhos. Eles 
não haviam percebido o que acontecera, por i o ele 
contou~lhes. I o pas ou a er uma fonte de grande 

esperança para a família, desde aquele dia. 
"Creio que repre nta a coi a · que ucedcrão em 

nossa vida no futuro", diz o Pre idente l<>ralc ·. "Me mo 

que haja guerra e problema a no-, a volw, e fi armo 

perto do Pai Ceie tial, poderemos pa · ar por ele · c e r 

abençoado . " O 

A LIAHONA FEVERE IR O D E 1994 

11 



lfll 

MISSOES M 
Larry A. Hiller 



ILAGROSAS 

O s irmãos Michael, Peter e 
Matthias Lehmann passaram 
a vida a trás de arames 

farpados e paredes de concreto, 
sendo vigiados por homens que 
a tirariam para ma ta r se vissem 
alguém tentando fugir. Pareciam 
condenados à prisão perpétua, sem 
direito à liberdade condicional. 

Seriam criminosos confinados a 
uma prisão de máxima segurança? 
Não exatamente. Os Lehmanns são 
uma família SUD ativa, cujo único 
"crime" foi terem nascido na 
Alemanha Oriental. E parecia que as 
futuras gerações dos Lehmanns 
também nasceriam atrás de cercas de 

arame farpado. 
Então, de repente, em novembro 

de 1989, caiu o governo da 
Alemanha Oriental. As torres de 
vigia ficaram desertas, e o muro de 
Berlim, que dividia o Leste do Oeste, 
foi derrubado a golpes de martelo, 
esfacelando,se em milhares de 

pedaços. 
Enquanto muitos alemães orientais 

correram para encher suas sacolas de 
compras no Ocidente, Peter, 

Matthias e Michael Lehmann 
correram para preencher seus 

papéis para a missão. 

CRESCENDO COMO 

PESSOAS DIFERENTES 

Os pais dos rapazes, Rudolf e 
Ruth Lehmann, filiaram,se à Igreja 

poucos meses antes do odioso muro 
ser erguido, em 1961. Eles 
continuaram a criar sete filhos SUD 

num país onde as famílias eram 
pequenas e o ateísmo era a religião 
oficial. 

Como todos os cidadão da 
Alemanha Oriental, os Lehmann 
recebiam instruções sobre os lugares 
para os quais podiam ou não viajar, 
as escolas que podiam freqüentar, os 
empregos que podiam exercer e o 
que podiam ler ou dizer. Era,lhe 

permitido praticar sua religião 
dentro de casa e podiam congregar, 

se em pequenos ramos, mas 
recebiam visitas ocasionais de 
agentes do governo em suas 
reuniões. Podiam ter as escrituras, 
mas outros livros da Igreja eram 
barrados na fronteira. O proseli, 
tismo era proibido e servir como 
missionário estava fora de questão. 
Era um desafio crescer naquele lugar 
como tnembro ativo da Igreja. 

Peter Lehmann lembra,se de ter 

sido ridicularizado nas aulas de 
educação moral e cívica, na escola. 
Todos sabiam que ele era mórmon. 
"Na verdade", diz ele, "provavel, 

mente sabiam mais a respeito de 
minha vida do que eu mesmo. 
Éramos vigiados. Acho que todos os 
registros de nossa família junto aos 
órgãos governamentais tinham uma 
marca vermelha. Éramos membros da 
igreja rnórmon. Tínhamos sete filhos. 
Éramos uma família diferente". 

Michael Lehmann relembra: 
"Meus pais procuraram criar,me de 
modo que eu não mencionasse 
certos assuntos em público. 
Ensinaram,me a ser cuidadoso 
quando e tive e perto de alguém 
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Esquerda, MaHhias, 

Michael e Peter Lehmann 

em frente de sua 

casa/igreia, pouco antes 

de saírem para a missão. 

Acima, o pai e MaHhias 

iunto ao atualmente 

inofensivo muro de 

Berlim. 





que pudesse ter um microfone 
escondido, ou coisa parecida. Nunca 
se sabia em quem se podia confiar". 

Em tais circunstâncias as pessoas 
afastavam~se completamente da 
Igreja ou se apegavam firmemente a 
ela, tornando~se muito unidas. A 
Igreja era um lugar onde a fé crescia 
apesar das condições desfavoráveis. 
E, como dizia o Presidente Spencer 
W Kimball, a fé precede os milagres. 

O MILAGRE DO TESTEMUNHO 

A maiorta dos milagres eram 
silenciosos: curas e bênçãos decor~ 
rentes do pagamento do dízimo e do 
cumprimento da Palavra de 
Sabedoria. E havia o milagre de 
desenvolver e manter um teste~ 
munho num lugar como aquele. 

Michael: "Foi muito difícil 
quando comecei a ir à escola, porque 
meus pais me ensinavam a respeito 
de Deus, mas todos ao meu 
redor, tanto alunos quanto 

professores, tentavam 
dizer~me que não havia 
Deus". 

Peter: "Nas aulas 

de educação moral 
e cívica, na escola, o ateísmo era 
ensinado como norma oficial. Eles 
ridicularizavam as religiões durante a 
aula e diziam que aquele que 
pertencesse a uma organização 
religiosa estaria agindo contra o 
governo. O governo era como que 
idolatrado". 

Os pais ensinavam uma coisa, a 

todo o mundo, os irmão L hmann 
tiveram que descobrir por i m m . 
"Tínhamos um lar realmente muito 
bom", relembra Peter. "Eu tinha 
certa consciência da importância de 
fazer o que meus pais queriam que eu 
fizesse. Mesmo assim, depoi de 
todas as experiências na escola, com 
as pessoas e os professores pressio~ 
nando~me e querendo que eu me 
erguesse e negasse a existência de 
Deus, disse a mim mesmo: 'Estamos 
fazendo tudo isso. Por quê? Tem que 
haver alguma coisa'. Ajoelhei~me e 
disse: 'Quero saber por ·rp.im mesmo. 
Quero sentir em meu coração'. 

Orei, estudei o Livro de Mórmon 
e obtive um testemunho-pequeno, 
a princípio, mas que cre ceu". 

O MILAGRE DO TEMPLO 

Obter um testemunho é um passo 
importante. Mas o que podemos fazer 
quando sabemos que algo é 
verdadeiro e necessário, mas parece 

impossível de ser alcançado? Por 
exemplo, o que podemos fazer 
quando aprendemos sobre a 

importância dos templos, mas 
ão temos permissão de 

viajar até um deles? 
Fazemos o que os Lehmanns e 

outros santos da Alemanha Oriental 
fizeram. Eles oraram e procuraram 
viver de tal modo que fossem dignos 
de receber as bênçãos do templo 
algum dia, no futuro. E esse futuro 
parecia~lhes muito distante. 

Mas mesmo santos fiéi podem er 
pegos de surpresa pela bênção . 
Quando o governo da Alemanha 

sociedade ensinava o contrário. Oriental anunciou, em 1982, que a 
Como outros adolescentes SUD em Igreja receberia permi ão de con truir 
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Quando o Templo de 

Freiberg, no alto, estava 

sendo construído na 

República Democrática da 

Alemanha, os Lehmanns 

choraram de alegria diante 

dele. Não imaginavam que 

um dia estariam reunidos 

em frente ao Templo de 

Lago Salgado, acima à 

esquerda. 



Na missão, eles 

espalharam-se pelos 

Estados Unidos: Matthias, 

acima, em ldaho; Michael, à 

direita, no Tennessee; e 

Peter, extrema direita, no 

Colorado. Eles sabiam o que 

significava tornar-se livre. 

Cumpriram missão honrosa, 

divulgando as boas novas 

de uma liberdade ainda 

maior. Reuniram-se depois 

em Grand Junction, 

Colorado, abaixo, com 

Rudolf e Ruth Lehmann, 

que viaiaram da Alemanha 

para abraCjarem os filhos. 

Encontram-se atualmente na 

Alemanha, deseiosos de 

continuar a edificar vidas 

plenas de fé. 



um templo no país, os membros 

ficaram gratos e espantados. "Fiquei 
atônito", disse Michael. "Daquele 

momento em diante, sabia que tudo o 
mais era possível". 

Os irmãos contaram sobre a 
ocasião em que foram com o pai ver 
o templo em construção. Uma noite, 

depois do trabalho, saíram em suas 
bicicletas velhas e pedalaram 
quarenta quilômetros através de 
território montanhoso. Quando 

chegaram ao local do templo, 
pararam do outro lado da rua e 
ficaram simplesmente olhando as 

paredes que estavam sendo erguidas. 
E choraram. 

Os quatro irmãos mais velhos da 
família Lehmann cresceram na 
Igreja, conseguiram emprego e 
casaram~se, todos sem real 

esperança de primeiro servir 
como missionários. E parecia 

que os três mais jovens 
seguiriam pelo mesmo 

caminho. 

Michael, o mais velho dos três, 
disse: "Na lgrej a, todos falavam 

sobre economizar dinheiro para a 
missão, mas, como havia o muro, 

nenhum dos jovens acreditava que 
poderíamos sair em missão". 

"Meus pais ensinaram~me a 

guardar dinheiro para a missão", 
disse Matthias, "e eu o fi z. M as 

nunca pensei realmente que pudesse 

vir a ser um mis sion ário ." Su a 

bênção patriarcal afirm ava qu e 

serviria como mis ionário, ma 

pensava que isso aconteceria ma i 
tarde em sua vida. Ao ervir com 

miss ion ário d e es t aca, dur an t a 
visitação pública qu e precede u a 

dedicação d o templo , M a tthias 
pensou que t a l ve z esse fosse o 
cumprimento de sua bênção. 

Chegamos então a Peter, o mais 
novo. Ele sabia algo que seus irmãos 

desconheciam. Peter recebeu sua 
bênção patriarcal em 1986, depois da 
dedicação do templo. Ele conta que 

viajou até uma pequena cidade na 
fronteira com a Polônia, ass istiu às 
reuniões em um pequeno ramo 

instalado em uma pobre casa 
alugada, rica em Espírito , indo 
depois para a casa do patriarca. 

"Ele me disse que eu serviria como 

missionário de tempo integral, em um 
país diferente, com uma língua 
diferente, e que isso aconteceria em 

minha juventude. Eu es t ava 
chorando. Senti~me muito próxi~ 

mo do Senhor naquele momento. 

Depois disso, passei a ler minha 

bênção patriarcal tod as as 
noites. Orei. E comecei 
a eco no miza r para a 

miss ão . Sabia q ue 
partiria em breve." 

Peter não sabia para onde iria . 
(Pensav a que talvez fosse para a 
Rú ssia, po is fa lava be m aq ue la 

língua.) E, por algum motivo, contou 

a respeito de sua bênção aos pais, 
mas não aos irmãos. "Eu era me io 
diferente na família. Sempre dizia: 
'Vamos se r miss ionários . E vai er 
ótimo. Vamos mudar a coisas'. Meu 

irmão M atth ia não acreditava, 

m as e u tinha minha bênção 

patriarcal. Eu sabia". 

M mo a , -im, P t<.:r não sal ia 

quando i o iria a ont<.: cr. 

MISSÕES MILAGRO A 

En tão, po uco ant do odio -o 
muro vir abaixo, o governo pa , -ou 

a pe rmi ti r a entr ad a de u n, 

poucos mi ionário de tempo 
integra l n a A lema nh a 
Orienta l, pe la pr imeira 
vez em cinqüenta ano . 

Ao mesmo tempo, um 
punhado de mi ionár io 
a lemãe o ri e n ta i re eb ram 

permissão de d ixar o paí para rv ir 
em outras naçõ . Por algum motivo, 
nenhum dos L hmann fo i in lu ído 

nes e grupo. 
Ma en tão ch gou aqu lc mê ' J' 

nove mbro, q u fo i mo trado na , 

telas de televisão de todo o mundo. 
O s berlinenses orientais entaram~ c 

no a lto do muro com marte lo 
ba rr as d e fe rro, de mo li ndo uma 
barreira qu e já havia sido minada 

pela fé e pela raçã . 
Peter fo i o primeiro a enviar u · 

papé i pa ra a mi ão. Matthia 
Mic h ae l logo fizeram o m -mo. 

Todos os trê foram cham Jo para 
servir no Estados Unido : Michael 
n a Missão Tenne e a hvillc, 
Matthias na Mi ão Idaho Boi e e 
Peter na Mi ão Colorado D nver. 

Ele sabiam o que -ignifi ava 

tornar~ e livre. E ' tavam preparado 

para ajudar outra pe oa a demo~ 

lirem outro tipo d muro. aJa 
conversão, cada vida tran ·formada 

ra uma outra pe soa que se 

libertava e piritualmente. E c sa é a 

maior liberdade que podemo ter. 

Pergunt m ao Lehmann . O 
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HAROLD B. LEE 
UMA FLECHA POLIDA NA ALJAVA DO SENHOR 

E m seu primeiro discurso após 

ter sido apoiado Presidente da 
Igre ja de J sus Cristo dos 

antos do Últimos Dia , Harold B. 
Lcc lembrou um pensamento 

cxprc o por J oseph Smith: " Em 
rta oca iõe , parecia~me ser como 

uma pedra bruta rolando pela 
ncosta d um alto monte, fustigada 

polida, uponho eu, pelas 
exp riência que tinha de superar, 
tornando~me uma flecha limpa na 

aljava do Onip tente. 
É pos ível que também eu tivesse 

neccssidad de aprender a obe~ 

di "ncia por m io da coisas que tive 
de ofr r-a fim de qu me dessem 
cxp riência que eriam para meu 

bem, para v r e eu passaria 
alguma da div r a provas da 

mortalidade." 
polim nto começou cedo . Ele 

na · cu m 2 d março de 1899 
numa família de agricultor pobres, 
em lifton, Idaho, onde, dizia ele, 

"tínhamos tudo que o dinheiro não 
podia omprar". cu pai , amu 1 
Mnrion L' J r. c Lou i ·a Bingham 
Lcc, n5o po " uíam muito · do · b n · 

Petrea Kelly 

do mundo, mas ensinaram aos seis 
filhos a importância do trabalho 
árduo e das verdades do evangelho. 

O trabalho no campo começava 
antes do nascer do sol e ia até a 
noite, para a família inteira. 

DANDO OUVIDOS AO ESPÍRITO 

Harold aprendeu cedo a 
reconhecer os sussurros do Espírito e 
a dar~lhe ouvidos . Uma noite, 
quando era apenas uma criança que 

começava a andar, a família estava 
sentada perto da porta aberta, 
observando uma tempestade de 
raios. Ele mesmo relata: "Eu . 
brincava, movendo~me de um lado 

para outro na passagem da porta, 

quando de repente, e sem aviso, 
minha mãe deu~me um forte 

empurrão para trás, que me atirou 
para longe da porta. Nesse instante, 

um raio d ceu pela chaminé do 
fog§.o da cozinha, pa ou pela porta 

aberta e abriu um grande talho de 

cima a baixo numa árvore bem em 
frente da casa." Se não fosse pela 

ação rápida e intuitiva de sua mãe, 
ele teria sido morto . Em outras 

ocasiões, sua mãe foi abençoada com 
inspirações semelhantes que lhe 
salvaram a vida. 

Uma experiência precoce com 

orientação espiritual colocou os pés 
de Harold firmemente no caminho da 
obediência: "Eu tinha provavelmente 

oito anos de idade, ou menos, quando 
meu pai me levou a uma fazenda um 
pouco distante. Enquanto ele 

trabalhava eu tentava achar algo com 
que qualquer menino se distrairia . . . 

Do outro lado da cerca havia um 
barracão meio desmoronado que me 
pareceu interessante. Em minha 
imaginação via aquele barracão em 

ruínas como um castelo que gostaria 

de explorar; subi, então, na cerca para 

O barracão em ruínas convidava o 

jovem Harold a se aproximar, mas 

alguém que ele não podia ver 

avisou-o para não entrar lá. 
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atravcssá, la c ir até o local. Uma voz 

veio a mim, dizendo esta significativa 

fra c: 'Harold , não vá até lá.' Olhei 

em volta para v r quem pronunciara 

meu nornc. Meu pai estava longe, no 

canto opo · to Jo terreno . El não 

podia ver o que cu estava fazendo. 

Não havia qualquer pe oa a vista. 

Então percebi que alguém que eu não 
podia ver estava av isando,me para 

não ir até o barracão. O que havia lá 

eu nunca aberei, mas aprendi cedo 

que existem seres além de nossa visão 

que pod m falar conosco." 

UMA CARREIRA PROMISSORA 

Harold foi um m nino excep, 

ciona lm cnte brilhant . Foi,lhe 

permitido ingrc ·ar na escola um ano 

mai do, porque já sab ia 1 r e 

c ·crever. Ele passou entu ia ricamente 

pelo si tema c colar, participando da 

equipe de ba ·quetebol, da banda, de 

dcbat s c outra atividades . Quando 

tinha deze · e te ano , graça a trabalho 

e e ·tudo árduo , já havia passado 
pelo - teste ncce ário para tornar,se 

profes · H e re beu ua primeira 

nomeação como diretor profe or da 

pequena co la d uma só ala, em 

ilver tar, Ida ho, deze is 

quilômetro di tante de ua ca a. No 
ano -eguinte, tornou, e dir tor de 

uma e -co la maior. Ao vinte um 

ano , com quatro ano de experi"ncia 

omo prof or, foi chamado para 

cr ir na Mi ão do E tado do 
c ·te. Ao partir, -cu pai-que ra 

também · u bi ·po- xortou,o, 

di:cndo: "Harold, meu rapaz, eu pai 

·ua mã' c · tão c ·pcrando grande 
oisa · d' vo ~ ~." 

idade de [ cnvcr dcv ter ido 

uma grande mudan a para o jovem 

vindo de uma pequena propriedade 

rural de Idaho, mas ele rapidamente 

ap lico u ao trabalho miss ionário a 

me ma filosofia que aprendera em 

casa: "Devo trabalhar sempre, para 

que Deus realize a lgo por meu 

intermédio." Ele foi um missionário 

excepcional e recebeu muitas 

re spo nsabilidades durante seus 

dois anos de serviço. Após sua 
de sobrigação, mudou,se para a 

Cidade do Lago Salgado - para 

mais uma nomeação como professor 

e para cortejar uma moça que ele 

havia admirado à distância r1a 

missão , a radiante e bela Fern 

Lucinda Tanner. Eles se casaram no 

Templo de Lago Salgado cerca de 

um ano mais tarde. 

Um emprego temporário nas 

férias, vendendo os serviços de uma 

biblioteca para complementar sua 

renda como professor, logo o levou a 

um emp_!ego de tempo integral como 
ge rente regional da Foundation 

Press . O casal Lee teve duas filhas, 

Maurine e Helen. Harold foi 

indicado para preencher uma vaga 

no conselho municipal da Cidade do 

Lago Salgado e começou a ser feita 

menção a uma promissora carreira 

política. Era evidente que a família 

estava no caminho do sucesso e da 

pro peridade. Sua filha lembra que 

e le nunc a perdeu o h ábito de 

traba lhar árdua e rap idamente, de 

modo que parecia ser capaz de fazer 

muito mais que uma pessoa comum. 

UM LÍDER AMOROSO 

E PAI DEDICADO 

Ao trinta e um ano de idade, 

Harold foi chamado como pre i, 

dente da E taca Pioneer, quando 

estourou a Grande Depressão (n. do 

t.- período de grandes dificuldades 

econômicas nos Estados Unidos, 

com repercussões em vários outros 

países). Mais da metade dos 

membros de sua estaca estavam 

desempregados. Buscando inspiração 

do Senhor e com a ajuda de seus 

conselheiros e bispos, o Presidente 

Lee formulou um plano para ajudar 

os membros de sua estaca. Um 

grande armazém foi doado e as 

mercadorias excedentes foram 

levadas para lá; os agricultores da 

região foram procurados e 

concordaram em contratar os 

membros da estaca para ajudarem 

nas colheitas, pagando, lhes em 

espécie, isto é, com uma parte do 

produ to colhido; as irmãs da 

Sociedade de Socorro organizaram, 

se para enlatar e conservar os 

produtos. Esses suprimentos foram, 

então, distribuídos aos necessitados. 

Um ginásio foi construído por 

homens desempregados, utilizando, 

se material doado. 

Apesar de ter sido um mestre em 

ver as coisas como um todo e em criar 

soluções criativas e abrangentes, 

Harold B. Lee nunca deixou de 
considerar cada pessoa individual, 

mente. No dia de Natal de seu 

primeiro ano como presidente de 
estaca, entristeceu,se quando sua 

filha foi mostrar a uma amiga a sua 

boneca nova e voltou chorando 

porque a amiga não havia recebido 

qualquer presente de Natal, pois seu 

pai estava desempregado. Ele recorda: 

"Para mim foi um Natal muito difícil. 

Não apreciei o jantar naquela noite, 

pois eu era o presidente da estaca e 

não e tava a par da situação do povo 

da minha estaca. 

A LIAHONA • FEVEREIRO DE 1994 

20 



No Natal seguinte nós nos 

preparamos. Fizemos um levantamento e 
descobrimos que tínhamos mais de mil 
pessoas precisando de ajuda. Então 
aprontamos tudo, ajuntando brinquedos 

e levando-os ao velho armazém. Depois 
os pais e mães se reuniram para consertar 
os brinquedos, montando-os, vestindo 

bonecas e costurando o que era 

necessário. 
Tínhamos laranjas e maçãs . 

Havia rosbife com todos os 
acompanhamentos, para o jantar de 
Natal. Os bispos providenciaram a 
entrega do presente a todas as 

famílias necessitadas e depois me 
telefonaram contando que todas 

haviam sido visitadas. 
Naquele ano, quando me sentei à 

mesa do jantar de N atal, senti que 
podia apreciá-lo, pois, pelo que eu 

sabia, cada uma da s famílias de 
minha estaca estava tendo um bom 

Natal." 
Essa preocupação pelas pessoas 

certamente se estendia a sua família. 
As filhas lembram-se dele como um 

pai amoroso e atencioso, sempre 

disponível para levá-las à aula de 
música ou buscá-las ao final de 
festas e atividades da Igreja. Ele foi 
um marido dos ·mais ternos e 

amorosos. Viveu o princípio que 
mais tarde ensinaria à Igrej a: 

"Percebeis que a parte mais 
importante da obra do Senhor que 

nos cabe executar é o trabalho que 
fazemos entre as paredes de nosso 
próprio lar?" 

Um exemplo dessa atitude 

ocorreu quando Élder Lee era avô e 
membro do Quorum dos Doze. Sua 

filha Helen planejara ir a uma 
reunião da Sociedade de Socorro e 

pedira à mãe que tomasse conta de 

-----------

Quando estourou a Grande Depressão, mais da metade dos 

membros da estaca do Presidente Lee ficaram desempregados. Buscando 

inspiração, ele formulou um plano. Um grande armazém foi doado e as 

mercadorias excedentes foram levadas para lá. 

seus dois filhinhos. Sister Lee, 
porém, adoeceu, e Helen decidiu 

ficar em casa. Ainda de manhã, eu 
pai ligou do escritório e disse: "Filha, 
pode ir à reunião que eu ficarei com 
os meninos." Helen pro te tou, 

dizendo que não podia tirar o pai d 
seu importante trabalho para cuidar 
de crianças. Ele respondeu: "Por que, 

minha querida? Quem abe o que é 
mais importante para o enhor
ficar em minha mesa nos E critório 

da Igreja ou tomar conta de doi 
netinho e peciai , enquanto a mãe 

deles vai à reunião da ociedade de 

Socorro?" Ela foi a r união. 
Em 20 de abril de 1935, após 

cinco ano como pre idcnte de 
estaca, o Irmão L e foi chamado ao 

e critório da Primeira Prc idência c 
olicitaram- lhc que se rc ponsa

bilizas e por um novo plano de bem
e tar da Igreja. Ele cntiu-sc muito 

humilde c inadequado para essa 
granel tarefa, c, omo de costume, 

dirigiu- c ao ""cnhor em ora<são. 
"Quando me ajoelhei, minha 

Ctplica foi: 'Que tipo de orgt~niza~iio 
deve ·cr riélda a nm de cumpri! él 

c1 c i g n ação J a P r c i d ê n c i a ! ' I~ , 
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naqu la manhã glorio a, recebi urna 
da mai celestiais manifestações do 

poder elo acerdóc io de Deus. Foi 
omo algo me dissesse: 'Não há 

ncc sidadc de qualquer nova 

organização para cuidar dos 
n cc sitado ele t povo. Tudo o que 
é preciso é pôr o sacerdócio de Deus 
para funcionar. Não há necessidade 
ele sub tituto algum."' 

Ele deixou o conselho municipal e 
pas ou a d dicar~se integralmente ao 
reino de Deus, nunca vacilando em 
sua certeza de que o Senhor o 
guiar ia e de que dentro d a 

organização do acerdócio estavam 
a respo ta para todos os desafios 
enfrenta d o pela Igre ja e m 
crc cim nto. 

UM APÓSTOLO JOVEM 

Com a idade de quarenta e dois 
ano , em 6 de abril de 1941, Harold 
B. Lee fo i chamado como membro 
do Quorum do Doze Apóstolo . Ele 

ra vin te ano mai jovem que o 

mai jovem do outro apósto los. 
Naquela manhã, na conferência 
geral, ele di e: "De de a nove horas 
da noite pa ada vivi toda uma vida 

em r tro p ctiva e antecipação .. . 
Durante toda a noite, enquanto 
pen ava ne ta a u tadora e 
omoventc de ignação, a palavra 

do Apó tolo Paulo não me aíram da 
abeça: ' hegu mo pois com 

confiança ao trono da graça, para 
qu po amo alcançar mi ricórdia 
c a har gra a, a fim de ermo 
ajudado · m t mpo )portuno' . .. 

Portanto a · umir i a palavra do 
pó . tolo Paulo. hegarei om 

cnnfian ~ a no trono :fa gra a rogarei 

por miscri ór Ha c por ua gra a para 

a j udar~me e m tempos de 

necessidade. Com essa ajuda eu não 
posso falhar. Sem ela, não posso ter 

sucesso. )) 

Nos trinta anos seguintes, ele 

se rv iu de muita maneiras: 
inspirando os recrutas da Segunda 
Guerra Mundial; discursando para 

os jovens da Igreja; se rvindo em 
vários comitês do sacerdócio; 
dividindo estacas; chamando e 
designando presidentes de estaca, 

bispos e missionários; continuando a 
supervisionar o programa de bem~ 

estar; servindo como consultor da 
Primária; e viajando à América 
Latina, Pacífico Sul, África do Sul, 

Europa e Terra Santa. 
Qu and o foi chamado para o 

Quorum dos Doze pelo Presidente 
H e ber J. Gran t, a maioria dos 
600.000 membros da Igreja vivia no 

oes te dos Estados Unidos. No 
decorrer das gestões dos Presidentes 
Heber J. Grant, George Albert 
Smith e David O. McKay, tempo em 

que a Igreja cresceu para mais de 
três milhões de membros, Élder Lee 
participou da criação da primeira 

e taca no sul dos Estados Unidos e 
da primeira na Grã~Bretanha, e da 

dedicação de três templos: Idaho 
Falls, Suíça e Londres. Esses anos de 
serviço contribuíram ainda mais 
para o seu polimento, à medida que 
aprendia a ser paciente, a trabalhar 

me mo com a saúde debilitada e a 
levar esperança e consolo aos santos 
de todo o mundo. 

GRANDEFÉNOSENHOR 

Duas das mai difíceis ex~ 

periência d ua vida ocorreram no 

início da década d 60. Em 1962, sua 

esposa, Fern, ficou muito doente e 
faleceu. Apenas quatro anos mais 
tarde, sua filha mais velha, Maurine, 

morreu de repente enquanto ele 
estava em uma conferência no 

Havaí. Ela deixou quatro filhos 
pequenos. Esses acontecimentos 
c a u sa ram~ lhe profundo pesar. 

Somente sua grande fé no Senhor 
deu~lhe forças para continuar. 

Mais tarde, faland o numa 
cerimônia em homenagem aos 
santos dos últimos dias que 
perderam a vida no conflito do 

Vietnã, e le confortou pes soas 
enlutadas, dizendo: "Tendo passado 
por semelhante situação de perder 

para a morte os entes queridos, falo 
por experiência própria quando 
digo, a vós que pranteais, que não 

tenteis viver querendo antecipar 
demasiadamente as coisas. O 

importante não são as tragédias e 
tristezas que nos sobrevêm, mas sim 
o que fazemos com elas. A morte de 
um ente querido é o te ste mais 

difícil que podeis enfrentar e, se 
puderdes vencer vossos pesares e 

tiverdes confiança em Deus, então 
sereis capazes de superar qualquer 
outra dificuldade que tiverdes pela 
frente ... A fé pode erguer~vos 

acima das sórdidas provações de 
cada dia e fazer~vos voltar a atenção 
para o glorioso amanhã que pode 

ser vosso. )) 

Depois de algum tempo, Élder 

Lee casou~se com Fred a Joan 
Jensen, uma educadora e adminis~ 
tr ado ra. Ela acompanhou~o n as 

muitas viagens e desafio dos dez 
anos seguintes e ele maravilhou~ se 

com a capacidade que ela possuía de 

conhecer e encantar a pe soas, 
e pecialmente as crianças. 
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Na administração do Presidente 

David O. McKay, foi criado o 

Comitê de Correlação da Igreja. 

Élder Lee, como encarregado do 

Comitê, foi incumbido de estudar 

todas as organizações auxiliares da 

Igreja, seus manuais e métodos, e a 

dar sugestões para simplificá~los e 

para colocar o sacerdócio no centro 

da organização da Igreja. 

Com a morte do Presidente 

McKay, em janeiro de 1970, Joseph 

Fielding Smith tornou~se o décimo 

Presidente da Igreja. Harold B. Lee e 

Nathan Eldon Tanner tornaram~se 

seus Conselheiros. O Presidente Lee 

era também o Presidente do Quorum 

dos Doze. Como membro da Primeira 

Presidência, ele continuou seu 

trabalho de correlacionar os 

programas da Igreja e torná~los mais 

eficazes. Foi criado o Departamento 

de Comunicações Públicas da Igreja e 

novas revistas da Igreja tomaram o 

lugar de várias· publicações mais 

antigas. Ele também participou da 

primeira conferência de área da Igreja 

- realizada na Grã~ Bretanha. Essa 

inovação de levar as Autoridades 

Gerais às conferências fora dos 

Estados Unidos - conferências 

semelhantes às conferências semi~ 

anuais regulares da Cidade do Lago 

Salgado - fortaleceu os santos e 

proporcionou~lhes a rara experiência 

de conhecerem as Autoridades Gerais 

em pessoa. Dois novos templos foram 

dedicados em Utah: O gden e Provo. 

UMA VIGOROSA PRESIDÊNCIA 

Em 2 de julho de 1972, o 

Presidente Joseph Fielding Smith 

faleceu serenamente e Harold B. 

Lee t orno u~ se o Presidente da 

O Presidente Lee viveu o princípio que ensinou: ":Percebeis que a 

parte mais importante da obra do Senhor que nos cabe executar é o 

trabalho que fazemos entre as paredes de nosso próprio lar?" 

Igreja. Chegava, então, ao clímax de 

todas aq u elas experiênc ia de 

polimento e lapidação que o haviam 

preparado para aquele momento. 

Ele sempre comentava que o cabeça 

da Igreja era Jesus Cri to e que ele 

era um servo do Senhor. ão 

to n~ a v a p a r a i o mérit o pela 

inovaçõe e mudanças que in tituía, 

mas sempre a atribuía a revelaçõe 

vindas do alto. 
Harold B. L erviu como 

Presidente da Igreja omente por 

dezoito meses, ma o vigor n rgia 

desse período foram caracterí tico 

de toda a ua vida. Ele ainda parecia 

correr e agir rapidamenle para 

concluir eu afazere . R ali:ou 

confer·ência de ár a na idade Jo 
México e em Munique, Alemanha. 

Vi itou a Terra anta, ndo o 

primeiro Pre ident Ja Igreja a pí ·ar 

aqu l olo de de Pedro. Foi 

apre entada a id 'ia de con truírcm~ 

e pequeno templo por todo o 

mundo e iniciou~ c uma pe qui a 
para a con trução de um des e 

templo no Brasil. 

Pr idcnte Lce a:ia u • ·tfill 

de reqüent ·mente ' a-. ociar om 
O':i antos. Prco upava, ... 1 ani ular, 

mente com a j 1ventud~ la I(Jrcjll 
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aproveitava cada oportunidade que 
tinha de encontrar~se com grupos de 
jovens. Ele também procurou 

fortalecer as famílias deles, dando 
ênfase à realização de noites 
familiares. Reorganizou os programas 

da juventude s ub ord inados ao 
sacerdócio, desafiando seus líderes 
a "rea lizarem programas com o 
fim de preparar es ta geração para 
encontrar~se com o Salvador quando 
ele vier." 

Enquanto muitos, na Igreja e fora 
dela, conheciam e admiravam sua 
capacidade como administrador e 
líd r, somente aqueles em sintonia 

com o Espírito podiam apreciar sua 
incomum espiritu alidade. Baseado 
nas experiências de uma vida inteira, 

e l vei a saber com certeza que 
h a via pessoas do outro lado que 
e tavam próximas dele. Muitos que o 
ouviram orar testificaram que sua 

oração era como um a conversa 
íntima com um amigo querido em 
quem ele confiava. 

O Presidente Harold B. Lee 
morreu muito repentinamente, em 

26 de dezembro de 197 3, com a idade 
de etenta e quatro anos, para a 
con ternação do membros da Igreja, 

que e peravam que ele fosse ficar 
como pre idente por muito mais 
tempo. cdo na vida le criara ua 

fórmula para o ucesso: "Estudai a 

circun tância , procurai a olu ção, 
aplicai toda energia para alcançá~la e, 

em m io a tudo i o, confiai contínua 
ternamente num Pai e le tial 

amoroso que no rienta dirige." 

Por meio d Ltn~a vida de trabalho 
<1r luo, fé no nhnr c diligência em 
s ~rvir, o Pre i 1cnt Harold B. Lee 

t )rnou ~ sc, como de ·cjava, uma flecha 
polida na aljava do enhor. O 

DESTAQUES DA VIDA DE HAROLD B. LEE, 
1899-1973 
Ano Idade Acontecimento 

1899 28 de março: Nasce em Clifton, Idaho. 
1916 17 Leciona na escola de Silver Star, Idaho. 
1920-22 21-23 Serve como missionário no oeste dos Estados Unidos. 
1923-28 24-29 Serve como diretor de escola em Lago Salgado. 
1923 24 14 de novembro: Casa~se com Fern Lucinda Tanner. 
1930 31 É chamado para presidir a Estaca Salt Lake Pioneer. 
1932 32 É indicado para integrar o conselho municipal da 

Cidade do Lago Salgado. 
1937 38 Torna~se diretor gerente do Programa de Segurança da 

Igreja (Programa de Bem~ Estar). 
1941 42 1 O de abril: É chamado para o Quorum dos Doze 

Apóstolos. 
1954 55 Viaja pelo Oriente. 
1959 60 Visita as missões das Américas Central e do Sul. 
1961 62 Como presidente do comitê geral do sacerdócio, ajuda a 

desenvolver o programa de correlação. 
1962 63 24 de setembro: Morre Fern, sua esposa. 
1963 64 17 de junho: Casa~ se com Freda Joan Jensen. 
1970 71 23 de janeiro: Torna~se Presidente do Quorum dos Doze 

Apóstolos e Primeiro Conselheiro do Presidente Joseph . 
Fielding Smith. 

1972 73 Discursa na primeira conferência de área da Igreja (na 
Inglaterra). Participa da dedicação dos Templos de 
Ogden e Provo. 

7 de julho: É ordenado Presidente da Igreja. 

6 de outubro: É apoiado como Presidente da Igreja. 
Preside conferência de área no México. 

A organização das Moças e o Sacerdócio Aarônico são 
colocados sob liderança direta do sacerdócio. 

1973 74 Preside conferência de área na Alemanha. 

26 de dezembro: Morre na Cidade do Lago Salgado. 
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FAZENDO AMIGOS 

SIMONE MILLO 
DE FLORENÇA, ITÁLIA 

DeAnne Walker 

Assim que você conhece Simone 

Mill , 10 anos, de Florença, Itália, 

e l lhe parece tímido . Seus olhos 

ca tanhos brilham com amizade mas 

s u jeito de r é bem calado. Mas 
dê,lhe ua bicicl ta, ponha,lhe um 

capac t na cabeça, deixe,o vestir 

ua roupa colorida de ciclista e ele se 

tran forma todo em orrisos e fica 

cheio de ntu ia m . Qua e todas as 

criança têm coi a que gostam 

muito de faz r, e Simone adora 

ciclismo! El p rtence a um clube de 

icli mo hamado Ítala. O clube 

r c Ctne, c trê v z por emana e, 

omo Flor nça é uma cidade muito 

grande, com muito trân ito, ele 

normalm "nte andam no circuito d 

lismo no parque. 

imon' tem outra · oi ·a · d que 

também gosta. Ele adora animais e 

sempre quis ter um bicho de 

estimação só dele. Não muito tempo 

atrás, seu sonho tornou,se realidade! 

"Meu irmão e eu ganhamos dois 
cachorros!"-disse Simone com um 

sorriso. "Nós os chamamos Birba e 

Quinzia." Birba (que significa 

"desobediente") é um pequeno 

"basset", e Quinzia é um "boxer". 

Simone e seu irmão Emanuele gostam 

de brincar com os cachorros e de 
levá,los para andar pela vizinhança. É 
claro que ter bichos de estimação 

significa cuidar deles. Mas a mãe de 

Simone, Cristina, diz que ele está 
se mpre disposto a fazê,lo. "Ele 

também me ajuda com outras tarefas 

domésticas", ela complementa, "e, 

como trabalho fora de casa, isto é 

muito importante para mim". 

A família Millo mora bem 

distante da igreja-eles levam cerca 

de vinte minutos para chegar lá de 

carro. Simone espera ansioso pelos 

domingos e por sua classe na 

Primária. Ele gosta de aprender sobre 

as escrituras e sua história favorita 

das escrituras é a jornada de Néfi no 

deserto. Sua classe de Valorosos tem 

trê criança -dois meninos e uma 

m nina. Ma em ua escola nenhum 

d eu amigos é membro da Igreja. 

Simone procura dar,lhes um bom 

exemplo, lembrando,se sempre das 

coisas que aprende na igreja e 

fazendo o que deve fazer. 

O aniversário de oito anos de 

Simone foi um dia muito especial 

-ele foi batizado no dia de seu 

aniversário! Sua família já era 

membro da Igreja quando ele 

nasceu, assim, ele estava esperand~ 

ansioso por esse dia. 
O pai de Simone, Daniel, 

trabalha com o grupo de Escoteiros 

do ramo Florença, e seu irmão, 

Emanuele, pertence a esse grupo. 

Simone espera pelo dia em que vai 

poder participar das atividades com 

eles. Até agora não existe no ramo o 

programa de Lobinhos, para os 

meninos mais novos, ma.s Simone 

espera que isso aconteça logo. 

"Eu quero ir para a missão 

quando tiver idade suficiente", diz 

Simone. Quando perguntamos se 

tem um lugar em mente onde 

gostaria de servir, ele responde: 

"Minha avó é alemã, então acho 

que seria bom ir para a Alemanha". 

Mas Simone sabe que ficar á feli z 

indo p ara onde quer que se ja 

chamado. E onde quer que 

se ja-ta lve z ele possa andar de 

bicicleta lá, também. D 
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Simone Millo adora seus cachorros, 

sua família e o evangelho--embora não 

necessariamente nessa ordem. Acima, à 

esquerda, Simone com seu cachorro 

Quinzia; à esquerda, vestido e pronto 

para ir ao clube de ciclismo; Acima, de 

cima para baixo, Simone com o irmão, 

Emanuele; Simone e Emanuele lendo o 

Livro de Mórmon. Os irmãos com 

a mãe, Cristina Millo. 
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DE UM AMIGO PARA OUTRO , 
ELDER REX D. PINEGAR 
De uma entrevista com Élder Rex D. Pinegar, da Presidência dos Setenta, 

por Jill Johnson Hymas 

O irmão Martell D. Adamson era 
membro do bispado quando eu 
estava na idade do Sacerdócio 

Aarônico. Tinha um metro e meio 
de altura-era mais baixo do que 
alguns dos meninos da ala. Mas 
todos o olhavam com respeito
mesmo aqueles que tinham que 
olhá, lo de cima, num sentido físico. 

O irmão Adamson vivia pelo lema 
dos Escoteiros, Faça uma Boa Ação 
Diariamente, e ensinava,nos a fazer o 
mesmo. Ele constantemente nos 
desafiava a ajudar os outros. Ele nos 
designava para cortar lenha e entregar 
carvão para as viúvas e os doentes. 
Nós íamos ao depósito, pegávamos 
pedaços grossos de carvão e os 
quebrávamos para que coubessem nos 

fogões das casas das viúvas. 
Raramente era uma designação 

para ser feita uma única vez. O 
irmão Adamson dizia: "Agora, 
rapazes, vocês estão designados para 
a irmã Williams por todo o inverno." 
E então, em vez de perguntar se 
tínhamos cortado a lenha ·ou levado 
o carvão, ele dizia: "Como está indo 
a irmã Williams?" Aprendemos que 
nossa responsabilidade não era 
apenas prover o combustível. Éramos 
responsáveis pela irmã Williams. 
Tínhamos que visitá,la e certificar, 

nos de que estava bem. O irmão 
Adamson fazia,nos sentir que nossa 
tarefa era importante. Ajudando as 

pessoas começamos a sentir alegria 
no coração. 

Assim como aprendi a ajudar meu 
próximo, também aprendi que 
minhas oportunidades de servir não 
eram limitadas. No templo eu 
poderia ser batizado por aqueles que 
viveram muito tempo atrás e em 
lugares distantes, compartilhando 
uma dádiva muito mais preciosa que 
lenha e carvão. 

Às vezes as crianças muito novas 
para serem batizadas pelos mortos 
podem pensar que não há "trabalho 
no templo" que possam fazer. Mas 
há! Como parte da restauração do 
evangelho, o Pai Celestial enviou 
Elias, o profeta, para "converter os 
corações dos pais aos filhos e dos 
filhos aos pais" (Doutrina e 
Convênios 110: 15). A palavra pais 
refere,se a nossos antepassados. 

Como posso voltar meu coração 
para meus antepassados? Eu posso 
fazê, lo aprendendo sobre eles. 
Recentemente recebi uma carta de 
um tio, Lynwood Ellis, recordando 
algumas gentilezas recebidas de meu 
pai e minha mãe, há muito tempo. 
Disse que adorava ir à casa de meus 
pais porque meu pai sempre lhe dava 
frutas cítricas. Isto foi em 1918 ou 
1920, quando frutas cítricas não 
eram facilmente encontradas em 
Utah. Como meu pai fazia para 
consegudas? Meu tio não sabia, mas 

tinha certeza de que meu pai não 
conseguia as frutas para seu própri 
uso. Ele simplesmente go tava d 
dá,las de presente. Ao l r ssa 
histórias, meu coração voltou, 
para meu pai e minha mãe, porqu 
descobri mais sobre seus coraçõ s. 
Descobri que queria aprender mai a 
respeito deles e de seus pai avó ' . 

Espero que perguntem as u pais 
sobre a vida deles a vida d s us 
antepassados. Peçam,lh qu 
escrevam as histórias que pod m 
contar. E escrevam vocês tamb 'm a 
história da sua própria vida d modo 
que seus filhos e netos tenham meios 
de conhecê,los melhor. 

O irmão Adamson ensinou,me há 
muito tempo que cortar lenha 
carregar carvão não queria dizer 
somente carvão ou l nha para 
queimar, mas isso tinha ligação com 
a irmã Williams. Os esforços que 
vocês fizerem para descobrir mais 
sobre seus ancestrais não terão 
apenas o objetivo de con eguir 
informações, de modo que o trabalho 
do templo possa ser~ ito para eles, 
mas também estão ligados ao eterno 
bem,estar deles. Se os cu corações 
estiverem r almente voltado para 
"os pais", vocês não starão 
simple m nte enviando nome , para 

o templo. Estarão abençoando a vida 
de pessoas reais que vocês passaram 
a conhecer e a amar. D 
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FICÇÃO 

Leslie Garcia 

Tomá olhou para o dinheiro em sua mão e suspirou. 

Duzentos pe os -longe de ser suficiente. Havia três 

m das de cinqüenta pesos, duas moedas de vinte 

peso e uma daquelas moedas de cinco lados, que Tomás 

chamava d "quadrados,. A moeda de dez pesos nª-o era 

realmente quadrada, é claro, mas Tomás gostava do jeito 

qu a palavra soava. Ele olhou ao seu redor. As ruas 

stavam quase vazias agora; logo estaria escuro. Com 

outro su piro, Tomá pegou sua caixa de engraxate e foi 

para casa. 

Tomá morava em Santa Maria, uma cidadezinha no 

nort do México. Todos os dias, depois da escola, ele 

andava para cima e para baixo na ruas sem 

a falt , procurando apato para engraxar e 

trabalho oca ionai para fazer. Tinha que 

ajudar a mã ; o pai tinha meorrido dois 

ano atrá , num acidente de trabalho. 

Tomá tinha quatro irmã e um 

ua mã não ganhava, irmão 

lavando co turando, o uficiente 

para ·u ·tentar a todo . Ma Tomá 

nunca r clamou. Ele tinha orgulho 

de ·e r on ·i :1 rado o homem da 

·a ·a <. m tão pou a idad . 

" lú, Tomús., D ma Eva c ·ta v a 

em ç é, ao la :lo :lo eu portão, 
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segurando uma garrafa de refrigerante. "Preciso de um 
favor. Você me compraria um refrigerante no armazém? 
Pode ficar com o troco, mas por favor não demore 
muito-estou com muita sede". 

Tomás colocou sua caixa no chão e pegou a garrafa. 
"Voltarei logo", ele gritou, enquanto descia a rua 
correndo. 

Santa Maria era tão pequena que somente a escola e 
uma loja tinham eletricidade. A maioria das pessoas de 
Santa Maria nem queria luz elétrica. Aqui e ali as 
lâmpadas a óleo faziam figuras estranhas e dançantes 
sobre a rua. 

Tomás estava quase no armazém, quando parou 
espantado. Dois caminhões enormes e brilhantes 
estavam na pequena praça. Em volta dos caminhões 
estavam os moradores da vila, alguns deles com os 
braços carregados de roupas e cobertores. Com 
surpresa, Tomás viu sua mãe dando um "serape" 
colorido para um homem no caminhão. Aquela 
manta comprida e estreita era a favorita de sua 
mãe, um presente de seu pai para ela. "Mãe! O que 
está fazendo?" ele gritou, correndo para ela. 

"Lembra~se de como ouvimos sobre o grande . 
terremoto lá longe, no Sul? Há muitos que perderam 
seus entes queridos e suas casas. Não posso dar muito, 
mas quero mandar alguma coisa que vá ajudar." 

"Mas você adora aquele "serape" que o pai ... " 
A mãe de Tomás sorriu. "Seu pai iria querer dar algo, 

Tomás. E eu também amo minhas irmãs e meus irmãos. 

Lembre~ e de qu , como fi lho d cu , somo , t ) i o 

uma família, filho. Qu ro nviar um pou -o i' amor 
conforto a alguém qu pr i mai , di ·to n ':te 
momento". Ela viu a garrafa de refrigerante." vc 
ser para Dona Eva", di e. "Ela e tá , mprc 

impaciente, esperando eu r frigerante, Tomá 
Corra, faça o que ela lhe p diu". 

Tomás fez o que lhe foi p dido, ma não tava 
feliz. Ele se sentia culpado por seus p n amcnto 
egoístas, mas não conseguia evitá~ lo . "Como 
alguém pode ter menos que nó ?",ele 

perguntava. "Minha mãe nunca tem nada novo. Nó só 
comemos feijão e "tortillas". Algum dia ter i muito 
dinheiro e então darei a alguém. Não agora!" 

No armazém, Tomás pagou o refrigerante. ontou o 
troco para ter certeza de que estava certo. El tinha 
orgulho de sua reputação de menino íntegro. 

"Mande Tomás", Dona Eva sempre dizia quando 
alguém precisava de a.iuda. "Ele é um m nino bl•m 
honesto." Lembrando que o troco era seu, Tomá , 

colocou~o cuidadosamente no bol o. Ele e tava para ir 
embora quando viu o jornal no balcão do armazém. 

Havia fotos dos estragos do terremoto- prédio 
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desmoronado grandes fendas nas ruas. No canto havia 

a foto de um bebê. Lágrimas encheram os olhos de 
Tomás, enquanto ele lia o cabeçalho: Menino Corajoso 
Perde a Vida jJara Salvar a Irmãzinha. Tomás pensou em 
cu irmão e em suas irmãs, mais novos do que ele. Eles 

eram geralmente pestinhas barulhentas mas ele era grato 
pela prc ença d les, nchendo a casa de felicidade. À 
noite iria dizer;lhes que os amava. 

Quand Tomás pas ou pela praça novamente, todas 
as p oas tinham ido embora. Os caminhões ainda 

tavam stacionados lá e Tomás ficou olhando 
fixamente para eles. As moedas em seu bolso estavam 
fria e pesadas. Ele tinha planejado separar dez porcento 
para o dízimo, alguns pesos iriam para suas economias e 
o resto daria para a mãe. O dinheiro era importante para 

ua família e, além disso, não tinha o suficiente para 

ajudar ninguém. 
Entretanto el não conseguia esquecer a foto do 

jornal. Por que tinha olhado? Mas sua mãe estava 

certa-ele tinha muito. Tinha a mãe e os irmãos. 

Tomás sorriu um pouco. Ele até tinha sonhos, grandes 
sonhos. O que era mesmo que seu pai costumava dizer? 
"Se você tem sonhos, e tem fé, você tem muito,. Ele 

virou;se e caminhou em direção ao caminhão mais 
próximo. "São somente alguns pesos,, disse entregando 

tudo, menos o dinheiro do dízimo. 
O homem pegou as moedas e sorriu para Tomás. 

"Obrigado, filho. É mais do que você pensa. Há pessoas 

precisando de remédio, até mesmo bebês sem comida. 
Acredite;me, cada peso ajudará alguém a viver. Obrigado,. 

Tomás pensou no bebê da foto. Talvez seu dinheiro fosse 
ajudá; lo. Mas o importante era que iria ajudar alguém. Ele 

disse adeus e correu para a casa de Dona Eva. "Obrigado, 
Pai, por me dar tanto!,, ele orou em voz alta. D 



SÓ PARA DIVERTIR 

QUEM SOU EU? 
D. A. Woodliff 

Quem são essas pessoas do Velho Testamento? 

1. ____________________________ _ 
a. Meu pai era muito velho quando eu nasci. 
b. Meus irmãos me odiavam porque eu era o filho 

predileto. 
c. Tornei,me um homem importante em outro país. 
d. Perdoei meus irmãos do ódio que sentiam por mim. 

2. ____________________________ __ 
a. Eu, uma moabita, casei,me com um homem de Belém. 
b. Eu amava minha sogra e decidi ficar com ela após a 

morte de meu marido. 
c. Meu novo marido era um fazendeiro de bom coração. 
d. Sou a bisavó do Rei Davi. 

3. ____________________________ __ 
a. Há um livro sobre mim no Velho Testamento. 
b. Satanás tinha ciúme de mim e tentou afastar,n'le de 

Deus. 
c. Sofri muitas aflições e perdi meus filhos e minhas 

posses. 
d. Deus livrou,me e abençoou,me por minha fé nele. 

4. ______________________________ _ 
a. Quando menino, matei um gigante temido por quase 

todos os homens. 
b. Eu era um músico talentoso. 
c. O filho do rei era um grande amigo meu. 
d. Um de meus filhos foi considerado um homem muito 

sábio. 

5. ____________________________ __ 
a. Quando eu estava vivo, o mundo era muito iníquo. 
b. Deus me pediu que cumprisse uma tarefa muito difícil. 
c. Sobrevivi a uma terrível e longa tempestade. 
d. Uma folha de oliveira foi o sinal para que minha 

família e eu pudéssemos deixar a casa incomum que 
havia construído. 

(Z :BSOd BtJ: e p B5;)q B:) -BJq;)nl_) 
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QUEBRA-CABEÇA DA RAPOSA 
Dottie Smith 

Quantos triângulo há na cara da rapo a? 
Cuidado! Raposa são as tu ta · c esperta ·. Não 

deixe que es a o engane. 

~ 
~ · 

QUAL É A SAÍDA? 
Roberto L. Fairall 
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TEMPO DE COMPARTilHAR 

PAZ 
Judy Edwards 

"Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou: não vo-la dou 

como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize" (João 14:27). 

11 Oqueépaz? 

A paz verdadeira é um sentimento de amor, 

gurança e tranqüilidade, que vem do 

cnhor. É o sentimento que se tem quando se sabe que o 

Pai ele ·tial c ]c u no amam e que t"m um plano para 

nós. 

Quando Jcsu viveu na terra, ele ensinou a seus 

·cguidorc que ele · poderiam ter paz, que o Pai Celestial os 

amava c que le, Jesus, tinha sido enviado para ajudá, los. 

A m n agem de paz de Je u , hoje, é a mesma de 
muito tempo atrá : "Deixo,vo a paz, a nlinha paz vos 

dou ... Não e turbe ovo o coração, nem se atemorize, 

Ooão 14:27). 
cnhor promct ,no paz interior-um entimento 

de amor e egurança que pode ser sentido mesmo em 

tempo · de dificuldade. Ess tipo de paz é uma bênção 

c p cial do enhor. 

Éldcr F. Enzio Bu che, do Quorum do Setenta, 

aprendeu obre paz quando era menino. Ele diz: 

"Durante a cgunda Guerra Mundial, no meu país natal, 

a Alemanha, cu vivia com minha mãe e quatro irmãs 

longe de no a ca ·a no ul do paí , m doi quarto bem 

pequeno · c humild . Tínhamo fugido de no a ca a por 

causa do · muito · ataque aéreo que haviam de truído 

nossa idade c ameaçado no · ·a ida . Meu pai e tava 

·c parado de nó · porque havia ido recrutado pelo 

exército. E eu era muito pequeno para ent nd r o 

'vento- dramúti -o · que a onte iam ao m u redor 

1urantc aqu la guerra terrível. 

[ citado na ct1ma, uma noite, no quarto que dividia 

com dua · de minha · irmãs, lembro,me de ter ntido 

enorme solidão ... 

Fiquei acordado até amanhecer e estava tão 

dominado pelo desespero que comecei a chorar. Eu 

chorei muito. 

De repente alguma coisa mudou. Um poder 

confortante envolveu,me e uma voz suave disse a 

minha alma: 'Você é meu filho. Tenha confiança 
em mim., 

Imediatamente meu coração se encheu de alegria e 

felicidade. Todo meu medo, solidão e desespero 

transformaram,se em sentimentos cálidos e 

confortadores. Naquela noite aprendi pela primeira vez 

que existe uma Pessoa invisível mas amorosa que se 

importa comigo, (ver Luzeiros A, páginas 126-127). 
Élder Busche experimentou a paz que vem do Senhor. 

Instruções 

Procure cada escritura; depois combine cada 

afirmação sobre paz com a pessoa que a disse ou a quem 

foi dita. 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Cante o hino "Meu Pai Celestial Me Tem Afeição,, 
Cante Comigo, B,59, e então discuta o sentimento de paz 
que nos advém com o conhecimento de que ] esus nos ama e 
se importa conosco. Pergunte o que podemos fazer para 
conservar conosco este sentimento de paz. 

2. Fale sobre os exemplos de paz da página seguinte. Faça 
com que as crianças dramatizem, representem com gestos ou 
ilustrem as histórias ou circunstâncias dos exemplos. 

3. Ajude cada criança a criar um "Livro da Paz, para ser 
usado durante todo o ano. Uma página pode ter o desenho 
da definição de paz da criança. Os exemplos de paz 
encontrados na próxima página podem ser aumentados e 
reproduzidos para as crianças rotularem, pintarem e 
guardarem em seus livros. D 
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Povo do Rei Benjamim 

Paulo 

Povo de Anti-Néfi-Léhi 

enhor dan1 força at) :cu 1" 
po o; o nhm al cn ~oad o ·cu 

po o om paz." ( almo · 29: 11.) 

2 " ... ·obre ele - de -~cu o 

E pírito do cnhor 'os encheu 

de alegria, t ndo re ebido a 

remi ão de eu pe ado ·, c tendo 

paz de con ciência, por au ·a da 

profunda fé que tinham em Je ·w." 

(Mosiah 4:3.) 

3 "E as im vemos que, quanJo 

esses lamanita chegaram a 

conhecer a verdaJe, manifestaram, 

se firme e preferiam sofrer <1té a 

morte que p car; as~im vemo - que 

... enterraram suas arma de gu rra 

em favor da paz." (Alma 24: 19.) 

4 " ... sede perfeito , scd 

consolado , seJ de um mc~mo 

parecer, vivei em paz; e o Deu - de 

amor e de paz erá convosco." 

(li Coríntio 13: 11.) 

5 "Aprende Jc mim c ouve as 

minha palavras; anda na 

mansidão Jo meu c'ipírilo c terás paz 

em mim." ( outrina c Conv '"·nio 

19:23.) 
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PARA OS AMIGUINHOS 

Betsy Sueltenfuss ''P or qu você ainda está aí dentro?'' a mãe de 
orey perguntou. "Você sempre gosta de 

brincar na poças d'água quando chove-!" 

orey · ntou~s no parapeito da janela observando o 

último gotejar da chuva cair do telhado. "Eu sempre 

brinco na poça com Lissa", ele dis e. "Mas tivemos uma 

briga ontem". 

"Ah, é?" 
"Ela deu o nome d Mannington a eu gatinho novo. 

Eu lhe di s que aquele era um nome bobo para um gato ." 

"Vo ê lhe pediu de culpas?" 
orey levantou o queixo teimosamente. "Eu não", ele 

disse. "E mesmo um nome bobo". 
mãe orriu e perguntou: "L mbra~se do nome que 

deu ao peixinho dourado que tivemo no ano passado?" 

orey lembrou~ e de que tinha dado ao tímido 

peixinho dourado o nom de Tubarão, ó para ser 

engraçado." ho que também era um nome bobo", ele 

admitiu." ho qu vou lá fora, agora". 

orcy hutou alguma poças com ua botas de 

blwra ·h a. EI' bateu o - pé na água que corria na arjeta. 

"Nfto tern gra ·n brincar sozinho", rc ·mungou. "Não 

tem ninguém para espirrar a úgua junto omigo ou para 

m' ajudar a jogar pedra · grande· na poça ·." 

Ele começou a voltar para casa devagar. Não chutou 

as poças. Ele nem mesmo as pulou. Andou em volta 

delas com passos normais de um dia sem chuva. 

Em frente a sua casa a água da chuva corria pela guia 

como um riozinho. Ele ficou olhando as folhas que corriam 

como pequenos barcos, em direção à casa de Lissa. 

Lissa estava lá fora brincando sozinha também. ]á sei o 

que vou fazer, pensou Corey, e entrou correndo em casa. 

Em poucos minutos voltou com um barco de papelão 

que havia feito com uma caixa velha de cereal. 

Ele lançou seu barco à sarjeta e depois se escondeu 

atrás de uma árvore para olhar. Solavanco ... mergulho 

. .. rodopio. Era uma dura jornada, mas o barco era 

próprio para alto mar. 
Lissa deu um grito de felicidade quando viu o barco. 

Ela se esticou e tirou~o da água. Então olhou para cima e 

viu Corey espiando por detrás da árvore. Ela acenou e 

chamou~o . 

Quando chegou perto dela ele disse: "Eu acho que 

Mannington é um bom nome para seu gato. Desculpe 

por ter caçoado dele." 
"Obrigada, Corey, por m_e dizer isto." Ela sorriu para 

ele e devolveu~lhe o barco. "Vamos-vamos ver quem 

con egue achar a maior poça para espirrar água ." O 
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HISTÓRIAS DO L I VRO DE MÓRMON 

''''''''''''''''' Corior 

que )c u viria para sofr 

Alma 30:16- 17 

emm st1bios e amarnunm,no lcvaram, no para Amon, que 

!c : ·nm que ele fo \T conduzido para fora de J r ·htm. 

lma 3 : l9 2 

Um homem chamado Corior foi para Zarahemla. Ele não 

acreditava em Jesus Cristo e pregava que o que os profetas 

haviam dito sobre o Salvador não era verdade. 

Alma 30:6, 12-14 

Ele disse que os homens não seriam punidos por seus 

pecados porque não havia vida após a morte . Muitas 

pessoas acreditaram em Corior. Elas se tornaram iníquas. 

Alma 30:18 

Quando Corior foi para a terra de Gideon, o povo de lá 

também não lhe deu ouvidos. O sumo sacerdote e juiz 

supremo fez com que o levassem a Alma, em Zarahemla. 

Alma 30:21, 29 
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Alma perguntou a Corior se ele acreditava em Deus e 
Corior disse que não. Alma disse ~lhe:"Eu sei que existe um 

Deus e que o Cristo virá". 

Alma 30: 37-39 

Alma disse que Corior já tinha visto muitos sinais do poder 

de Deus. Ele tinha as escrituras e os testemunhos de todos 

os profetas. 

Alma 30:44 

Corior ainda se recusou a acreditar em Deus. Alma ficou 

triste por causa da iniqüidade de Corior e avisou~o de que 

sua alma poderia ser destruída. 

Alma 30:45-46 

Corior queria que Alma realiza e um milagre para provar 
que Deus existe. Corior di se que e vi e um inal do poder 

de Deus, acreditaria nele. 

Alma 30:43 

Alma disse a Corior que a terra, tudo que n la cxist c o 

movimento dos planetas no céu são t dos inai · Je que 

existe um Deus. 

Alma 30:44 

Corior ainda queria um sinal para provar que Deu existe. 

Alma di e que o inal Je Deu cria Corior nc.ar mudo. 

Alma 30:48-49 
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Após Alma ter dito estas coi as, Corior não conseguiu mais 

falar. 

Alma 30:50 

Alma, sabendo que Co rio r iria novamente mentir ao povo, 

disse qu o Senhor iria decidir se Corior voltaria a falar. 

Alma 30:55 

jui: supremo enviou uma carta por todo opa( are p ito 

do qu acnnt cu -om orior. Ele di · ·c àquele qu 

a -reditnram em t rior que deveriam ·c arr pender. 

lma 3 :57 

Corior escreveu que sabia que aquele sinal era de Deus e 

que sempre soubera que Deus existia. Ele pediu que Alma 

orasse para tirar~lhe a maldição. 

Alma 30:52, 54 

O Senhor não devolveu a voz a Corior. Corior teve que ir 

de casa em casa, pedindo comida. 

Alma 30:56 

O povo arrependeu~se e Corior foi viver com os Zoramitas. 

Enquanto e tava mendigando foi morto e pisoteado. 

Alma 30:58-59 
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MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

PARTICIPAR INTEGRALMENTE DAS BÊNÇÃOS DO ACER 

T odos nós temos acesso aos 
dons do Espírito e à 
revelação pessoal. (Vide 

D&C 88:63.) Todavia, as ordenanças 
de sal v ação e outras bênçãos do 
sacerdócio devem ser administradas 
pelos portadores do sacerdócio. 

Por intermédio do poder do 
sacerdócio temos acesso à orientação 
de profetas vivos e de líderes gerais e 
locais. Temos também a oportuni~ 

dade de receber ordenanças e 
bênçãos do sacerdócio que podem 
trazer~nos paz neste mundo 
conturbado e guiar~nos em direção à 

vida eterna. 
Uma das metas da Sociedade de 

Socorro é ensinar a nós, mulheres, 
como "participar integralmente das 
bênçãos do sacerdócio" (Manual da 
Sociedade de Socorro, página 1). Na 
Igreja, mulheres não batizam, não 
ordenam nem ficam no círculo para 
darem uma bênção do sacerdócio; 
mas, como o falecido Élder John A. 
Widtsoe, do Conselho dos Doze, 
escreveu, "Os homens não têm mais 
direito que as mulheres às bênçãos 
que provêm do sacerdócio e que 

acompanham a sua posse". 

PROCURAR OBTER AS 

~~~ç~~~~~~~~~~ç~~ 

As bênçãos do sacerdócio, 

necessárias para a salvação, incluem 
as ordenanças do batismo, con~ 
firmação, investidura do templo, 
casamento celestial, se lamento e 
batismo pelos mortos. Se quisermos 

ILUSTRADO POR SUE HANSEN 

receber todas as vantagens de 
qualquer destas bênçãos devemos 
procurar obtê~las at iva e 

persistentemente. 
Para muito s a busca requer 

sacrifício. "Após minha conversão, 
tive que esperar meio ano para ser 
batizada", lembra Olga Kovárová, da 
Checoslováquia. "Por não termo 
fonte batismal, precisávamos esperar 
até o verão, quando podíamos ir ao 
bosque próximo sem~ sermos 
percebidos". Quando chegaram à 
represa, na noite do batismo, viram 
vários pescadores. "Esperamos; o 
tempo arrastava~se cansativa~ 

mente", disse ela. Finalmente um 
irmão sugeriu que e les orassem, 
pedindo ajuda ao Pai Celestial. "Esse 
foi meu primeiro milagre com uma 
oração do sacerdócio. Poucos 
minutos depoi de nossa silencio a 
oração, a maioria dos pescador 
retiraram~se da beira do rio ... 
Imaginem minha alegria ao sair da 
água". Olga foi a primeira moça 
convertida na Checo lováquia em 

quas quarenta ano'. Em ' ua 
confirmação la ouviu qut.:, por 'Cu 
intermédio, "muita p oa ' c 

uniriant à Igreja". 
• Que esforço seria nece ária para 

que recebesse as bênçãos de salvação? 

BUSCAR OUTRAS BÊNÇÃOS 

DO SACERDÓCIO 

Em tempo de solidão e Jor a , 

bênção con elho do ac rdócio 
podem trazer paz e con olo. Em 
tem.po de doença, uma bên ão pode 
aliviar fardo fí ico mo ionai -. As 
bênção patriarcai podem dar 
orientação propósito. E, ao 
participarmos do sacramento a cada 
semana, podem s r n v ar no , o , 

convênios com o Senhor. 
A irmã Chiek N. Oka aki, Ja 

presidência geral da oci dad de 
Socorro, recorda: "Quando meu 
marido faleceu, eu tava na s 
profundezas da tri t za e da dor ' 
neces itando de conforto. Voltci~mc 
para as escritura e comec i a avaliar 
minha vida. Quando fui à Igreja, no 
domingo apó s u epultamcnto, 

ouvi atentamente a oração acra~ 

mental e senti, com grand certeza, 
que p deria ter o E pírito do cnhor 
comigo-e que eu poderia fazer isso 
por meio da renovação de meu 
convênio . Foi impl . ou grata por 
poder participar de a ordenança do 
sacerdócio c receber c se conforto 

todo domingo." 
• Que ordenança do sacerdócio lhe 

daria conforw nestes temJ>os? O 
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Elos 
de 

o r 
José Roberto 

Alarcón Navarr.ete 

E ta história é v rídica e linda, 

ma s não é única. Acontece 

muitas e muita vezes, onde 

quer que haja membros de A Igreja 

de Jc u risto dos Santos dos 

Últimos Dias. 
Esta ver ão em particular deu,se 

em Temuco, uma cidade na região 
centro, ul do Chi le, aproximada, 

mente de 1985 a 1991. É o relato de 
trê rapazes qu decidiram com, 

partilhar eus testemunhos-e 

de creve a maravilho as conversões 

ub eqüente , qu e multiplicaram 

além do sperado. 
o contrário de muitos e tu, 

dante · da Uni v r idad Católica de 

Tcmu c, H ra ldo Torre , originário 

da idade de Laja , era membro da 

Heraldo Torres 



l grej a . O s co legas d e cl asse 

observ avam que ele era co rajoso , 

expondo seus pontos de vista em 

qu es tões morais- a té mes mo n as 

aul as obriga t ó ri as d e t eo logia , 

qu and o su as opiniões, às vezes, 

abaixavam suas notas. Mas, no final, 

acabo u ganh and o o res pe ito d e 

muitos dos seus professores e colegas. 

O colega de quarto de Heraldo e 

amigo d e lo n ga d a t a, Robe rt o 

J iméne z, e ra t ambém m embro d a 

l grej a e ac ab ar a d e r e to rn ar aos 

es tud os d ep o is d e se rv ir co m o 

missionário de tempo integral. Como 

muitos conversos, era o único santo 

dos últimos dias d a famíli a. Se u 

retorno bem sucedido à univer idade 

afas tou as preocupações de muitos 

amigos e pa rentes qu e h av ia m 

t ent ad o co nvenc ê ~l o a n ão 

Luis e Marta Cornejo, com o filho 

Roberto Jiménez 

interromper o estudo para ser 

mis ionário. 
((Quando vai sair em missão? 

perguntava à vez s Roberto, para 

implicar com Heraldo. 
ccLogo. Quando cu me formar", 

era a respo ta de cmprc. 
'(Quer diz r, daqui a dez ano'?'' 

brincava Roberto. 
Não muito tempo d poi , o · doi · 

colegas, ambo e tudantes de inglês, 

conheceram um outro jovem que 

também estudava inglê omo 

matéria principa l na universidade. 
Seu nome era Lu i · (((Luchito") 

Cornejo e era da capital, antiago. 

Embora tido como tímido, Luchito 

aceitou o convite de Roberto e 
Heraldo para ir a reuniões da Igreja 

e au la do in tituto c achou a 
mensagem do evangelho muito 
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A mãe de Luis Cornejo, Carmen Vargas Rodriguez, e a irmã 

Alejandra, com o bebê 

a ti fa tó ri a. M ais O Ll me n o n a 
me m a época, co meço u a mo rar 

o mo p nsio nist a n a casa do 
Hcrn ::1 nd cz, qu e eram membros da 
Igreja. A maneira solícita e bondosa 
daquela família tocou o coração de 
Luchito e ele decidiu ba tizar~se . 

Lu hito foi apenas o primeiro de 
uma éri de conver os-o prin""leiro 
nc ·a h i tória de elo de amor. Numa 
de ua viage ns pa ra casa, e m 

Santiago, persuadiu a mãe e a irmã a 
conhecerem a Igreja. Ambas foram 
b a ti za das. O mes m o co n vit e fo i 
t amb ém f i to a o utro co lega de 
ela se , Luis Soto, que também seguiu 

seus passos às águas do batismo. 
Na época de sua filiação à Igreja, 

Luis Soto morava na mesma pensão 
qu e Rich ard Spichige r, aluno do 
curso de tnecânica de automóveis e 
descend ente de imigrantes suíços . 

Guillermo Rosales 

Richard ficou muito impressionado 
com a conduta e os modos de seu 
colega . Essa boa impress ão abriu 
caminho para que os missionários
que também moravam na pensão
o ensinassem. Depois do batismo, 
Rich ard foi missionário na Missão 
Chile O sorno, onde ele, por sua vez, 

batizou dezenas de pessoas. 
Voltemos a Luchito. Mesmo antes 

de Luis So to e Richard Spichiger 
filiarem~ se à Igreja, ele compartilhara 

se u tes temunho com uma amiga
uma jovem chamada Liliana Salazar. 
Como Heraldo, Roberto, Luchito e 
Luis, Lili an a t amb ém es tud ava 
inglês. N aqu ele an o , el a seria 
homenageada como a melhor aluna 
da classe. Mais importante do que 
isso, as mudanças que observara na 
vid a d e Lu chito indu zir am~n a a 

Luis Soto e família 



Nestor Bravo, Mirna Salazar, Liliana Bravo (com o bebê), e Patricia Salazar 

estudar suas crenças. Depoi de 
alguns meses, ela também tornou~ se 

membro da Igreja. Mais tarde, a seu 

convite, o pai, a mãe e a irmã, 
Patricia, ouviram e ace itaram a 
mensagem da Restauração. Liliana, 

então, falou da Igrej a a um sex to 
estudante-seu amigo Guillermo 

Rosales-e ele também se batizou. 
Freqüentando a Igreja, Liliana 

conheceu outro recém~converso, 

Nestor Bravo, com quem se casou 

mais tarde, no templo. 
Muito antes de filiar~se à Igreja, 

Nestor desejara muito obter sucesso 
profissional no campo das arte 

dramáticas. Seu emprego consistia 
em organizar oficinas de teatro para 

estudantes universitários na cidade 
sulista de Valdivia . Sua conversão 
teve início ao conhecer Alejandro 

Richard Spichiger 

Arangua, e tuc.lante de medi ina 
veterinária e membro fiel d<1 Igreja. 
O dois desenvolver<1m um<1 bela 

amizad . N stor per cbcu d' 
imediato que eu novo amigo ra 
dif rent do outro · jovcn · . 

Alejandro, guiado pelo c pírito, 
pr tou~lhe te temunho. 

Depoi do batismo d Ne to r, o · 
doi viajaram junto p lo hil , 

fazendo apre entaçõe de mímica 
em seminário e in tituto chil no . 

Ele de cobriram b la c artí tic<1 
maneira de incorporar o , princípio · 

do evange lho a ua proc.luçõc . 
Além di o, ambo prc tavam 

poderoso te temunho a todo · que 

a i tiam ao eu e petáculo. 
Po teriorment , Alej<1ndro 

mudou~ e, indo pe1ra um novo 

emprego. Ne tor ficou c foi chamado 
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Luis Campos 

como ecretário da estaca e, depois, 
orno profe sor do seminário diário. 
riou pe as Je teatro sobre a vida de 

Néfi, de Mórmon, Alma e Jesus 
ri s to, que deixaram uma marca 

indelével em eu jovens alunos. 
Profissionalmente, Nestor tornou~ e 
bem onhe ido c mo talento de 
grande potencial no teatro, e seu 
grupo de mímica, Antumimik, viajou 
por vária cidades do Chile e da 

Argentina. As pessoas gostavam 
dele e admiravam~no também 
como educador. Mais tarde, aceitou 
um convite para lecionar na 
Universidade de la Frontera, em 

Temuco. 
Uma das alunas de Nestor na 

universidade, Carolina Urrutia, 
ficou part~cularmente impressionada 
com ele. Achava~o um 
tanto diferente das outras 

María Reinanco 

pessoas talentosas - e decidiu 
descobrir o motivo. Nestor teve a 
maior boa vontade em falar~ lhe sobre 
o evangelho de Jesus Cristo e, como 
resultado, acabou tendo o privilégio 
de batizá~la. Depois, ela e Nestor 
influenciaram a conversão de outra 
estudante, uma atriz e professora 

chamada María Reifi.anco. 
Carolina diz que o evange lho 

aumentou seu amor pelo Pai Celestial 
e pelas outras pessoas. Um domingo, 
quando ia de táxi para a igreja, o 
m.otorista interessou~se pelos livros 
que levava-as obras~padrão . A 
conversa foi ficando cada vez mais 
animada e, quando chegaram à 
capela, Carolina convidou~o para 
assistir às reuniões com ela e a falar 
com os missionários. Ao aprender 
sobre a Igreja, o motorista de táxi, 

Alejandro e Lorena 

Arangua, com os 

filhos. 



Luis Campos, ficou profundamente 

impress ion ado com a importância 

dada à lei da castidade e com a idéia 

d e um profe t a v iv o . D o is m eses 

depois, foi batizado. 
Enquanto isso, a mãe de Carolina, 

que vive na cidade de Chillán, filiou~ 

se à Igreja depois de ouvir o 

testemunho da filha durante uma 

visita que a jovem lhe fez. 

Quantas pessoas foram batizadas 

por causa de Heraldo Torres, 

Roberto Jiménez, Nestor Bravo e os 

outros dessa linda corrente? A cada 

ano, é mais difícil responder a essa 

pergunta. Mais e mais familiares 

dessas pessoas estão sendo batizados , 

e muitos dos novos conversos estão 

servindo como missionários de 

tempo integral e compartilhando o 

evangelho com os amigos que, por 

sua vez, o compartilham com outros 

indivíduos. É um círculo infinito. 

Pouco a pouco, membro por 

membro, nos corações de milhares 

de conversos no Chile, como em 

todo mundo, formam~se elos de 

amor. 
O que aconteceu, então, àquele 

estudante universitário, Heraldo 

Torres, que prometeu ao amigo servir 

como missionário depois de formar~ 

se? Ele cumpriu a promessa. Depois 

da formatura, Heraldo foi para a 

Missão Chile Santiago Sul. Su as 

cartas à família prestaram um grande 

testemunho da alegria de continuar 

a compartilhar sua luz com os outros. 

É interessa nte notar que esse 

A mãe de Carolina Urrutia, Carmen 

Letícia Castillo 

Carolina Urrutia 

cre cimento fenomenal da Igreja l1L) 

Chil a onte eu me ·mo 1uando o~ 
a n to · do ú 1 ti mo dia . L) fria m 

intcn ·a per ·cgut êh) c eram 

mdc ·tado · por · nncnt.uio~ an t j , 

mórmon · no · meio de C<.)municaç,\<.). 

Entr tanto, nada con ·cguiu entra , 

qu cer a fé do povo. omo ~ l os de 

uma infindável orrentc, membro 
novo e antigo · têm~ ·c unidt) em 

amor, em te ·tem unho c em apreço 

pela bênção do e angclho. 
À medida que a pe ·oa · do hilc 

tê m aceitado o evangelho re - ~ 

taurado, o S nhor t m ab nçoado o 
paí com paz e pro pcridadc. 

E tamo cada dia mai · perto J ver 

o cumprimento da vi ão proféti a Jo 

Pre idente Spencer W. Kimt all , que 

tinha tanto amor por c se povo 

prometeu que o· lamêH1itas 

flor sceriam como ':1 rosa. 
Sobre e e povo, o profeta Néfi 

escr veu: "O vangclho de Jc u 
Cri to er, lhe ~á anunciado; erão, 

portanto, restaurado · no conheci~ 

mento de eus pais, como também 

no conhecim nto d Jesu s ri to, 
tido por eus pais" (2 Néfi 30: 5). 

Os e los de amor que no unem 

-que un m todo · nó o mo 

membros da Igreja do cnhor- ão 

apena o começo da obrt~ do Pai 

Ce lest ia l para propor ionar a 

imorta lid ade e a vida eterna ao 

homem. D 

José Roberw Alarcón NawrreLe serve na 

presidência da Estaca TemHw Clule . 
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SEGUNDO DIA 

E outra vez, eu, Deus, disse: 

Faça-se um firmamento no meio 

das águas; e assim foi feito mesmo 

como falei; e eu disse: Que ele 

divida as águas das águas, e assim 

foi feito. 

E eu, Deus, fiz o firmamento e 

separei as águas; sim, as grandes 

águas sob o firmamento das águas 

que estavam acima do firmamento, 

e assim foi mesmo como falei. 

E eu, Deus, chamei o firmamento 

céu; e foram o entardecer e a 

manhã o segundo dia. 

TERCEIRO DIA 

E eu, Deus, disse: Aiuntem-se as 

águas que estão debaixo dos céus 

em um só lugar; e assim foi. E eu, 

Deus, disse: Que haia uma parte 

seca; e assim foi. 

E eu, Deus, chamei a parte seca 

Terra; e ao aiuntamento das águas 

eu chamei Mar; e eu, Deus, vi que 

todas as coisas que eu tinha feito 

eram boas. 

E eu, Deus, disse: Produza a 

terra grama, erva que dê semente, 

árvore frutífera que dê fruto 

segundo a sua espécie, ... e assim 

foi como eu falei. 

E a terra produziu grama, toda 

erva produziu semente, segundo 

sua espécie, e a árvore produziu 

fruto, 

... segundo a sua espécie; e eu, 

Deus, vi que todas as coisas que 

havia feito eram boas. 

E foram o entardecer e a manhã 

o terceiro dia. 
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QUARTO DIA 

E eu, Deus, disse: Haia luzes no 

firmamento dos céus para dividir o 

dia e a noite, e que elas seiam 

sinais para as estações, para os 

dias e para os anos; 

E que seiam as luzes do 

firmamento dos céus para dar luz , 

sobre a terra; e assim foi. 

E eu, Deus, fiz duas grandes 

luzes; a luz maior para governar o 

dia, e a luz menor para governar a 

noite ... ; e também as estrelas 

foram feitas de acordo com minha 

palavra. 

E eu, Deus, coloquei-as no 

firmamento do céu ... 

E eu, Deus, vi que todas as coisas 

que tinha feito eram boas. 

E foram o entardecer e a manhã 

o quarto dia. 

QUINTO DIA 

E eu, Deus, disse: Produzam as 

águas, abundantemente, criaturas 

que se movam e que tenham vida; 

e aves que voem sobre a terra ... 

E eu, Deus, criei as grandes 

baleias e toda criatura que se 

move, que as águas produziram em 

abundância, segundo sua espécie; 

e toda ave alada segundo sua 

espécie; e eu, Deus, vi que todas as 

coisas que eu havia criado eram 

boas. 

E eu, Deus, as abençoei, 

dizendo: Frutificai e multiplicai-vos 

enchendo as águas do mar; e 

multipliquem-se as aves na terra. 

E foram o entardecer e a manhã 

o quinto dia. 
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SEXTO DIA 

E eu, Deus, disse: Produza a 

terra criaturas viventes segundo 

sua espécie, o gado, as coisas que 

rastejam, as bestas da terra, 

segundo seu gênero; e assim foi. 

E eu, Deus, fiz as bestas da 

terra, segundo sua espécie, e o 

gado segundo sua espécie, e tudo o 

que rasteja sobre a terra, segundo 

sua espécie; e eu, Deus, vi que 

todas as coisas eram boas. 

E eu, Deus, disse a meu 

Unigênito, que estava comigo 

desde o princípio: Façamos o 

homem segundo nossa imagem e 

semelhança; e assim foi. E eu, 

Deus, disse: Que ele tenha domínio 

sobre os peixes do m~r, sobre os 

pássaros do ar, sobre o gado, sobre 

toda a terra e sobre todo ser que 

rasteja sobre a terra. 

E eu, Deus, criei o homem em 

minha própria imagem; na 

imagem de meu Unigênito o criei; 

macho e fêmea os criei. 

E eu, Deus, os abençoei e lhes 

disse: Frutificai e multiplicai-vos e 

enchei a terra, subjugai-a, e seja 

vosso o domínio sobre todos os 

peixes do mar, as aves do céu e 

toda coisa vivente que se move 

sobre a terra ... 

E eu, Deus, vi todas as coisas 

que havia feito, e eis que todas as 

coisas as quais eu havia feito eram 

muito boas; e foram o entardecer e 

a manhã, o sexto dia. 







COMO APRENDER A GOSTAR 
DO VELHO TESTAMENTO 

Mary Hazen Johnston 

Q uando eu era criança, ad orava o uvir as 

histórias de No é, Davi e Daniel. Tempos 

depois, li uma coleção de histórias da Bíblia 

para crianças e, com dez anos, decidi ler a Bíblia de capa 

a capa . 
Fiz tal tentativa mais de uma vez, sempre com os 

mesmos resultados. Toda vez que lia o último capítulo de 

Gênesis, era derrotada pela complexidade do Velho 

Testamento e rapidamente perdia o interesse. 

Aos dezenove anos, fui convertida ao evangelho 

restaurado-e redescobri as escrituras . A ssim, com a 
compreensão ampliada pela Restauração, as escrituras 

tornaram~se fonte de rico e interminável deleite. 

O Velho Testamento, contudo, não é um livro fácil de 

se ler. Sua extensão é suficiente para desanimar o mais 

determinado leitor. Algumas partes parecem repetitivas, 

outras, meticulosamente pormenorizadas, com instruções 

que parecem irrelevantes para a vida moderna. 

Como sobrepujar essas barreiras? 
No decorrer dos anos, surgiram~me várias idéias que 

lhes poderão ser úteis se quiserem aprender a amar e a 

compreender o Velho Testamento. 
Primeiro, não tentem uma leitura de capa a capa na 

primeira vez. Em vez disso, comecem com uma história 

mais conhecida, como a de Daniel na cova dos leões ou a 

de Davi e Golias, ou leiam um pequeno livro, como o de 

Ester. Isso os estimulará a lerem mais. 
Segundo, saltem de um trecho para outro. Se não 

estiverem interessados em qu antos cúbitos tinha o 

tabernáculo, mudem para um outro capítulo ou livro. É 
sempre possível voltar àquele ponto, depois de se estar 

mais familiarizado com o Velho Testamento . 
Terceiro, leiam um pequeno trecho todos os dias. 

Um capítulo po r di a é a m edida cer t a pa ra mim, 

especialment e qu and o m e e n co n tro e m meio a 

pormenores de leis e ordenanças di ver a . E e m 'todo 

ajuda~me a ler devagar e com aten ção, de cobrindo 

versículos interessantes . Uma jó ia de sc ri t u ra q ue 

descobri dessa forma encontra~se m De uteronômio 

29:29. (Vamos lá, procurem~na .) Eu nunca teria notado 

ess e versículo, se n ão tivesse lid o D e u te ro n ô mio 

vagarosamente, um capítulo de cada vez. 
Quarto, estudem um assunto específico em todo o 

Velho Testatnento. Esse é um método que apr io por 

causa da variedade e liberdade que proporciona. Um do 

meu s t e m as prefe rid os é o co ração- coração 

quebrantado , coração novo, coração de ca rne ve r u 

coração de pedra e coração circunciso. Ao e tudar e c c 

outros assuntos, comecei a apreciar a profundidade do 

evangelho ensinada no Velho Testamento. 
Quinto, recorram a índices, dicion ário bíb lico , 

referências remiss ivas e mapas. Se quise rem ajuda, há 

muitos recursos disponíveis. 
Sexto, apreciem tudo o que forem capazes de 

compreender no momento . À vezes, q uando estou 

lendo o Velho Testamento, procuro não pre tar atenção 

às minúcias até ter uma noção geral do tom c significado 

do capítulo . Por exemplo: não tenho a preten ão de 

entender Isaías completamen te, mas go to de ler eus 

esciitos . Saboreio as imagens mentai da glória de I rael 

nos últimos dias, do grande amor do enhor por seu 
povo e do M essia promet ido. Essas de ·criçf>e s 

p roporc ionam~me e n timento cá lido ·, profundo<J e 

ternos. Nem sempre sei a que evento específicos I ·aías 

es tá~se referindo, ou e e tá de crevcndo o pa sado, o 

pre ente, ou o futuro-ma ei que quero estar na ião 

que ele de creve . 
Sem dúvida, e tudar o Velho Tco,tamento é 

importante para um entendimento mai completo da 

e critura , e o re ultado vale a pena. O 
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o 
A 

CONVENIO 
A 

ABRAAMICO 
UMA BÊNÇÃO PARA TODOS 

Somos herdeiros do evangelho e do 

sacerdócio por causa do convên io 

que Deus fez com Abraão. 

Kent P. Jackson 

P oucos servos do Senhor têm uma posição de 
tanta preeminência como a de Abraão. Como os 
cristãos, os judeus e os muçulmanos, os santos 

dos últimos dias consideram Abraão o pai dos fiéis e o 
ancestral exemplar daqueles que servem a Deus. Milhões 
de homens em todo o mundo receberam o mesmo nome 
desse grande patriarca, evidenciando o legado de sua 
vida e realizações, bem como uma memória honrosa, 

preservada por seus descendentes. 
O lugar de Abraão na história é bem merecido. Os 

livros de Gênesis e Abraão registram sua fé e diligência 
em servir ao Senhor. (Vide Abraão 1-2; Gênesis 
11:26-25: 10.) Os registros sagrados mostram que ele se 

comprometeu a fazer tudo o que o Senhor mandasse, 
estando até mesmo disposto a sacrificar, em obediência ao 
mandamento do Senhor, o que lhe era mais precioso- o 
filho. (Vide Gênesis 22:1-18; Hebreus 11:17-19.) O 
Senhor escolheu esse homem fiel, dentre todos os 
homens da terra, para tornar,se o pai do povo do 
convênio. Por intermédio de seus descendentes diretos e 
adotados, as bênçãos do evangelho estariam ao alcance 
de todos os homens e mulheres. Para nós, Abraão é o 
centro da história do convênio, e os santos fiéis 
regozijam,se por serem contados entre seus descendentes, 
procurando seguir seu exemplo de retidão. 

PRO~SASSAGRADAS 

Um convênio é um acordo no qual as duas partes se 
comprometem entre si. Cada parte se compromete, 
como mostra de sua aceitação do convênio, a cumprir 
certas obrigações. Num convênio do evangelho fazemos 
acordos sagrados com Deus, prometendo obedecer a sua 
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vontade. Em troca, ele nos promete bênçãos gloriosas 

m diant no sa obediência e serviço. 
O patriarca Abraão comprometeu~se firmemente a 

servir ao Senhor e foi privilegiado, fazendo um convênio 
com ele. A Bíblia de creve as bênçãos que o Senhor 

prometeu a Abraão por causa 
de ua fé e obediência . Os 
exemplos seguintes referem~se 

a quatro promessas: 
Promessa 1: "Levanta ·agora 

o teus olhos, olha desde o 
lugar onde estás, para a banda 
Jo Norte, c do Sul, e do 

ricnte, c do Ocidente; 
Porque toda esta terra que 

vê , te h i de dar a ti, e à tua 
s m n te, para sempre" 
( ên i 13:14-15). 

Promessa 2: "E farei a tua 
sement como o pó da terra; de 
maneira que e alguém puder 
contar o pó da terra, também a 
tua em nte erá contada" 

( ênesi 13:16). 

19: 1-8.) Os descendentes daquela linhagem recebem, 
por herança, as mesmas bênçãos e ficam sob as mesmas 
obrigações que seus antepassados. Na época atual, o 
Senhor renovou esse convênio com os santos. (Vide 
D&C 84:33-40, 48; 110: 12.) Assim, os santos dos 

últimos dias, hoje, com~ 

preendem corretamente o 
convênio dos patriarcas 
bíblicos como sendo um 
convênio entre Deus e eles 

mesmos. 
As passagens citadas acima, 

juntamente com outras 
escrituras, apontam os quatro 
principais aspectos do 
convênio abraâmico. 

1. UMA TERRA PROMETIDA 

O Senhor deu a terra de 
Canaã como uma bênção a 
Abraão, sua esposa Sara e os 
seus filhos, que são os do 
convênio. Revelações dadas 

Promessa 3: "E estabelecerei · Deus deu Canaã a mais tarde mostram que o 
Senhor designou outras terras 
prometidas-as Américas, por 
exemplo, como herança aos 
filhos de José. (Vide 3 N é fi 

o meu concerto entre mim e ti 
e a tua m nte d pois de ti em 
, ua geraçõ , p r concerto 

perpétuo, para t s r a ti por 

Abraão e a sua posteridade 

-se cumprissem o 

convênio. 

cu , à tua emente d poi 

d ti"( ên i 17:7). 
Promessa 4: "Em tua 

cmcnt rão b ndita t da a nações da terra, 
porquanto obcde c t à minha voz" (Gênesi 22: 18). 

filho e o neto d Abraão e Sara, I a que e Jacó, 
rc 'bcram prome a imilar ficaram sujeitos aos 
rn ·mo · onv~nios c obrigaçõ de Abraão. (Vide 

1êne ·is 26: l- 4; 2 :1 - 14; 5:9-12.) a m ma forma, o 
onvênio foi renovado no inai com o de cendente 

desses trê · homcn · , a c a a de I ra L (Vide Êxodo 

15: 12-13; 16: 16; Éter 13:8.) 
As escrituras, entretanto, 

atestam claramente que esta 

promessa está condicionada à retidão do povo. No 
Velho Testamento, lemos que Deus adiou o 
cumprimento da promessa da terra quando o povo se 
recusou a servi~ lo. Primeiro, as dez tribos do norte 
foram tiradas da sua terra em conseqüência da falta de 
retidão (vide li Reis 17), e, mais tarde, as tribos de Judá 
e Benjamim foram levadas de forma semelhante (vide li 
Rei 24-25). O Senhor negou a bênção à antiga Israel 
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porque o povo não a merecia, cumprindo a promessa 
de que a h erança seria dada somente sob condição 
de fid elid ade. (Vide Deuteronômio 4: 25-27; 28 :15 , 
62-64.) 

Como uma terra prometida é a bênção de um convênio 

sagrado, o povo do convênio só 
pode r e cebê ~la cumprindo as 

condições do convênio. Quando 

as trib os dispe rsas d e Israe l 
ace it arem n ovamente o 
convênio abraâmico, o Senhor 

as congregará inteiramente , em 
paz, nas suas terras prometidas. 
(Vide 2 Néfi 6:11 ; 10:7-8.) 

2. UMA GRANDE 

POSTERIDADE 

Talve z a bênç ão mais co ~ 

nh~cida do con~ênio abraâmico 
seja a de uma vasta posteridade . 

O Senhor prometeu a Abraão 
que seus descendentes seriam 

numerosos como as es trelas . 

"Abraão recebeu pr me a r lati a - à ·ua ' t.: mcntc 
ao fruto de eus lombo .. . qu ha iam de ontinuar 

enquanto estive em no mundo; e quanto a Abraão c a 
sua semente, .. . t anto no mund o co mo fora de l 
continu ariam e seriam t ão in um ráv i q ua n to a -

estrela ; o u, co ntá e i o 

grã de a r ia n a pra ia n ão 

poderíe i enum rar " ( & 
132:30) . 

A prome a abraâ mica de 

inco n t á ve i de nd e n t es 
refe re~se tanto ao mund o na 
e te rnidad e qua nto aos d e - ~ 

c end nt na terra . (Vid e 

Bru ce R. Me onkic, T he 
Millennial Messiah, The econd 
Coming of the on of Man, alt 
Lake City: D e ret Boo k 
Comp any, 1982 , pag tn a 
262- 64, 267 .) Me mo com o 

no sso ent ndim tHo d a 
exaltação, da fa mília et rna 
e da natureza de eu de u 
trab a lho, mal po de mo v i s~ 

H oje, e ssa promessa es t á 

parcialmente cumprida n os 
muitos milhões que têm Abraão 

como seu ancestral. Milhões de 

árabes têm Abraão como se u 

O Senhor prometeu a lumbra r a mag ni t ud de ·a 

promessa qu o cnhor f z a 

Abraão. 

Abraão que sua semente 

seria numerosa como as 

estrelas. 

pa i liter a l , co mo o faze m 
milhões de judeus. Mais de oito 

milhões e meio de santos dos 
últimos dias julgam~no seu antepassado, enquanto mais 

d e um bilhão d e o utr os c r istãos e mu ç ul manos 
consideram Abraão como seu pai, em sentido simbólico. 

Esses números mostram o impressionante cumprimento 

da promessa do Senhor a seu nobre servo. 
A suprema rea li zação da promessa d o Se nho r, 

contudo, virá de forma diferente. A revelação moderna 

tes tifica um cumprimento celestial: 

3. BÊNÇÃOS DO 

SACERDÓCIO E DO 

EVANGELHO 

Entre as promessas do con vê nio abraâm ico c tá 
aquela por meio da qual o herdeiro fiéi pos uirão o 

ev angelho e o pode r do ace rdócio do en hor. 
descendentes do convênio d Abraão e ara têm direito, 

por virtude de ua h rança, a a bênç.ão . Entretanto, 

como é o ca o d outra bênçãos do onvênio, eles ú 

concretizam verdadeiramente ssas bênçãos de direito 

hereditário na ba e da dignid ade pe soal. 
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Uma escritura,chave ensina,nos sobre esse direito: "Em 

ti (isto é, em teu Sacerdócio) e em tua semente (isto é, em 
teu Sacerdócio), pois te prometo que este direito 
continuará em ti, e em tua semente depois de ti (que é, por 
assim dizer, a semente literal, ou a semente corporal), serão 

abençoadas todas as famílias da 
terra" (Abraão 2: 11). Assim, o 

sacerdócio continuará com os 
descendentes de Abraão e 
Sara. Embora tenha havido 
períodos de apostasia · nos quais 
o evangelho e o sacerdócio n.ão 
estiveram na terra, eles 
permaneceram escondidos com 
a linhagem de Abraão até a 
Restauração, quando foram 
novamente revelados: 

"Portanto, assim diz o 
Senhor a vós, com quem o 
sacerdócio tem continuado 
através da linhagem de vossos 

pais-

as bênçãos do evangelho, que são as bênçãos da salvação, 
até mesmo da vida eterna" (Abraão 2: 11). Em primeiro 
lugar, entre as bênçãos recebidas por intermédio da família 
de Abraão está o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. 

Jesus, que era descendente de Abraão e Sara, abençoa 
todas as pessoas por meio da 
expiação. Por causa dele todos 
serão sal vos dos laços da 
morte, pela ressurreição; e 
todos, com exceção dos que 
cometerem o pecado im, 
perdoável, receberão uma 
herança eterna em um grau 

de glória. 
O segundo aspecto do 

ministério abraâmico de 
salvação é este chamado que 
os filhos do convênio de 

Pois de acordo com a 
carne, sois herdeiros legais, e 

fostes escondidos no mundo Os· herdeiros do convênio 

·Abraão receberam: levar o 
evangelho e suas bênçãos ao 
restante dos filhos de Deus. O 
Senhor designou a casa de 
Israel para proclamar o 
evangelho ao mundo e 
explicou a Abraão, com 
respeito a seus descendentes: com Cristo, em Deus. 

Portanto, a vossa vida e o 
sacerdócio permaneceram, e é 
necessário que permaneçam 

abraâmico têm o direito de 

portar o sacerdócio do 

Senhor. 

"Para que em suas mãos 
levem este ministério e 

através de vós e de vossa 
linhagem, até a restauração de 
todas as coisas de que falaram 
as bocas de todos os santos profetas, desde o princípio do 

mundo" (D&C 86:8-10). 

A crituras ensinam,nos que, por intermédio da 
família de Abraã e Sara, que é a família do convênio, 
" erão abençoadas todas as famílias da terra, mesmo com 

Sacerdócio a todas as nações" 

(Abraão 2:9). 
Desde os dias de Abraão, 

!saque e Jacó, sempre que as 

bênçãos do evangelho estiveram sobre a terra, foi por 
intermédio da casa de Israel. Assim, os descendentes de 
Abraão e Sara são um povo escolhido. São escolhidos não 
porque tenham um caminho mais fácil para a salvação, ou 
porque Deus os ame mais do que a outras pessoas, mas 
porque são escolhidos para servir, no mesmo sentido em que 
os santos dos últimos dias são escolhidos para cumprir 
chamados na Igreja. Se considerarmos a condição de povo 

A LIAHONA • FEVEREIRO DE 1994 

46 



escolhido da casa de Israel como um chamado para servir, 
como qualquer outro chamado no evangelho, manteremos 
o chamado numa perspectiva correta. 

O convênio abraâmico abençoa aqueles que não são 
. da linhagem de Abraão de uma forma muito direta. A 

casa de Israel é a família dos 
santos do Senhor. De acordo 
com as escrituras, aqueles que 
aceitam o evangelho e entram 
para o convênio abraâmico 
tornam,se membros da família 

de Israel, mesmo não sendo 
descendentes literais de 
Abraão. O Senhor ensinou 
Abraão a respeito das nações 
da terra que não fossem de 
sua descendência física: 

como herdeiros do convenw com sua bênçã 
obrigações; tornam,se membros da casa de I rael. 
(Conhecemos a nossa linhagem pela bênção patriarcal.) 
Assim, não fazemos qualquer distinção entre a semente 
literal de Abraão e seus herdeiros por adoção, pois são 

"todos um em Cristo Jesus". 
Nos últimos dias, o Senhor 

chamou os filhos do convênio 
dos antigos patriarcas "uma luz 
aos gentios, e por meio deste 
sacerdócio, um sa lvador ao 
meu povo, Israel" (D&C 
86: 11). O duplo chamado 
missionário dos filhos d 
últimos dias de Abraão, !saque 
e Jacó é (1) trazer outros da 
casa de Israel de volta aos 
convênios que Deus fez com 
seus antepassados e (2) reunir 
todos os que desejarem ser um 
com eles. 

O Senhor restaurou o 

"Eu os abençoarei através 
de teu nome; pois quantos 
receberem este evangelho, 
setão chamados segundo teu 
nome, e serão contados entre 
tua semente, e se levantarão e 
te abençoarão como seu pai" 
(Abraão 2: 10). Os filhos do convênio de 

evangelho nos tempos atuais 
para bênção de todas as 
pessoas. Todo homem fiel e 
toda mulher fiel pode receber 
as bênçãos no mais alto grau, 
aceitando os convênios do 

Paulo ensinou a mesma 
doutrina sobre os não, 
israelitas serem adotados na 
família de Abraão: "Porque 

Abraão são chamados para 

levar o evangelho ao 

restante dos filhos de Deus. 

todos quantos fostes batizados 
em Cristo já vos revestistes de 
Cristo. 

Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem 
livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois 

um em Cristo Jesus. 
E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, 

e herdeiros conforme a promessa" (Gálatas 3:27-29). 
Esse princípio de adoção transforma em membros da 

família de Abraão aqueles que não são seus descendentes 
diretos mas aceitam o evangelho. O Senhor considera,os 

batismo e do templo e viven, 
do em retidão. Privilegiados 
como somos por viver numa 
época em que as bênçãos do 

convênio estão entre os santos do Senhor, temos a 
maravilhosa oportunidade e a grande responsabilidade 
de proporcionar essas bênçãos a todos os filhos de 

nosso Pai. D 

Kent P ]ackson é professor associado de escritura antiga e c.hefe da 

cadeira de Estudos do Oriente Próximo na Universidade Brigham 

Young, Provo, Utah. 
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EU QUERIA UM 

MILAGRE 
Um anjo ou algum outro sinal-eu achava que isso era tudo de 

que eu precisava para ter um firme testemunho. 

Amando Mariotti 

Eu era o tipo de pessoa que sempre queria milagres 
para provar as coi as . Não conseguia acreditar 

realmente em algo até que fosse provado por 

algum acontecimento extraordinário. Nasci e fui criada na 

Igreja, freqüentei a Mutual e participei de acampamentos 

para a joven , abia o lema da Moças de cor e fui 
ecr tária da la e da Abelhinhas . Ainda assim, nunca 

·oube realmente e a Igr ja ra verdadeira. 
As p oa mpre falavam obre ardor no peito, paz e 

entim nto cálido e maravilho os. Quanto a mim, não 
ntia nada. Quando orava toda as noites, fazia~o de 

forma rotin ira, dizendo: "Obrigada por minha mãe, meu 
pai e toda , as minha b~nção . Ajuda~me a ter um bom dia 

e a agir orretam nt ." Podia~ dizer que eu me apoiava 

no te ·temunho ie m u pai . 
Finalm nt , de idi ab r por mim m ma. Toda a 

noite ·, orava durante un · in o minuto , implorando a 
cll' que me nvin " C um milagre. U ei de lágrima e p r~ 

·ua ·ão, até fi::: amca a · d não agir corretamente. Prometi 

a Deus que, se ele me mandasse somente uma pequenina 

visitação de um ser celestial, eu seria verdadeiramente fiel. 
Obviamente, eu estava fazendo tudo errado, mas não sabia 

disso. 
Por fim, depois de não receber visita alguma de Morôni, 

ou de qu~m quer que fosse, uma idéia nova surgiu-fé. Eu 

se mpre havia presumido que merecia uma visão 

miraculosa como a de Joseph Smith. Nunca me ocorreu 
que Deus esperava que eu tivesse fé. Para mim, esse era 

um conceito difícil de aceitar. 
Eu queria desesperadamente saber, com uma certeza 

inabalável, acerca da veracidade da Igreja. Entretanto, 

e tava começando a perceber que Deus , não 
me abençoaria com um testemunho se não exercitasse 
fé nele. Hoje, não espe ro tanto os milagres e estou 

começando a compreender o que é um verdadeiro 

te temunho. Aprendi que a fé é o fundamento das coisas 
que e e peram, mas que não se vêem. (Vide Hebreus 

11:1.)0 
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Q 
uando o Muro de Berlim 

finalmente caiu, os santos 

de toda a Alemanha 

regozijaram-se. A família 

Lehmann fez bom uso de sua nova 

liberdade: Três irmãos, Michael, 

Peter e Matthias, partiram ao 

mesmo tempo para os Estados 

Unidos, como missionários. Vide 

"Missões Milagrosas", página 12. 


