


Na capa: 
Roma, no Itá lia, tem uma popu lação de 
mais de cinco mi lhões de habitantes- e 

locomover-se em uma cidade tão grande 
pode ser difícil. Os adolescentes SUD 

dependem dos pois poro freqüentarem 
os aulas do seminário, aos sábados à 
tarde . Vide "No Cominho Certo, em 

Roma", página lO. (Fotografia do copo 
de Alfred W. Wo lker e Scott Knudson.) 

Capa da Seção Infantil: 
Noé e os animais preparam-se 

poro entrar no orca . 
(I lustrado por Don Weller.) 
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COMENTÁRIOS 

ATÉ MESMO A 

~L~~~~~~~s .T.E~~~~~~~ 

Estou servindo con1 meu marido na 

Estônia e somo o primeiro ca ai 

missionário vindo da Finlândia para cá. À · 
vezes, precisamos percorrer longa 

distâncias de ônibus para vi itar e ensinar 

os membros da Igreja. Geralmente levo 

comigo o Finish Valkeus (a revista da Igreja 

em finlandês) para ler. De vez em quando, 

encontramos a lguns artigos escritos e m 

estoniano na seção de notícias locais. 

Sinto-me especia lmente grata pelo 

exemplar de abril de 1993, que traz muitas 

ilustrações belíssimas de Cristo. Um dia 

desses e u o folheava no ônibus, quando 

uma mulher de meia idade sentou-se ao 

meu lado . Ao ver as figuras de Cristo, 

perguntou-me onde poderia comprar a 

revista, comentando que as revistas locais 

n ão tinham ilu strações tão be las. 

Aproveitei a oportunidade para fa lar-lhe a 

respe ito da Igreja. Enquanto olhava as 

figuras, ela disse: "Estamos precisando de 

revis tas como esta aqui na Estônia". Logo 

encontrei um artigo em estoniano, escrito 

por Marina Saarikki, sobre a autoridade do 

sacerdócio, e comecei a lê- lo em voz alta 

para e la . Enquanto lia, minha 

companheira de viagem disse: "É 

verdade." Regozijamo-nos com a presença 

do Espírito Santo e convidei-a para nossas 

reuniões . 

lrmã Mirja Silvennoinen 

Tallinn, Estônia 

DAR AS REVISTAS 

Desde que me batizei, a Liahona 

(e.spanhol) tem sido uma fonte de 

inspiração para mim. Por isso, não gostei 

quando meu pai começou a dar a revistas 

aos amigos do trabalho. Eu queria guardá

las para uso futuro. 

M u de i c o m pIe r ame n r c de ,H 1t u LI L' 

quando, cerro dia, um homem bateu .1 

no --a pnrm pro urando ptlr 111L'U pai. l·k· 

disse que meu pai lhe dL't;l :llgum,l 

Liahona , e falara -lhe stlbre tl L'\ ,\11 'L·Ihn, 

ma - não trabalhav:l mab com L'IL'. t\quL·k· 

irmão havia lido e relido as re\ ist.ls, 

refletindo -obre as men ·agcns ah cuntid,ts. 

Depoi · de a lgum temptl, quandu tls 

mi sionário · bateram à -ua ptlrta, ·le 

tava preparado para reconhecer a 

verdade e fazer convênio om o cnhor. 

Procurou imediatamente meu pai p.ua 

agradecer- lhe pela · revi ·ra ·. 

Depois do que aconteceu, pa ei 

compreender melhor que o cnhor usa 

todos os meios para levar a verdade 

àque le que e tão preparado , para ervi lu. 

Giesi Rorneo Aquirre Du'vil.a 

Mexquital, Gttaternala 

DA Clll A CO T I E TU.. 

Sou ateu e cheguei rcccntemcmc a 

Saipan, vindo da China ontinental. 

Certo dia, deparei-me com um exemplar 

de Sheng Tu hi Sheng, a publicação Ja 

Ig rej a em chinês. Li a revi ta por pura 

curiosidade e fiquei profundamente tocado 

pela mensagen . Deram-me coragem para 

viver, força para enfrentar as dificuldades c 

curiosidade sobre a Igreja mórmon c Deus. 

Espero aprender algo a respeito de religião, 

pois até agora não conseguia acreditar na 

existência de um Deus Todo-Podcro:,o 

neste mundo. 

Vim ozinho para Saipan c muitas vezes 

me sinto solitário c perdido. Esta revista 

deu-me coragem para uperar tais 

sentimentos. Faço votos de que ua 

publicação continue a ter sucesso. 

Li, Rei-rning 

Saipan 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

A Coisa de Maior 
Valor 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência 

S 
empre admiro a resposta que o Senhor deu repetidas veze , por 

intermédw do Profeta Joseph Smith, a diversas pessoa que 

perguntaram o que de mais importante poderiam fazer. 

O Senhor disse: "E agora, eis que te digo que a coisa de maior valor para ti 

será declarar arrependimento a este povo, a fim de que possas trazer almas a 

Mim e descansar com elas no reino do Meu Pai". (D&C 15:6.) 

As escrituras contêm muitos exemplos de homens e mulheres nobre que, 

com grande dedicação e empenho, levaram a palavra do Senhor aos seu 

semelhantes. Além desses inspiradores relatos da antigüidade, há também o 

estoque quase inesgotável de histórias de santos dos últimos dias que 

consagraram tudo o que tinham para a edificação do reino de Deus. 

Um exemplo do século dezenove que sempre me inspirou é o de Dan 

Jones, o galês que estava com Joseph Smith na noite anterior ao martírio do 

Profeta. Vale a pena fazer um breve resumo da ua vida. 

Dan Jones nasceu a 4 de agosto de 1810 em Halkin, Flint hir , Paí de 
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Acima: No dia anterior 

ao seu martírio na prisão 

de Carthage, o Profeta 

Joseph Smith prometeu a 

Dan Jones: "Ainda verás o 

País de Gales, cumprindo 

a missão que te for 

designada, antes de 

morreres". Esquerda: 

Quando era missionário no 

País de Gales, Dan Jones 

pregava o evangelho com 

grande audácia. 



Gales. Aos deze set anos, foi iniciado nos segredos do 

mar. Aprendeu tudo sobre navios e marinheiros, travou 

con hecimento com ondas levantadas por ventos furiosos, 

aprendeu a manejar um barco durante tempestades. Em 

1840, ele emigrou para os Estados Unidos, onde adquiriu 

c comandou um barco que viajava pelo rio Mississippi, 

levando a princípio passageiros de Nova Orleans para St. 

Loui . Mais tarde, ele perde u o barco. Em 1842, quando 

tinha trinta e um anos de idade, esse galês pequen o e 

robu to possuía metade das ações do Maid of Iowa, um 

barco com capacidade para trezentos passageiros. 

Na época em que negociava no rio, D an ouviu falar 

dos mórmons, que h aviam sido expulsos do Missouri e 

encontrado refúgio temporário em Quincy, Illinois, e que 

estavam trabalhando para es tabelecer Nauvoo, "a Bela,, 

num terreno onde o rio fazia uma curva, criando a ilusão 

de um a peníns ula avança nd o e m direção à ág u a . 

Acredita,se que Dan Jon es tenha lido, n os jorn a is e 

periódico · da época, alguns artigos desfavoráveis à Igreja, 

o que lhe despertou a c uriosidade e o des~jo de saber 

mai obr o mórmons. Ele acabou por conhecê,los, foi 

en inado e aceitou a verdade . Em janeiro de 1843, foi 

batizado na águas fria do rio Mississippi. 

Em abril do ano eguinte, conduziu uma embarcação 

d conver o ingleses pelo rio Mi sissippi, a té N auvoo. 

Lí conheceu Jo eph Smith. Sentiram es tima e respeito 

mCI tu o à primeira vi ta. 

Em junho do ano seguinte, Joseph Snüth e seu irmão 

Hyrum foram pre ·os e levado a Carth age. Quando os 

outro · j <í haviam adormecido, ]o eph Smith sus urrou a 

Dan Jone : "E tá com m edo [d e m orrer ] ?, El e 

respondeu: " eria já a hora? Lutando por tal causa, n ão 

creio que a morte po a er tão terrível assim. Não, não 

c ·tou com medo., 

Foi quando Jo eph mith lhe di e, na última profecia 

de que temo notícia: "Ainda v rá o País de Gale , 

cumprindo a mi · ão que te for de ignada, antes de 
morrere ·, . 1 

o dia seguinte, o Profeta pediu ao irmão Jone que 

fnssc c n trcga r uma c a r ta a r vi l H. Browning em 

Quincy, Illino is, p edindo ao se nho r Browning que 

representasse Joseph e Hyrum em seu julgamento, a 

rea lizar, se em breve. Quando o irmão Jones saiu da 

cadeia e caminhou pela turba, por pouco não perdeu a 

vida . Enquanto fugia a cavalo, várias balas passaram bem 

perto dele, mas nenhuma o atingiu . Na pressa perdeu,se 

e, dessa forma, escapou de uma turba que poderia tê,lo 

matado. Por fim chegou a Quincy, onde soube da morte 

de Joseph e Hyrum naquela tarde sufocante de 27 de 

junho de 1844. Ele sempre amou o Profeta e nunca 

vacilou em sua lealdade à causa pela qual Joseph dera a 

vida. 

O cumprimento da profecia do Profeta deu,se alguns 

meses mais tarde, quando Dan Jones foi chamado para o 

País de Gales . Sua esposa ] ane acompanhou,o, e eles 

viajaram para as Ilhas Britânicas com Wilford Woodruff e 

outros missionários. O élder Jones foi designado para o 

norte do país, m as embora falasse tanto o galês quanto o 

inglês, não teve muito sucesso em tocar o coração das 

pessoas daquela área. Por outro lado, William Henshaw, 

que n ão falava a língua galesa, foi muito bem,sucedido 

ao sul. 

Quando o irmão Henshaw foi desobrigado, um ano 

depois, o élder Jones foi chamado para presidir todo o 

trabalho do País de Gales e estabeleceu sua sede em 

Merthyr Tydfil, no sudeste do país. Embora o número de 

mission ários fosse pequeno, os frutos do trabalho foram 

n o táveis. Entre 1845 e 1848, cerca de 3.600 pessoas 

foram batizadas. Estima, se que uma em cada 2 78 pessoas 

do País de Gales foi batizada n a Igreja, n aquela época. 

Os adversários da Igrej a usavam os jornais e outras 

publicações para atacar os missionários, mas a imprensa 

n ão cedia suas colunas a élder Jones. Assim, ele resolveu 

responder com publicações próprias, e para isso contou 

com a a jud a d e se u irmão, ] o hn J o ne s, minis tro 

prote tante que possuía uma prensa tipográfica . Diz, se 

que John imprimia o materiais para o irmão durante a 

semana e censurava,o em sua igrej a n o domingo. 

A publicação de Dan Jone foi o primeiro periódico 

mórmon publicado numa língua que n ão o inglês.2 Posto 
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Embora o número de missionários trabalhando com ele 

fosse pequeno, os frutos que Dan Jones colheu foram 

notáveis. De 1845 a 1848, aproximadamente uma em 

cada 278 pessoas filiou-se à Igreja no País de Gales. 

em circulação em 1846, ele tinha como título Prophwyd 
y ]ubili ("Profeta do Jubileu") . Sentimos o espírito de sua 

natureza alegre no artigo inaugural: "Caro leitor, eis que 

surge uma nova era em nossos dias, sim, a mais 

extraordinár ia que já houve, a mais maravilhosa na 

forma em que foi preparada, a mais nobre em suas obras, 

a mais gloriosa em seus efeitos, que qualquer o utra era. 

Mais uma vez as chaves douradas dos céus foram 

confiadas aos homens, para que abram todos os tesouros, 

desvendem todos os mistérios e esclareçam todo os erros 

da humanidade. Já se podem ver as portas da eternidade 

abrindo -se em suas dobradiças . Pérolas ocultas e tesouros 

antigos e novos estão mais uma vez começando a brilhar 

diante dos olhos dos homens, como nos dias do Senhor! 

Que todos os habitantes da terra se regozijem e que todo 

galês dê ouvidos à boas novas de grande a legria que 

soam por meio desta última trombeta."3 

Ele tinha uma técnica missionária curio a: a de 

suscitar polêmica (técnica que embora não apropriada 

hoje em dia, foi bem utilizada por ele naquela época) . Ele 
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não temia ninguém e agia com grande <1lllhkia. ' obre t) 

seu método, e creveu-sc: "Ek freqüentemente 

anunciava numa determinada lo alidadc, por v<1ria 

semanas, que estava a caminho, a fim de onverter a 

cidade inteira. Informava o prefeito, a câmara do 

vereadores, os mini tro e a polícia de ' Ua , intenções e 

fazia com que os membro locai di tribuís 'cm milhare 

de folhetos. Quando chegava a e ' tação fcrroviúria, c ra 

com freqüência recebido por toda , a , au toridadcs da 

cidade e muitos do habitante . "-I 

Mini tros de outra igreja ata avam-no. Usavam seus 

púlpitos e a imprensa. Sobre seu antagoni ' 1110 D<m Joncs 

escreveu: 

"A m aioria das hi tória contadas obre o irmilt) 

Joseph na América, ão aqui atribuída ao apit~o Jones, 

e muitas vezes ouço pe soa · que nun a vir<lm o 

h o me n z in h o (e 1 e próprio) , de n u n c i <H c m- no s c m 

hesitação como 'uma maldição obre e ·tc país'." 'i 

A opinião pública voltava- contra de, mas em vez 

de evitar o confronto, Dan Jone tirava vantagem das 

controvér ia . Tamanha era a atenção que conseguia 

atrair, que as pessoas imple mente tinham de decidir se 

o evangelho dos mórmon era verdadeiro ou não. Um 

número crescente de conv r o unia- ·c a 1greja, 

enquanto uma verdadeira tempe · tade lcvan ta v a- se 

contra os mórmon m geral e em e pecial contra o élder 

Jones, que foi difamado pela impren ·a, in ·tdtado na ruas 

e teve sua vida ameaçada. 

Nessas circunstância , ele e creveu: "Eu me deleito na 

vitória. Vim aqui para lutar pela liberdade c ·piritual de 

meus irmãos, e agrad ço ao céu ... porque Ele os e u1 

libertando à centenas. Quem, tendo experimcn ta do a 

delícia da liberdade, diria: 'Ba ·ta'!" ü 

Essa foi também a época da reunião do · antos nas 

Montanha Rochosas, no oe te dos E ·tado Unidos. 

Nauvoo havia ido abandonada e ·cu templo agrado 

profanado e queimado. Deixando pam trás o eu lar no 

Mi i ippi, o anto atravec,~aram Iow;l, em dirc rio ~10 

rio Mi ·ouri, onde fundaram Wintcr Qu ;trter . I o foi 

em 1846. No ano ·cguinte, a primeira ompanhi a foi 
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p lo rio Elkhorn e depois pelo rio Platte, onde hoje está 

situado Nebraska, , atravessando o planalto de 

1 Wyoming, ch garam ao Vale do Grande Lago Salgado. 

"Vinde a ião" ra o chamado. 

Os conversos eram, em sua maioria, extremamente 

pobres, ma ainda a sim deviam economizar para 

participarem da grande coligação. O primeiro grupo a 

sair do País de Gales consistia de mais de trezentos 

antos que, após se reunirem em Swansea, pegaram um 

barco para Liverpool. Lá o grupo teve que ser dividido, 

249 indo no barco Buena Vista e 77 no Hartley. O élder 

Jones foi com os irmãos do Buena Vista. Somando~se a 

suas muitas preocupações, sua esposa Jane dera à luz a 

primeira filha, Cláudia, pouco antes da data da partida. 

A prin ípio ficou decidido qu ela ficaria e que ele iria 

bu · cá~l8 8lguns me e d pois, mas quando ele partiu, ela 

mudou de idéia e embarcou com o bebê, alcançando o 

mmido em ouncil Bluff , Iowa. 

A viagem de Liverpool a Nova Orleans durou sete 

sem8nas. Hoje mal podemos imaginar as dificuldades de 

um8 viagem como essa, com 250 pessoas amontoadas 

num navio relativamente pequeno, por tanto tempo. Era 

nec s ário levar comida para a viagem inteira. Embora a 

comp8nhia de navegação fosse obrigada por lei a levar 

provi õ bá ica de a limento, o passageiros deviam 

arregar suprimento 8dicionais para adicionar às suas 

rcfeiçõe . 

Em Nov8 Orleans o pa ageiros do Buena Vista foram 

tran feridos pma um outro barco que os levou por via 

fluvial até t. Loui . Ape ar de ter m ofrido perdas 

mínimas durant a longa viaaem pelo mar, tinham que 

enfrentar agora uma epidemia de cólera. Entre Nova 

rlean e t. Loui , d poi em outro barco, Mi souri 

a ima, até oun il Bluff , cerca de 67 pe oas morreram. 

Uma pc · ·oa aparcnt8va perfeita aCtde num dia e morria 

no dia ·eguinte. barco t v qu parar diver a veze 

para o · ·cpultamento . 

Em ouncil luff organizou~ - o primeiro ramo de 

língun galc ·a da mcnca. í o imigrante também 

tiv mm que lidar com boi · c arr )ÇÕe ·. El ·, que tinh8m 

sidos mineiros e artesãos, não sabiam conduzir bois ou 

dirigir carroções por uma estrada que não passava de 

uma trilha feita pelos sulcos deixados por outros 

carroções. Eles tiveram que aprender tudo: como engatar 

e desengatar, como dar ordens aos bois fatigados e como 

tratar de suas feridas. Eles saíram de Council Bluffs a 13 

de julho de 1849 e a viagem rumo ao Vale do Lago 

Salgado durou 108 dias. 

No dia 18 de outubro, uma terrível tempestade de 

neve atingiu~os quando estavam no Wyoming. Sessenta 

cabeças de gado morreram. Finalmente, a 26 de outubro 

eles chegaram ao Vale do Lago Salgado. A viagem de 

Liverpool à Cidade do Lago Salgado durara oito meses. 

Um quinto da companhia morrera de cólera e muitos 

outros se perderam, inclusive alguns cujos testemunhos 

se enfraqueceram no caminho. 

Hoje podemos sair de Londres ao meio~dia e chegar à 

Cidade do Lago Salgado à noite. 

Ao chegar a Utah, Dan J ones fixou residência em 

Manti, onde foi eleito primeiro prefeito da cidade, em 

1851. Um ano depois, contudo, foi chamado para uma 

segunda missão em sua terra natal e mais uma vez 

respondeu sem hesitação. Com alguns outros começou a 

longa jornada rumo ao leste. A 120 quilômetros da 

Cidade do Lago Salgado, encontrou~se com um grupo de 

antos galeses indo para o Vale. Eles haviam sido 

batizados durante sua primeira missão e mal puderam 

conter a emoção ao reencontrarem o amado líder; 

estavam a caminho dos vales do oeste e ele, a caminho 

do vales do País de Gales. Cantaram, choraram, 

trocaram palavras de puro afeto e passaram um dia 

agradável juntos. Antes de partirem, élder Jones deu a 

William Morgan uma carta a se r entregue ao bispo 

pre idente da Igreja, Edward Hunter. Na carta torna~se 

evidente a bondade desse admirável homem e seu amor 

pelo irmãos galeses: 

"Estimado Bi po Hunter. Muitos de meus 

compatriota estão indo na 13ª Companhia. Não se i 

como tão, mas talvez seu dinheiro e provisões sejam 

e ca o . Se tal for o caso, ser~lhe~ ei grato se suprir as 
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A 120 quilômetros da Cidade do Lago Salgado, a caminho de sua segunda missão no Pa ís de Gales, Dan Jones 

encontrou-se com um grupo de santos galeses que iam para o Vale do Lago Salgado. Eles mal puderam conter a 

emoção ao reencontrar o amado líder. Cantaram, choraram e trocaram palavras de puro afeto. 

n ec ess id ad es d e les qu and o ch egare m ao Va le, po r 

intermédio do irmão Morgan , e pagar~ lhe ~ e i em_ Man ti, 
Vale de San Pete." 7 

Segundo um editorial do Millennial Star, Dan Jones foi 
"o maior benfeitor que os galeses já tiveram"B. 

De volta ao País de Gales , élder Jones mais uma vez 

canalizou toda sua energia para o trabalho. Durante sua 

segunda missão, cerca de 2000 conversos filiaram~se à 

Igre ja . Fo i ex trao rdin ár io. A essa a l t u ra, a Igreja 

es tabelecera o Fundo Perpétuo de Emigração. Por meio 

desse financiamento e dos navios fre tados pela Igreja, era 

possível viajar de Liverpool até o Vale do Lago Salgado 

pelo equivalente a aproximadamen te 45 dólares. Como 

mesmo essa quantia era difíc il de obte r, só devido ao 

fundo fo i possíve l que esses conversos deixassem sua 
terra natal e fossem para Sião. 

Baseado em experiências próprias, o élder J ones 

esc reve u um fo lheto dando instruções detalhadas 

àq ueles q ue desejavam ir. Gosto do conselho que se 

encontra no parágrafo inicial: 

"Primeiramente saldai todas as vossa dívidas da 

forma correta, ou obtende o perdão dos credores, ou a 

permissão de pagar no fim de vos a viagem. em que 

tomeis tai providências, não acon elhamo ninguém a 
emigrar para Sião." 9 

Ele insistia nesse ponto. Honestidade c integridade 

estavam na e sência do caráter de se hom m. 

Em 1856 ele cruzou o oceano mais uma vez, com um 

grupo numeroso d santo gal e , que vieram a 

participar da migração do carrinho · ~dc~mão da4uelc 

ano fatídico. Eles chegaram ao Vale do Lago algado em 

grandes aflições, ma a dua companhia que c 

seguiram, as companhia Willi e Martin, ·ofrcram 

grandemente em virtude da tempestade de neve por 
que foram surpreendida . 

O élder Jones não viajou com a4ucla ompanhia de 

carrinhos~de~mão,-foi com um grupo de mission<írios 

que voltavam para ca a c que di punham de meios de 

transporte ma i rápido ·. Foi esse o grupo que cnc.<H L rou 

a companhia Willic c Martin hloqucada p · la ~ 

tempe tades no Wyoming c levou a notíc.ia a Brigham 

Young, que imediatamente providenciou ajuda. 
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Nesse ponto da sua vida, o irmão Jones já estava com 

a aúdc ba tante debilitada, em conseqüência dos seus 
grandes esforços, vítima de profunda exaustão . Dessa 
época em diante, sua saúde e vigor diminuíram 

sensivelmente. Sua amada esposa Jane morreu a 24 de 

fevereiro de 1861 e ele morreu de tuberculose, aos 51 

ano de idade. 
Como amigo de Joseph Smith e de Brigham Young, 

Jones caminhou com profetas. Sua lealdade à causa que 
eles pregavam era inabalável. Sua dedicação foi 
inquestionável e seu zelo em pregar o evangelho raras 

vez s foi igualado. Em 1844 o lhara nos olhos dos 
a a sino de Joseph e de Hyrum, e publicou um relato 

. do trágico acontecimento em sua língua materna. Era 
per ua ivo c vigoro o, tanto na língua inglesa quanto na 

gal sa, ao prestar testemunho do evangelho restaurado 

d Je us Cri to. 
abia o quanto custava a fé necessária para levar 

avante o trabalho do evangelho restaurado. Teria dado a 
vida por ele, na verdade a deu. Seus esforços sobre ~ 

humanos, eu empenho infatigável em falar e escrever, 
uas longas e tediosas viagens pelo mar e pelas planícies, 

tudo i o tirou~lhe um pouco da força física. Ele nunca se 

poupou, na causa à qual dedicou sua vida. 
O anto do País de Gales amavam o Capitão Jones, 

como l carinho amente o chamavam. Eles ouviam~no, 

onfiavam nele e eguiam seus conselhos. Aceitavam seu 

te temunho como ba e para os deles próprios. 
Dez na de milhare de membros da Igreja, hoje, 

de c nd m daquele a quem ele e seus companheiros 
n inaram e batizaram. Quanto ao número de conversos, 

Dan Jone deve certamente er incluído entre os 
mi ionário mai bem~ ucedido da história da Igreja. Ele 

1edicou ua vida ao en ino da retidão e à edificação da fé. 

di iono meu te t munho obre a grandeza da 

contribuição do irmão Jone e da eternas con eqüências 
nas vida da· pe oa quando eguimo a palavras do 

enhor c proclamamo o evang lho: 
"E agora, ci que te digo qu a coi a d maior valor 

para ti serú de larar arrependimento a e t p vo, a fim 

110an Jones enviou ou conduziu muitos santos galeses 

parc:a Sião. Eles amavam o Capitão Jones, como o 

chamavam, e usavam o testemunho dele como base 

para os deles próprios.11 

de que possas trazer almas a Mim e descansar com elas 

no reino de Meu Pai". (D&C 15:6.) 
Que todos nós analisemos nossa vida, nosso 

ambiente e condições, e então, em espírito de oração, 

com determinação e diligência, nos disponhamos a 

trazer ao Senhor as almas de nossos familiares, vizinhos 

e amigos. D 

IDÉIAS PARA OS MESTRES FAMILIARES 

1. O Senhor disse repetidas vezes que "a coisa de 
maior valor para ti será declarar arrependimento a este 

povo" (D&C 15:6). 
2. Um membro galês do século dezenove, Dan Jones, 

é admirável exemplo de alguém que consagrou tudo o 

que tinha à edificação do reino de Deus. 
3. O irmão J ones foi difamado na imprensa e sofreu 

vários atentados, mas isso não o impediu de ensinar o 
evangelho a milhares de seus patrícios galeses. Ele não se 
poupava na causa à qual dedicou sua vida após filiar~se à 

Igreja. 
4. Não há limites para nossa contribuição ou para as 

conseqüências eternas na vida das pessoas, quando 

ajudamos a trazer almas ao Senhor. 

NOTAS 
1. Rex LeRoy Christensen, "The Life and Contributions of 

Captain Dan Jones", tese de 'mestrado, Universidade Estadual de 

Utah, 1977, página 17. 

2. Ibid, página 24. 
3. Ronald D. Dennis, tradutor, Prophet of the }ubilee . 

(folheto), Provo, Utah: Ronald D. Dennis, 1981, página 1. 
4. Christensen, "Life and Constributions of Captain Dar). 

Jones", páginas 39-40. 

S. Ibid, página 27 

6. Ibid. 
7. Conforme citado por Ronald D. Dennis, em The Call of Zion, 

Provo, Utah: Centro de Estudos Religioso da Universidade de 

Brigham Young. 
8. Christen en, "Life and Contributions", página 44. 

9. Ronald D. Dennis, tradutor, The Guide to Zion, Swansea, 

Paí de Gales: Dan Jone , 1855, página 1. 
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Acidade espalha~se por 

sobre suas lendárias sete 
colinas. Roma-com mais 

de 2500 anos de história e lendas-é 
hoje uma moderna metrópole com 
uma população de mais de cinco 
milhões de habitantes. As ruas 

treita , em algumas partes da 
cidade, ão como labirintos confusos 
e stão mpre congestionadas, 
nquanto na auto~estradas, fora da 

cidad , carro deslocam~se em 
v locidad e panto a . Táxis, 
ônibu tr n tornam ainda mais 
compli ada a movimentação das 

DeAnne Walker 

multidões por esta grande cidade. 

Viajar qualquer distância em Roma 
pode constituir um problema, e para 
um jovem SUD isso se verifica 
especialmente nas tardes de sábado. 

Por que as tardes de sábado são 
tão problemáticas? Porque é aí que 
estudantes como Adriana Pagnani, 
15 anos, Mauro Salerno, 16, Arianna 
Canzachi, 15, Sara N ardi, 17, e 
Georgia Romano, 14, do ramo 
Nomentano, reúnem~se para as aulas 
do seminário-como fazem os jovens 
que freqüentam o seminário nos 
outros trê ramos de Roma. Esses 
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estudantes vão à escola seis dias 

por semana, mas é no sábado à 

tarde, depois das aulas, que 
eles anseiam por encontrar~se 
com seus amigos SUD no 
seminário. Cada um deles 
percorre uma distância 
considerável para chegar à 

capela, e como alguns levariam 
até duas horas e meia se usassem 
o transporte público, os jovens 
contam com a ajuda dos pais, que 
os levam de carro. Adriana Pagnani 
explica: "Na Itália não podemos 
dirigir antes dos dezoito anos. Isso 



Em meio aos monumentos antigos de Roma, 

os alunos do seminário estão edificando vidas 

dedicadas ao evangelho. Abaixo, a partir da 

esquerda: Adriana Pagnani, Mauro Salerno e 

Arianna Canzachi. Acima: O Coliseu, famoso 

ponto turístico de Roma. 



significa que dependemos de nossos 

pai para chegar ao eminário. 

Quando e les nã no podem levar, 

não temos como ir". 

OPORTUNIDADES MISSIONÁRIAS 

Para Mauro Salermo é um pouco 

·m<1is fác il ir ao ·cminário, mesmo 

morando fora da cidade e tendo que 

viajar crca de vinte minuto -seu pai 

é o profcs or! Mauro r lata uma 

exp riência que teve recentemente, 

que o deixou contente por esforçar~ 

c para freqüentar a a ul as do 

·eminário. "Na minha a ul a de 

história na cola, tive que fazer uma 

aprc cntação oral obre os judeus e a 

hi tória de Je u Cri to", Mauro 

recorda~ e. "Naque la época e tá~ 

vamo c tudando Do utrin a e 

onvênio no eminário, assim fiz 

algun comcntc.írio a mais na minha 

npre ·entação. ontei a turma que 

era membro da Igreja que e tava 

cur ·ando o ·eminário. Então falei um 

pou o mai · ·obre a Igr ja". E com 

um grande ·orri o, e le pro egue : 

"Tirei nota na apre cntação-e 

nove ern a nota má, ima!" 

Mauro pre i ·ou de muita corag m 

pnrn falar de ·ua religião om u 

colega ·, jtí que ek é o Ctni o membro 

dn lgr~.,;ja na sun es ·ob. li<í ·, todo · 

os a lun os do semin ár io do ram o 

Nomentano são os únicos membros 

da Igreja nas escolas que freqüentam. 

Cada um deles es tuda numa escola 

diferente e tem a oportunidade de 

falar do evange lho a se us amigos 

não~membros. Arianna Canzachi 

empre foi membro da Igreja, mas 

todos os se us colegas da esco la 

pertencem à Igrej a Católica . "Sei 

que, se eu for um bom exemplo do 

que acredito, me us amigos enten~ 

derão um pouco melhor a minha 

religião", diz ela. 

"Quando participo de atividades 

soc ia is, gera lmente o faço com 

amigos da escola", diz Adriana 

Pagna ni. "Às vezes eles fazem 

perguntas a respeito de minhas 

crenças, mas n em sempre . Assim, 

ptocuro trazê~ l os ao seminário e à 

igreja de vez e m quando, ou 

conv id o~ os par a at iv id ades d a 

Organização das Moças e sinto que 

i o é, de certo modo, como ser um 

mis ionário. 

"O que meus a migos mais me 

perguntam", diz Mauro, "é qual a 

diferença entre minha Igreja e a 

deles." 

empre lhes digo que em nossa 

Igreja há um profeta q ue tem 

contato dir to com Deus, e q ue 

temo · o acerdóc io re taurado." 
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Nas tardes de sábado os jovens 

SUO de Roma vão de todas as 

partes da cidade para o seminário. 

À direita: Cristina Staltari, Franco 

Salerno (professor do seminário) e 

Alessandra Fiorillo. Abaixo, a partir 

da esquerda: Giorgia Romano e 

Alessandra Denti. 

Mauro cala~se por alguns instantes e 

ac re scent a : "E eles se mpre 

perguntam o que vem a se r o 

sacerdócio, e digo ~lhes que é o poder 

de Deus na Terra." 

Além de seus esforços individuais 

para pregar o evangelho, esses jovens 

santos dos últimos dias de Roma 

também participam de projetos de 

se rviço com a Orga nização das 

M oças e os esco teiro s d o r a m o . 

Po uco tempo atrás, um grup o de 

r apazes doou o livr o A Verdade 
Restaurada a todas as bibliotecas da 

região, e as moças estão planejando 

um projeto de serviço num orfanato 

de crianças de 2 a 12 anos de idade. 

"Esperamos que este tipo de projeto 

se repit a com freqüência", di z 

Adriana Pagnani. 

UM EXEMPLO PARA AS PESSOAS 

Por morarem tão longe uns dos 

o utros e po r enfrentarem tantos 

problemas de transporte, os jovens 

SUD dos quatro ramos de Roma 

encontram muitas dificuldades para 

se reunirem e t e rem a tivid ades 

juntos. H á omente 21 moças n o 

distrito de Roma, que compreende os 

quatro ramos italianos da cidade, o 

ramo internacional e cinco ramos de 

cidades próximas. A irmã Lorenza 



Perticaroli, presidente das Moças do 

distrito, reconhece que, como 

membros da Igreja, os jove ns 

enfrentàm muitos desafios na Itália. 

"Mas", acrescenta ela, "quando 

recebem apoio da famíli a ou de 

amigos, os problemas são bem 

menores. Para os que não têm esse 

tipo de apoio, o desafio é maior." 

Os alunos do seminário de Roma 

acham que é preciso muito esforço 

pessoal para viver o evangelho e ser 

um bom exemplo para seus amigos 
não,membros. Cristina Staltari, de 

15 anos, do ramo Tuscolano de 
Roma, diz: 

"Embora meus amigos às vezes 

queiram que eu faça coisas que sei 

que não devo, sempre me recuso, 
porque acredito que dar continui, 

dade ao meu progresso espiritual é 

mais importante do que agradar a 

eles". Esses jovens sabem que os 

esforços que fazem agora ajudarão a 

prepará,los para a missão de tempo 

integral no futuro. "Mal posso 

esperar para sair em missão". diz 

Mauro. "Acabo de ser ordenad o 

sacerdote, mas sei que o momento 
·de sair em missão virá muito em 
breve". 

Sim, não é fácil chegar ao 

seminário numa tarde de sábado, e 
as turmas são pequenas, mas 

a juventude SUD de 

Roma está no caminho 

certo ao dar o exemplo 

para todos a seu redor 

e ao estudar e aprender o evangelho. 
Um adágio famo o diz: "ToJo o 

caminhos levam a Roma". Ma -

certamente algun d aminho 

mai importante de Roma levam à 
aula do seminário na tarde d 
sábado. D 



Bruce C. e Marie Hafen 

A mortalidade 

presenteia-nos com 

a necessária 

mistura de retidão 

e iniqüidade, 

felicidade e 

sofrimento. 

I"'W 

OPOSIÇAO 

ALEGRIA 
& UMA BOA VIDA 

T ivemos, por algum tempo, dois belos e peludos gatinhos em nossa 
casa. Eles viviam num verdadeiro Jardim do Éden, de tão mimados 
que eram. E eles adoravam-toda aquela comida, abrigo, carinho e 

amor que lhes dispensávamos. A maior oposição que enfrentaram talvez 
tenha sido quando nossos filhos os vestiram em roupas de boneca, mas nem 
isso pareceu incomodá~los tanto. 

Certa manhã de sábado, os gatinhos e as crianças estavam 
despreocupadamente instalados em frenre do televisor, desfrutando a boa 
vida que tinham. Quando desligamos o aparelho e começamos a distribuir as 
tarefas do dia, nossa filha de oito anos olhou com inveja para os gatos que 
ronronavam num canto. "Eu não quero fazer minhas tarefas", disse ela. "Eu 
queria ser um gatinho". 

Há dias em que nós também preferimos ser um gatinho, mas nossos 
primeiros pais deixaram a inocência e a "boa vida" do Jardim do Éden por 
um motivo glorioso-para terem alegria . (Vide 2 Néfi 2:25). Não dias de 
constante lazer. Não para bocejar e se espreguiçar diante da televisão por 
toda a eternidade. 

A oposição é parte central da vida terrena. Constitui a diferença básica 
do que teria sido a vida no Éden e do que é na mortalidade. É a diferença 
entre ser imaturo e ingênuo, e ser maduro, experiente, com uma 

Como nossos primeiros pais, entramos na mortalidade não para ter a 
11boa vida" encontrada no Jardim do Éden, mas para aprender com as 

lições da oposição. Em meio aos problemas da mortalidade, encontra-se 
alegria incompreensível. 
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Hó oposição em Sião, porque hó oposição em todas as 

coisas, mesmo nas experiências como casamento e 

filhos, que apontam para tempos melhores. 

compreensão amad urecida. Uma grande diferença da 

inocência, pois quando h á somente inocência, há 
pouco sentido na vida. 

Quando Léhi afirmo u que "é necessário que haja 

uma oposição em todas as coisas" (2 Néfi 2: 11), ele 

nÃo falava somente da necessidade de escolha e de 

lí vre;arbítrio, mas da forma e m que as forças da 

oposição se combinam para dar sentido às decisões 

justas. em o sabor do amargo em nossa experiência, 

tião apreciaríamo o sabor do doce. Faltar;nos;ia um 

ponto de referência, e mesmo as coisas agradáveis da 

vida pareceriam sem propósito. A mort a lidade 

presenteia;nos com um "composto", uma mistura 

propo ital de retidão e iniqüidade, santidade e miséria, 

sem os q uai "não (teria) a sua criação obedecido a 
nenhum fim" (2 Néfi 2: 11-12). 

Algun dos desafios mai difícei da vida podem surgir 

quando a opo ição apa rece o nd e n ão a esperamos 

- omo quando achamo que já acabou. Por exemplo: 

frcqü ntcmente enfrentamos grande opos ição como 

prc o da ad mi ão a uma oportunidade promissora, como 

u mi ão ou ca amcnto no templo. Muito santos dos 

(dtimos dia são pego de prevenidos, quando se 

d 'pnram om opo ição onde supunham encontrar um 

nmbicntc em problema . "Cristianismo sem lágrimas", 

nn puluvra de um e critor, é um estado que muito de 
nô ' C'pcramo ' . 

Elizn R. now dir igiu a linha de um desafiador hino 

pion 'iro ao qu c ta am indo para ião na e perança d 

d 'L nr para tn1 toda , a ua afliçõ . A palavras do 

hino npli nm- 'e n todo ' nó , que por vez embarcamo 

'tn c.·p ri~ncin ' novns t: 'p'rnndo cn ontrar a "boa vida". 

Não penseis, ao ir para Sião, 
Que vossos problemas vão;se acabar, 
Que somente conforto e prazer 
Estarão lá a vos esperar. 

Não penseis, ao ir para Sião, 
Que tudo será puro e santo; 
Que a fraude e o engano morrerão 
Sem demora, por encanto. 

Não penseis, ao ir para Sião, 
Que o prêmio já foi conquistado, 
Que a guerra já foi ganha 
E a salvação, alcançada 

Não, pois o príncipe das trevas 
Dez vezes mais se oporá 
Quando vos vir a caminho da fonte 
De onde a verdade jorra sem cessar. 
(Hinário em Inglês, 1948, não traduzido 

para o português) 
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UMA LIGAÇÃO NECESSÁRIA 
o o ••• o o. o • ••• •• o ••• 

Há oposição em Sião, porque há oposição em todas 

as coisas, até mesmo n as experiências que parecem 

apontar tempos melhores. É o caso do casamento. 

Muitos supõem que, ao se casarem, todos os seus 

problemas se resolverão. Uma noiva disse à mãe, no dia 

do seu casamento: "Como estou feliz, minha mãe! 

Chego hoje ao fim dos meus problemas!" Também 

estou feliz, querida", disse a sábia mãe, "mas de que fim 

estás falando? Teus problemas a ind a estão por 

começar!" 
Lembro,me nitidamente de quando nos casamos e 

tivemos nosso primeiro bebê. Depois de nos tornarmos 

pais, começamos a entender o que Léhi queria dizer 

quando afirmou que se Adão e Eva tivessem ficado no 

Jardim e não tivessem tid o filhos, eles "teriam 

permanecido num estado de inocência, não tendo alegria, 

por não terem conhecido a miséria" (2 Néfi 2:23) . 

Essa escritura parece dizer que se eles não tivessem 

tido filhos, não teriam conhecido o sofrimento . Só os 

pais de crianças pequenas e de adolescentes conseguem 

entender isso! Mas a escritura também diz que sem 

filhos ou sofrimento, eles não ter~am tido alegria. Qual é 

a importância da alegria? Dois versículos depois, Léhi 

n os diz que "os h omens existem, para que tenham 

alegria" (2 Néfi 2:25). 
N o nosso caso, eis o que tudo isso significou para nós, 

num se ntido bem trivial. Durante a sua primeira 

gravidez, Marie passou mal-uma forma pouco comum 

de se ter alegria. Por vários meses, ela teve fortes enjôos 

todas as manhãs. 
Então quatro semanas antes da data prevista para o 

nascimento da criança, ela sofreu uma ameaça de aborto, 

o que a obrigou a ficar de cama por vários dias, causando, 

lhe várias complicações por causa das aulas a que devia 

assistir e das que devia dar. Mas chegado o grande dia, até 

mesmo as dores do parto valeram a pena quando ela 

pôde, finalmente, segurar nos braços aquele lindo bebê. 

Nada poderia ser mais maravilhoso, ela pen ou . 

O mundo certamente lJára quando nasce um beb<? cao /in lo. 
No dia eguinte, nquanto a orgulho:a mãe 

acariciava o fi lhinho no u quarto d ho ·pital, o m~ lico 

entrou. Homem muito franco, 1 olhou o · doi ·, e db ·e 

bem,humorado: "Como e ente agora que a parte mai 

fácil já passou?" 
"A parte mais fácil?" 
"Sem dúvida", ele re pondeu. O pró imo · vinte ano · 

é que serão difícei . " 
H oje, mai de vinte ano d poi , n ontramo, , rn 

meio aos problema da morta lidad , o do c · frutos b 
alegria em no a po teridad . p i J toda a · frnlda ·, 

machucados, banho , súplica , pr ocupa õc ·, l~1grima ·, 

risos, noites mal dormida oraçõe prol mgadas, nó 

entendemos. Nos o ntimento m rcla ão a · riaçi\o 

dos nossos filho a melham, e ao Jc Amom em 

relação à obra missionária: 
"Este é o re lato de Amom e eus irmão · , de ·ua 

viagens na terra de Néfi, seus sofrimento , suas dores, ·1ws 

aflições, sua incompreensível alegria". (Alma 2 : .) 

Aqui, nas palavras de Alma, tá o compo to 

paradoxal de Léhi. 
H á uma ligação entre a dor, a aflição e a alegria 

incompreensível. Sem opo ição, "(teríamo ) permanecido 

num estado de inocência, não t ndo alegria, por não 

(termos) conhecido a miséria" (2 Néfi 2:23). 

À MEDIDA QUE CRESCEM NOSSO TE TEMUNHO 

Outra área em que à veze encontramo opo ição ao 

"irmos para Sião" é o d envolvimento do nos o 

testemunhos. Na verdad , a maioria Ja crgunta com 

que no deparamo à medida qu crc cem o no ~o 

testemunhos ão inai de que e ·tamos aprenJ ·ndo 

mai , e não men , sobr a v rdaJ . 
Aprendi com o falecido Élder Thcodorc M. Burton, 

dos Setenta, uma valio a lição a rc ·peito dou· imcnto 

de um te t munho. Ele di · ·c que, em geral, quando p 'la 
primeira v z perc bemo que o evangelho " crdadcim, 

a quantidade de v rdacJe e piritual que onhc cmo 

A LIAHONA • MARÇO DE 1994 

17 



Após meses de luta interior, um jovem deixou de lado 

dúvidas sem resposta e exerceu sua fé. Só assim seu 

entendimento aumentou. 

pode ser representada por um pequeno círculo do 

tamanho da cabeça de um alfinete. 

À m dida que nosso conhecimento do evangelho 

aumenta, o círculo cresce . Quando nosso conhecimento 

atinge um certo grau de maturidade, o círculo pode estar 

do tamanho de uma moeda, muitas e muitas vezes maior 

q uc no sa primeira cabeça de alfinete. Quando 

omparamos c ·scs dois círculo num pedaço de papel, 

tanto o pequeno testemunho quanto o testemunho 

m<lior estão rodeados por grandes espaços em branco, 

que representam o desconhecido. 

À proporção que no so conhecimento aumenta em 

relação ao desconhecido, dá~se algo inesperado. O 

círculo maior tem uma circunferência maior e, portanto, 

maior contato com o desconhecido. A sim, há muitos 

mais pontos de onde dúvidas pod m surgir. Ntas é por 

meio dcsas "dores de crescimento", ao lidarmos com a 

oposição, que no ·so conhecimento e compreensão 

aumentam mais rapidamente, principalmente no nossos 
primcin)s anos de Igreja. 

UM CORAÇÃO CONFIANTE 
• o o ••••••• o o ••••• o 

Um jovem membro começou a ter algumas dúvidas 

em relação ao evangelho, que surgiram no decorrer do 

detalhado c · tudo que fez de determinado assunto. 

Quanto mai , estudava, mai pergunta sem resposta 

apare iam. Ele ficou fru trado, porqu se dispu era a 

a h ar uma re ·pc::; t<.1 completa para cada pergunta que 
apare c , ·c, ma · não pôde fazê~ lo. 

omeçou a achar que, e não podia ·anar todas as 

·ua , dúvida ·, talve:: jc.1 não fo " e digno de fr qüentar a 

Igreja. Ma , ao mesmo tempo, amava a Igreja c tinha uma 

fé inal alúvcl na realidade de Jcsu , ris to. 

pós <llguns me ·cs de luta interior, decidiu deixar de 

lado suas dúvidas sem resposta e exercer a fé. Ele 

simplesmente teria um coração confiante. Sua fé 

começou a crescer novatnente, nem tanto pelos 

conhecimentos novos, mas pelas novas experiências com 

as pessoas. Ele falou do evangelho a alguns amigos do 

trabalho e aceitou um cargo de professor na sua ala. 

Descobriu que suas tentativas de aj udar os outros a 

entenderem o evangelho a umentaram se u próprio 

entendimento. Sua gratidão renovada pelo que conheci:1 

sobrepujou as frustrações pelo que não conhecia, e a 

alegria que sentia antes começou a voltar. Felizmente, ele 

recu ou~se a desistir quando se deparou com a oposição. 

Aprendeu com a luta e tornou~se mais forte. O 

momento decisivo para ele foi quando parou de 

preocupar~se com os próprios problemas e passou a 

ajudar os outros com os deles. 

UMA LUTA QUE DUROU A VIDA INTEIRA 

Encontramo na vida do Presidente Spencer W. 

Kimball um exemplo comovente do tipo de oposição que 
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nos persegue mesmo quando todas as probabilidades nos 
fariam acreditar estarmos fora do seu alcance. 

O Presidente Kimball lutou a vida inteira contra 
oposições de todas as formas. Ele teve tantos problemas 

de saúde, que certa vez escreveu um poema para a sua 
"amiga dor,. 

A certa altura, o irmão Russell M. Nelson, na época 

cirurgião cardíaco ainda na ativa, examinou o Presidente 

Kimball, que era então o presidente do Quórum dos 

Doze. O Presidente Kimball precisava urgentemente de 

uma operaç.ão, mas em virtude de sua idade avançada, o 

Dr. Nelson disse à Primeira Presidência que não podia 
garantir o sucesso da cirurgia. 

Quando os membros d a Primeira Presidência 

comunicaram ao Presidente Kimball que achavam que 

ele deveria submeter-se à operação, apesar dos riscos, ele 

disse que seu maior temor era sair da operação 
incapacitado para realizar seu trabalho. 

Mas ele seguiu o conselho e submeteu-se à arriscada 
cirurgia. As autoridades gerais deram ao Dr. Nelson uma 

bênção especial. Durante a cirurgia, que correu sem 

problemas, o Dr. Nelson teve a forte impressão de que o 

Presidente Kimball seria, um dia, o presidente da Igrej a. 

Depois da miraculosa operação, o Presidente Kimball 

continuou, contra todas as previsões, a levantar sua voz, 
afetada pelo câncer, como um farol na noite. Como o 

amávamos! Como oramos, gratos ao Senhor por ter 
poupado sua vida tantas vezes! 

Mas os problemas do Presidente Kimb all não 

acabaram aí. Por vários anos, antes de sua morte, ele 

esteve impossibilitado de falar à Igreja e de cuidar de 

todos os seus deveres. O que ele mais temia realmente 

aconteceu-sua sa úde debilit ada impediu-o de 

desempenhar todas as suas funções. Como ele deve ter 

sofrido! Se alguém tão fiel quanto o Presidente Kimball 

continuou a sofrer oposição já nesse estágio de sua vida, 
não é de se admirar que nós também a tenhamos. 

Nos últimos anos da vida do Presidente Kimball, os 

membros da Igreja sentiam por ele um amor especial. 

H av ia a grata lembrança dos tempos em que ua voz 

peculiar e penetrante oava omo um chamado claro na 

conferências gerais, um tipo de profunda admiração por 

ua grande coragem, qua e aque le tipo de entimen to 

íntimo compartilhado omente pelo membro · de uma 
mesma família. 

ELE CONSAGROU SUAS DORES 

Em tudo isso, havia mais que um traço d al gria para 

os membros da Igreja-descobrimo o ri o ignifi aJo d 

ter es tado juntos em combate, o tipo d alegria gerada 

pela gratidão por ter um amigo que tocou mudou a 

nos sa vida. Nesse contexto pe soal e olidário, 

encontramos maior significado ao refletir sobrt.: O!:l 

conselhos que o Pre idente Kimball nos d u, no decorr ·r 

dos anos, sobre missão, pureza, arrependimento, o 

milagre do perdão e o aces o univer al ao acerdócio. 
Sentimos alegria e tristeza ao me mo tempo, cheios de 

esperança e, contudo, cheio de dor. Houv uma mi ·tura 

de sentimentos quando Deus con agrou suas dore · para 
o nosso benefício. 

Filiar-se à Igreja, casar- e, ter filho , cumprir mi ·ão, 

dese nvolver testemunhos- muitas vezes t mos que 

vencer muitos obstácu los antes mesmo de viver Lai 

experiências. Por esse motivo é natural que a hemos 

que, uma vez adquirido o direito de pa ·sar p · la 

experiência, viveremos felizes para todo o · mpre. Mas 
não é bem isso o que ocorre. 

Experiências nova podem eguramente levar-no a 

viver com certa alegria; ma a verdadeira e ompleta 

alegria, assim como a graça, ó vem "depoi de tudo o 

que pudermos fazer, (2 Néfi 25:23). Realmente, a 

alegria, como a graça, vem em meio a experiência · 

contrárias, pois ela faz parte da complexa e truLUra da 

vida. A alegria não é uma alternativa à oposição, é parte 

de um composto que re ulta da no a luta com os 
desafios e condiçõe da mortalidade. D 

Bruce C. Hafen é reiwr-adju.nw da Unit•ersidade Briglwm Yrnmg. Sua 

esposa, Mane, serve na }unta Geral dti Orga111zaçao da5 b~·a~. 
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TRINTA ANOS 

COMO 
PROFESSORA 

VISITANTE 
Irma de MacKenna 

s ei que o programa de professoras 

visitante é in pirado. Q uanto 

mCli s vivo, m a is ev idê n c ias 

encontro de que ele é um dos meios pelos 

quais o enhor de eja q ue a mulheres 

demonstrem amor através do serv iço . E 

acredito qu todas aquelas que atenderem 

a c te chamado com um coração humilde 

terão experiências maravilho as . 

Fui batizada há mai de trinta ano em 

Quilpué, hil , durant todo e ano 

Irmã MacKenna quando 

era uma jovem 

professora visitante 

uma es taca e um grande distrito aqui, 

m as, n aq ue les t emp os, pe rc orríam os 

longas dist ân c ias para visitar as irmãs. 

Uma delas, Mercedes, era casada com um 

m arinhe iro qu e qu ase se mpr e es t ava 

lon ge de casa . Ela viv ia com os cinco 

filhos num te rren o elevado, próximo a 

um riacho. A bela casa tinha um sólido 

alicerce e era preciso subir cinco ou seis 

degraus para se chegar à porta. Dois cães 

fiéis guardavam a ca a. 

tenho vi to o con tante crescimento do 

reino de Deu · ne ·ta parte do mu ndo. Esse crescimento 

not<1vel fa :>me lembrar da parábola ensinada por C risto, 

quando de di ·se que uma pequena porção de fe rmen to 

h1z com que toda a ma · a cre ça . De modo semelhante, 

nó · , profe ·· ora · vi itantes, co labora m os para o 

cre ·cimento do reino do Pai Cele tia l ao ensinarmo~nos 

uma · à , outras em amor. 

VISITAS OPORTUNAS 

Num certo inverno muito chuvoso, o 

riacho próximo à casa transformou~ se num caudaloso rio 

q ue tr an sbord o u e inundo u os t e rr en os próx im os, 

arras tando casas, animais e todo tipo de objetos . Quando 

o pior havia passado, a Irmã N ecochea e eu fomos visitar 

M e rcedes. El a c h o ro u d e a leg ri a ao ve r ~ nos e, 

e m oc io n ad a, conto u co m o sua fa mília h av ia sido 

preservada. 

A testa da neta sangrava profusamente. Peguei uma 

Minh<1 primeira companheira como profe ·ora toalha e apertei o ferimento com bastante força 

\'isitl1ntc foi a Irmã ecochea. Fomo · as dua · primeirél enquanto minha companheira rapidamente pegou 

pt:ssoas <1 <1 ·citarem o 'Vangelho ~m uilpué . gora, h<1 casacos a fim de tomarmos um táxi até o hospital. 
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Durant aqueles dias t mpestuosos, ela observara aflita 

o rio continuar a subir. Então, certa noite, os cães, presos 

lá fora, começaram a latir desesperadamente. Ela abriu a 

porta e, para seu desespero, o terreno transformara~se 

num lago. Teve que andar com água até os joelhos, a fim 

de altar os cães e levá~los para dentro de casa. 

Acordou os dois filho mais velhos, que tinham entre 

dez e doze anos, e fez com que se vestissem. Os três 

olhavam horrorizados para a porta aberta, enquanto a água 

cobria os degraus da entrada, um por um. Então 
ajoelharam~se e clamaram ao Senhor. A ·água parou dois 

degraus abaixo da porta e não subiu nem mais um 

centímetro. Não tiveram que deixar a casa. Como foi 

maravilho o para minha companheira e para mim ter ido 

confortar Mercedes e ouvir aquela experiê~~ia inspiradora! 

A própria Mercedes tornou~se uma dedicada professora 

vi it::mte. Ela e a companheira, Olga Barros, visitavam uma 

irmã idosa qu vivia com a filha, deficiente mental. Certo 

dia, quando Mercedes e Olga chegaram, encontraram a 

filha aflita e p rplexa. Ela disse que a mãe sentiu~se 

can ada após o almoço e deitou~se para descansar. Quando 
foi chamá~la, ela não acordava. Foi naqúele exato 

momento que a professoras visitantes chegaram. 

Como eu morava perto, Mercedes foi correndo 

chamar~me enquanto Olga massageava a velhinha. 

hamamos um médico e fizemos tudo o que estava ao 

no o alcance até que ele chegasse. Que bênção foi as 

profe ora vi itantes terem chegado no momento certo 

para chamar o médic e acalmar a filha apavorada! 

INSTRUMENTOS EM SUAS MÃOS 

Numa outra ocasião, minha companheira e eu 

isitávamo duas irmãs que moravam com a mãe. Ambas 

de cjavam muito que e ta e batizas e e, toda vez que 

íamo · vi · itá~la , chamavam~ na para a sala. Mas a 

rcspo ta ra mpre: "E tou ocupada'', ou "Tenho muito 
o que fazer'', em um tom inami to o. 

Num dia muito frio-estávamo enr gelada , 
ansadas c qua em corag m para terminar a 

visitas- a Ctltima vi ita ·cria à ca a de uma enhora não 
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muito simpática. Mas, quando ela abriu a porta, seu 

semblante transformou~se. Sua netinha acabara de cair e 

cortara a testa, que sangrava profusamente acima da 

sobrancelha. Peguei uma toalha e apertei o ferimento 

com bastante força enquanto minha companheira 

rapidamente pegou casacos a fim de tomarmos um táxi 

até o hospital. Enquanto a menina era devidamente 

atendida, confortamos a avó e cuidamos da outra 

criança. Depois levamos todas para casa. Essa senhora 

acabou batizando~se na Igreja e tornando~se professora 
visitante. 

UM FORTE SENTIMENTO 

Raramente prevemos de que maneira o Senhor nos 

usará como instrumentos em suas mãos. Certa ocasião, 

quando minha companheira estava fora da cidade, 

minha filha, Elizabeth, acompanhou~me nas visitas. 

Como era época de Natal, fizemos biscoitos e os 
embrulhamos em papel celofane, enfeitando~os com uma 

fita vermelha e um raminho de pinheiro. Colocamos 

todos os pacotinhos numa sacola e fizemos nossa oração. 

No último instante, tive um forte sentimento de que 
deveria levar um pacote a mais e coloquei~o na sacola. 

Depois de fazermos várias visitas, chegamos à casa de 

uma irmã que morava com o filho casado e a família, 

todos membros da Igreja. Uma outra senhora idosa, 

parecendo muito cansada, estava lá, entregando roupas. 

Seu nome era Margarita e ganhava a vida como 

lavadeira. Sabendo como esse trabalho é pesado, dei~lhe 

o outro pacotinho de biscoitos e desejei~lhe um Feliz 

Natal. Com lágrimas nos olhos, ela disse~me que vivia 

completamente só e que aquele seria o único presente 
que ganharia. 

Faledhe sobre o Senhor Jesus Cristo, explicando que 

se ele estiver conosco, não nos sentiremos solitários. 

Com lágrimas nos. olhos, ela disse-me que vivia 

completamente só e que aquele seria o único presente 

que ganharia. 
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is e~ lh e também qu ela era uma filha de Deus e que 

ele a amava da mesma forma que um pai terreno ama 

seus fi lhos; que, se e la o buscasse, se ria recebida de 

braço ab r tos. Disse muitas outras coisas . Seu rosto 

iluminou~se e ela concordo u em receber a visita dos 

mi sionário . 

No mê seg uin te, quando vo ltamos àq uel a casa, 

Margarita estava lá novamente. Abraçou~nos e disse : 

"Agora posso realmente chamá~las de irmãs. Fui batizada 

na emana passada". 

UMA CARTA E UMA PRECE 

Todo o m ses, visitávamos uma linda jovem que 

morava com os pai . O pai, também membro da Igreja, 

éstava doent pediu~nos qu orássemos por ele. Depois 

que a fi lha mudou, le disse que gostaria de continuar 

a receber nos a vi itas. Em duas ocasiões, nós o levamos 

ao ho pital e, d pois que voltou para casa, continuamos 

a vis i tá~ lo por qua e três anos . 

A companhia de c nstrução naval em que trabalhava 

fez com que e aposentasse por causa d á d oe nça. 

Deviam~ lhe uma boa soma de dinheiro, da qual ele 

pre i ava muito. Ele havia solicitado em vão aos antigos 

uperintendentes q ue lhe pagassem. Ofereci~me para 

c crev r uma carta em eu favor à alta administração da 

companhia. Após orar pedindo inspiração, escrevi uma 

arta detalhada, d screvendo a difícil ituação em que se 

encontrava. Oramos e também colocamos seu nome na 

li ·ta de oração do templo. 

enhor r alm nt p ra maravilha em prol de seus 

filho ·. Pouco t mpo depois, foi~lhe comunicado que a 

ompanhia pagaria toda as de pesas, de forma 

retroativa. El teve o nece ária para viver bem o 

re · tante d eu dia . A e po a, que antes não falava 

o no · o, mudou ompl tament e acabou batizando~ e 

na Igreja . Ela ontOLH1 qu d cidira ouvir o evangelho 

por au ·a d no a dedicação m vi itar ua família. 

M 'nO · de um m" · a pó la ter ido batizada, o marido 

fal 'LI, c fi amo · a seu lado naqu 1 momento difícei . 

u pod ria pro · cguir ontando exp ri "ncia 
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maravilhosas , pois, ao longo dos anos, tive o privilégio de 

visitar muitos lares em diversas partes da cidade. Foi bom 

ajudar, encorajar e ouvir as irmãs, levando uma humilde 

mensage m em nome do Senhor. O que mais me 

emociona é sentir que ele caminha ao nosso lado. 

Sempre volto para casa com o coração exultante. No 

momento, visitamos uma irmã de noventa e quatro anos. 

Ela não pode mais sair de casa e senta~se ao lado da 

janela da pequena casa todos os meses para nos esperar. 

Fica tão feliz por ter com quem conversar! Nós a 

amamos muito e jamais a desapontaríamos. 

UM GRANDIOSO EXÉRCITO DE IRMÃS 

Houve uma época da vida em que pensei que não 

precisava de professoras visitantes. Tinha um forte 

testemunho do evangelho e não enfrentava grandes 

problemas. Mas, uma vez, fiquei sozinha na véspera de 

N atal. Meu marido estava ocupado fazendo compras e 

todos os meus filhos estavam casados,. morando fora do 

país, com exceção de uma filha que não poderia estar 

conosco. A casa estava tão vazia sem os abraços dos 

meus netinhos! Não costumo sentir pena de mim 

mesma, mas, naquela noite, sentei~me na sala, no escuro, 

e deixei as lágrimas rolarem. Naquele exato momento a 

campainha tocou. Eram as professoras visitantes! Minhas 

irmãs queridas haviam vindo desejar~me Feliz Natal. Foi 

como se o próprio Senhor estivesse me dizendo que eu 

não estava sozinha. 

Depo is da visita, meu estado de ânimo era 

completamente diferente. Acendi as luzes, coloquei meu 

melhor vestido, decorei a mesa e preparei um jantar 

especial. Quando meu marido chegou, comemoramos 

juntos e demos graças por estarmos vivos e com saúde. 

Essas irmãs maravilhosas servem ao Pai Celestial de 

tantas maneiras ! Todos os meses , um grande exército 

delas, das mais variadas raças e nacionalidades, percorre 

as ruas e atalhos do globo. Armadas apenas com amor e 

fé, batem às portas das irmãs que lhes são designadas e, 

com um sorri o alegre, dizem: "Somos suas professoras 

vi itante ". O 
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A. 

REVERENCIA NA 
Carol Alley Welsh 

1 ff e o pai e tavam imóv is como estátuas enquanto 
um ·quilo mordi cava migalhas de pão na mão do pai. 

utro quilo aproximou, correndo e reclamou sua 

por ão; dcpoi ·, bat u o d nt d prazer ao encontrar 

migalha · na · mão de 1eff também. 1 ff o pai já tavam 

sentados debaixo da árvore há cerca de uma hora. Dois 

cervos entraram com cuidado na clareira próxima, 
observando,os timidamente. 

1eff adorava ficar nas montanhas com o pai. Enquanto 

caminhavam até o local do acampamento, o pai ensinou, 
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lhe os nomes das flores silvestres e mostrou-lhe onde um 

castor arrancara a casca de uma árvore. Depois do jantar, 

sentaram-se calmamente no topo de um outeiro e 

observaram o pôr-do-sol. 

Estavam justamente aconchegando-se nos sacos de 

dormir, com as e trela brilhanJo obre eles, quanJo o 

barulho de uma mú ica de "rock, e o rugir Jo motor de 

um carro tiraram a tranqüiliJaJ e J, noite. 

Um grupo ele pe soa parou no acampamento pr<'>xímo 

e todo ficaram aceleranclo o motor, gritanJo e dizendo 
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palavrões. Jeff observava, con ternado, enqu anto 

quebravam ga lhnJ de árvor para fazer uma fogueira e, 

depois, xingavam- ·e un aos outros porque o fogo não 

pegava na mad ira v rde. Depoi de muito temgo, Jeff 

con cguiu pegar num sono agitado . 

Bem cedo, na manhã seguinte, mal tinha nascido o sol 
c ]eff já e tava à beira do lago, pescando se u primeiro 

peixe. Estava tão ntu iasmado que mal podia ficar 

parado enquanto o pai tirava o anzol e colocava o peixe 

no cc to. Quando o sol iluminou o topo das árvores n as 

montanha ' distante ) o pá saro cantavam com ânimo e 

alguns ·quilo corriam por perto. A beleza da cena fez 

Jeff ter ontade de gritar de al gria. 

Pen ·ando ·obre a noite anterior, indagou: "Pai, por 

que aquela · pe .. oa agiram daquele modo na noite 

pa ·sada? Pare iam odiar- e un aos outro , o local e a 

outra pe " Oa acampada ". 

"'I1lve: nun a tenham aprendido a er respeitosos e 

rev rente", sugeriu o pai. 

qu ~ r verên ia t ma ver com i o? E a é uma 

pala ra que ·e u a na igreja." 

pai fi ou em · ilên io algun in tantes, nquanto 

pensava . "Eu amo a natureza. r verência q ue tenho 

pela naturc :<1 é um pouco par ida om a q ue 

demonstro ao Pai C e lestial. Amo tanto as montanhas 

que procuro conhecê-las melhor. Aprendi o n ome das 

flores silvestres, dos pássaros e das árvores . Aprendi a 

andar e a sentar-me em silêncio para poder observar os 

animais. Recolho gravetos para fa zer fogueira em todos 

os locais onde os encontro, para não estragar o que 

existe aqui e tomo muito cuidado quando faço uma 

fogueira . Faço tudo o que posso para mostrar 

reverência pelo que aq ui existe e faço o possível para 

que minhas a tividades n ão interfiram com o 

entre tenimento dos outros n a área. Qu anto m ais 

venho aqui, mais amo este lugar. Depois de vir às 

montanhas, sinto-me bem comigo mesmo . Sempre vou 

embora sentindo paz. A reverência que tenho pelo Pai 

Celestial é semelhante , só que mais forte." 

"Acho que entendo", respondeu Jeff. "Quando 

amamos o Pai Celestial, queremos aprender tudo o que 

pudermos sobre ele. Fazemos tudo para mos trar respeito 

por ele. Quanto mais o conhecemos e reverenciamos, 

mais o amamos." 

"Certo; e depois de adorar ao Pai Celestial e de orar a 

ele, into-me bem acerca de mim mesmo." 

"E a crianças na igreja que conversam e brincam 

durante a au la e não pre tam atenção?" 
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"Bem, replicou o pai, "quando alguém não é reverente 

na Igreja, pode ser que n ão se sinta muito bem acerca de 

si mesmo, e deseje atrair a atenção sobre si, em vez de 

dar atenção ao Pai Celestial." 

"É por isso que Jarede se comporta como um menino 

irritante e convencido?" indagou Jeff. "Às vezes, dete to 
ficar perto dele.'' 

O pai colocou o braço ao redor de J eff. "Bem, poderia 

ajudar Jarede a ser mais reverente, sendo seu amigo. 

Talvez pudéssemos trazê-lo aqui conosco algum dia. 

Quando alguém não é reverente, geralmente sabe que 

está fazendo algo errado e sente-se ainda pior." 

"É por isso que Jarede está sempre tentando chamar 
atenção?" 

"Pode ser. Quando alguém não re peita o Pai 

Celestial, é difícil para o Espírito Santo ajudá-lo a amar 
ao Senhor e a si mesmo.'' 

]eff ficou pensativo um instante. "Também precisamo 

do Espírito Santo para termos um testemunho. Quando 

não somos reverentes, deve er difícil ter um 
testemunho" . 

O pai deu-lhe um abraço. "I o me mo! Agora, olhe 

para o sol! Está na hora de cozinhar um peixe para o 
de jejum". 

O carro havia partido, quando voltaram do lago. ]e(( 

ficou perplexo com a confu ão deixada no 

acampamento. Havia lata , papéi galho · quebrado 

por todo lado. A fogueira qu con eguiram finalmente 

acender, jogando ga olina em galho - de c.í.rvore , ainda 

queimava, e um arbu to fora completamente e ·magado 

onde o carro estacionara. 

O pai pegou um acode lixo e ambo - começaram a 

limpar a área. "Fico pen ando", di -·e Jcff, " e alguma ve:: 

um cervo já chegou p rto daquela pe -·oa - para ob-,erv<l

la , ou se um e quilo jcí omeu na mão dela ." 

"Duvido", di e o pai. "Queria ·aber ·e ele go mm 

mais de si mesmo hoje. Acha que ele realment~ abem 

quão lindas ão ta montanha ?" 

Depoi do de jejum de peixe, panque a. e 

chocolate quente, pai filho certificaram--,e de qu ·o 

local e tava limpo e a fogueira bem apagada. jeff 

deitou- e de bruço para entir mai uma vez o cheiro 

go to o penetrante da relva, ante-, Jc partirem. 

E tava cheio de amor pela montanhas, pelo p<li e por 

Deu . " ab , pai", Ji · c ele, "algumas p · so<ls pcn <llll 

que reverência ignifica apcna-, ficar qui ·to. Acho 

que is o é tri te. Reverência ignifi a muito mai do 
que i o". O 
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O Amor do Salvador 

Exp1·essivo j = 76- 84 
F 

1. Ova - mor 
2. O a - mor 
3. o:a - mor 

F 

~-9 tJ 
par te 
al ma 
b~n ção 

(C7) 

r ;± 
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Sal - va 
Sal - va 
Sal - va 
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E v as mi-
E levé 

-
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dor 
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fj 
to 
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t,• .. - f • o ... • 
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~ 2J 
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. ,: { ...... 

.... , 

Eu 
Em 
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ções 
to r, 
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sin - to em to - da 
paz m~ven - vol - veva 
mi - nha mai - or 
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o g u A 
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Na 
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on de quer queveu 
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Sal - va dor E sei queve - le me 

4. O amor do Salvador 
Eu quero ir repartindo 
Servindo sou feliz 
Recebe mais quem dá. 

Letra: Ralph Rodgers, ]r., n. 1936; K. Newell Dayley, n. 1939; e Laurie Huffman, n. 1948 
Música: K. Newe ll Day ley, n. 1939 

Copyright © 1979 ono Mu ic, Orem, Utah. U ado com permi · ão. 
T odo o direitos reservado . E ta mC1 ica pode ser copiada para u o no 
lar ou na Igreja, sem fim comercial. 
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TEMPO DE COMPARTILHAR 

,., 

O PlANO DE SALVAÇAO 
TRAZ-ME PAZ 

"Este é o plano de salvação para todos os homens" (Moisés 6:62). 

fi De onde viemos? Por 

que estamos aqui na 

Terra? Para onde iremos 

depois desta vida? O Pai Ce lestial 

respondeu a estas perguntas quando 

nos deu o plano de alvação-um 

plano para todos o seu filhos: 

De onde vi mos? Vi mos do céu, 

onde vivíamos com nossos Pais 

clcstiais, como eu filho espirituais. 

Por que estamos aqui na Terra? 

Viemos 8 Terra para ganhar um 

corpo, para mostrar que cum, 

priríamo · o mandamentos do Pai 

ele ·tia! e para aprender a viver 

como Jc u . 

Para onde iremos depois de ta 

vida? Ircmo para um mundo 

espiritual onde s remos amado , e lá 

esperaremos até a hora da 

ressurreição c do julgamento. Jesu é 

o ~<11 adore pagou por todo · o 

no ·sos pc ado ·. Quando fazemo 

oito ano · e no tornamo re pon~ 

s<1vci ·, temos fé, arrependemo~no e 

somos bnti:ado ·, no --o · p ado são 

perdoado ·. No céu h<í. trê reino 

distinto ·, ou grau · de glória: o tele · te 

(mais baixo), o tcrrc · tre (do meio) e 

o celeste (mais alto). c formo · fiéis 

c guardtlrmos os mandamcnt<r, 

iremos para o r 'ino 'ic ·te, para 

Judy Edwards 

desfrutar a vida eterna com o Pai 

Celestial e Jesus Cristo. 

Quando aprendemos, na vida pré~ 

mortal, sobre o plano de salvação, 

ficamo tão felizes que nos 

rejubilamos, isto é, demonstramos 

muita alegria. (Vide Jó 38:7.) Sabemos 

que cumprimos a primeira parte do 

plano do Pai Celestial, porque estamos 

aqui na Terra, e podemos continuar a 

cump1ir seu plano, guardando os 

mandame-ntos. Dessa forma, .com a 

ajuda do Salvador, algum dia 

voltaremos à presença de Deus e de 

Jesus Cristo. Entender o plano de 

salvação dá~nos paz. 

Instruções 

1. Retire a página 9 da revista, 

pinte as figuras do plano de sa lvação 

e recorte~as. 

2. Recorte o quadro do plano de 

alvação e cole~o numa cartolina. 

3. Leia as referências de escrituras 

e cole as figuras nos locais apro~ 

priados do quadro. 

Idéias para o Tempo de 

Compartilhar 

1 . Use gravuras e peça às crianças 
que contem ou representem histórias de 
per onagens das escrituras, como José, 

Moisés, Ester, Néfi e Paulo, que 
seguiram o plano de Deus aqui na 
Terra. 

2. Usando as figuras do plano de 
' salvação como modelo, ajude as 
crianças menores a fazerem móbiles 
(vide Tempo de Compartilhar, Seção 

Infantil, junho de 1993, página 7) ou 
colares, para lembrarem~se do plano 
de Deus. 

3. Cantem "Eu Sei que Deus Vive" 
(Cante Comigo, B~39) e "Sou um 
Filho de Deus" (Cante Comigo, B~ 

76; Hinos, 193). Faça com que as 
crianças criem páginas para o seu 
próprio Livro da Paz (vide Tempo de 
Compartilhar, Seção Infantil, A 
Liahona, fevereiro de 1994, página 
1 O), ilustrando uma das canções. 

4. Explique às crianças como seguir 
os primeiros princípios e ordenanças do 
evangelho e estudar as escrituras 
ajuda~nos a guardar os mandamentos e 
a viver como ] esus. Faça~as cantarem 
músicas da Primária relacionadas com 
este tema. 

5. Convide um membro fiel 
(homem ou mulher), da ala ou ramo 
para prestar testemunho e relatar 
experiências sobre como o plano de 
Deus e sua orientação ajudam~no (na) 
em sua vida. D 
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I ILOYI KAD<:rr O K Ntll ~KOWN 

CJ 

® [Y)l1illGfl® 0~ ~illl1W ill~ill® 
0® [pffiO CS~ l1 ~~UDilll1 

Vida pré-mortal Nascimento Vida Mortal Morte Mundo Espiritual 

Jó 38:4,7 Eclesiastes 3:1-2 Alma 34:32 Hebreus 9:27 Alma 40:11 

Ressurrei~ão 
e Julgamento 
Final 

I Cor. 15:22 
João 5:28-29 
11 Cor. 5:1 O 



AMIGOS EM NO 

As crianças do Ramo Pifia, em Guayaquil, 

Equador, gostariam de enviar afetuosos 

cumprimentos a todas as crianças do mundo! 

Elas têm estudado o Livro de Mórmon e, com 

c sa leitura, sua fé e testemunho cresceram. 

Lena, Nora, Kirstin, Daniel e Benjamin são 

m mbro da ela e do Valoroso B na Ala Graz, 

E ta a Viena Áu tria. Querem cumprimentar 

toda a criança da Primária de todo o mundo. 

ua língua natal é o alemão, ma ele stão 

tamb ' m apr ndcndo a falar ingl "s. 
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TI CIA 
1. Gabriel Figuera Pizarro, 11 anos, 
de Caracas, Venezuela, é grato por 

suas muitas bênçãos, especialmente 
por ser membro da Igreja. É grato 

também pelo bom exemplo que os 
pais lhe dão. 

2. Farid A. Tafur, 11 anos, de 

Bogotá, Colômbia, adora ler as 
escrituras, especialmente o Livro de 

Mórmon. Ele está se preparando 
para receber o sacerdócio quando 
fizer 12 anos. 

3. Josenia Bellorin, 7 anos, é de São 
Felipe, Venezuela. Ela gosta muito 

de ir à Primária e de participar das 
noites familiares. Seu passatempo 
preferido é pintar. 

4. Isabel Margarita Valdés Silva, 11 
anos, mora em Santiago, Chile. Ela 

está na classe das Garotas Felizes da 
Primária. Ela quer ser médica 

quando tre cer. 

5. lsaac Duefi.as Llantop, 10 ano , 
de Lima, Peru, cumprimenta todas 

as crianças do mundo. Isaac gosta d 
ir à escola e quer ser piloto. 
6. lsabelle Rose'n, 9 anos, de 

Gavle, Suécia, toca piano e têm dois 
amigos em outros países, com quem 

se corresponde. Ela também está 
aprendendo a falar inglês . 

7. Larry Sanchez Melendez, 6 anos, 
de Trujillo, Peru , é um menino 

muito amoroso e quer cumprimentar 
todas as crianças do mundo. 
8. Sylvia Schwing, 12 anos, mora 

em Donaueschingen, Alemanha. 

Seus passa tempos são a leitu ra e os 

animais, especialmente os coelhos e 
cavalos. 

9. David Turner, 11 anos, de 

Liverpool, Inglaterra, gosta de 

acampar, nadar praticar port s, 
p cialment rugby ut ~bol 

americano. ua hi tória fa orita da 
e critura ' a do apitão Morôni. 

10. Rebeca Ramirez Tc gn , ano , 
de Tampico, México, go ta de antar 
o hino "Somos o oldados". Ela ora 

todos o dias ante de com r e ant 
de dormir. 

11. Johanna Lilja, 12 ano , de 
Jorvas, Finlândia, tá e tudando 
inglês a fim de preparar, para a 

missão. Ela go ta de corr r, v 1 jar, 
orientar,se por mapa bú ola, 

andar de bicicleta a cavalo. 
12. Pedro G. Acevedo, 8 anos, J 
Fairview, Porto Ri o, go ta d 

natação, leitura vid ogam ·. l 
não tem medo d falar obr a 
Palavra de Sabedoria nem de pr ·tar 
testemunho. D 

Julia Belén Rey, 10 ano , de 

Escobar, Argentina, de enhou 
esta pa agem de Pérola de 
Grande Valor. Ela também 

gosta de patinar, andar de 
bicicleta e e cr ver cartas. 
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COMO 
CONVERSAR 
COM O PAI 
CELESTIAL 

Jill Campbell 

li p odemos visitar o Pai Celes tial?" perguntou 

Cora ao pai, pr parando~se para dormir. 

"Provavelmente não por muito tempo", 
rc ·pondeu o pai. 

"No verão pa ado, fo mos de avião visitar a avó 

Hele na. Pod íamos ir de avião" , ugeriu Cora. 

"De av ião não dá para chegar lá" , di e o pai. 

" o N ·1tal, fo mo · de trem visitar o avô e a avó Torre . 

Talvez pudé m ir de trem", disse Cora, esperança a. 

" r io que um tre m também não poderia levar~nos 
até h.1'', di --c o pa i. 

eze, vamo · de carro vi·itar amigo", comentou 

ora. " amo - de carro ou então . .. já e i, vamo de 

barco." ora lembrava~ e do per eio de barco que fizeram 
pelo rio. 

"In f li :: mcntc, dis ·c o pai, "nem me ·mo um carro ou 
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um barco pode levar~nos ao Pai Celestial." 

Cora ficou triste. Ela queria visitar o Pai Celestial. O 

pai colocou~ a no colo e beij ou~ lhe a testa. "Não podemos 

visitar o Pai Celestial, mas você pode falar com ele", 
disse o pai. 

"Quer dizer, posso telefonar para ele, ou mandar~ lhe 
uma carta? " 

"Não, mas pode fazer outra coisa. Pense nisso." 

Quando estava pronta para dormir, Cora ficou 

pensando em como poderia falar com o Pai Celes tial. Ela 

ainda não conseguia entender o que o pai quelia dizer. 

Quando ele entrou no quarto para ouvi~ la fazer sua oração, 

ela e ajoelhou, depois pulou para a cama e abraçou o pai. 

"Já ei como po so conversar com o Pai Celes tial: orando!" 

"Certo", dis e o pai, abraçando~a . "E ele sempre a 
ouvirá." D 
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Cada 
Élder Glenn L. Pace 

dos Setenta 

um 

Q uando eu era criança, dependia 

extremam nte de minha irmã mais velha. 

Por exemplo: eu era enjoado para comer e, 
quando íamos visitar nos os avós, sempre me 

ofereciam uma comida de que eu não gostava. 

Quando a travessa com o alimento chegava até mim, 

voltava~me para minha irmã e perguntava: "Collene, 
cu gosto disso?" 

Se a comida fosse familiar e ela soubesse que eu não 

gostava daquilo, ela dizia: "Não, não gosta." 

Se fo s algo que nunca havíamos comido, ela dizia: 

"Espere um minuto", e provava. Depois, dizia~me se 

cu go tava ou não. Se ela dissesse que eu não 

g<.) té:lva, nada era capaz de persuadir~me a 
omer aquilo. 

Deve Ter Se 



u Próprio Testemunho 

Assim como precisei desenvolver meu próprio 

paladar e parar de recusar bons alimentos simplesmente 

porque minha irmã dizia que eu não gostaria deles, 

devemos todos banquetear-nos com o fruto do nosso 

próprio testemunho e não com o de outras pessoas . 

Preci amo também aumentar no " a apacidadc d 
receber revelação pe oal. 

Isso acontece quando exerc mo , fé no cnhor c 

Salvador, arrependemo-no do no ·o pecado , lemo · e 

realmente ponderamo a e critura , oramo , procuramo · 

maneiras de ajudar o próximo e comparti lhamo · o 

evangelho. Durante a conferências gerai c em muita · 

ou tras ocasiões, omo en inado pelo pro{!'ta ·,vidente · 

e reveladores do Senhor. Quando ·cguimo · o onsdhos 

das Autoridade G rai , preparamo-nos para ir ao 

templo, onde recebemo mais poder para ·obrcpujar o 
pecados do mundo e "permanecer em luga res santo _,, 

(Doutrina e Convênio 45:32). D 

(Ada/Jtado de um discurso da onferência Geral de Ow11bro de I 992.) 



SÓ PARA DIVERTIR 

SEGREDOS DO CORAÇÃO 
Susan Curtis 

Quanto~ coraçf>e~ e~ tão esconJ iJos nesta fig ura? 

LABIRINTO 
Roberto L. Fairall 

Ajude a abe lhinha a encon trar um caminho no canteiro de 

flores para achar sua amiguinha. 

A HORTA DE LUCY 
Jo Mason 

Lucy plan tou uma horta com seis file iras de hortaliças diferentes . Usando a pistas 

aba ixo, ele cubra qu ais hortaliças ela plantou em cada fileira. 

• Ela planto u os rabanetes ao lad.9 dos 

tomate . 

• Plantou as abóboras perto da torneira. 

• Plan tou os pepino entre os rabanetes e as 

cebolas. 

• Plan tou quiabo ao lado da abóboras . 

• Plan tou o tomates perto ela vide ira. 

1. 
--------------------

2. ------------------

3. -----------------

4. ------------------

5. ------------------

6. ------------------



MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

O DOM DO ESPÍRITO SANTO 

Q uando Jesu s sa iu d as 

ág u as d o batismo, o 

Espírito Santo, descendo 

como pomba, veio sobre ele. (Vide 

Ma teus 3: 16.) Símbolo da verdade, 

pureza e paz , a pomba, com su a 

beleza, relembra,nos as bênçãos do 

dom do Espírito Santo. Todo aquele 

que é batizado na Igrej a de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

recebe esse dom maravilhoso pela 

imposição das maos. 

O ESPÍRITO 

SANTO TESTIFICA A 

VERACIDADE DO EVANGELHO 

O Espírito Santo é um consolador, 

orientador, mestre e testificador. Por 

seu poder podemos "saber a verdade 

de todas as coisas'' (Morôni 10:5) e 

obter um testemunho d e Jes u s 

Cristo. "Ninguém pode dizer que 

Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito 

Santo'' (I Coríntios 12:3). 

O Espírito Santo também testifica 

a veracidade d as escrituras e dos 

profetas. "Quando li o Livro de 

Mórmon'' , diz a Irmã Flori Cobo de 

Lumbreras, de Cádiz, Espanha, "senti 

um enorm_e desejo de perguntar a 

Deus se esse livro era verdadeiro, se 

J oseph Smith era realmente um 

profeta e se Deus queria que eu me 

filiasse à Igreja. 

Durante umas quatro o u cinco 

horas, debati,me de um lado para o 

ILUSTRAÇÃO DE KRISTY MORRIS 

o utro da cama, perturbad a, em 

conseguir dormir, e, fina lme nte, 

a joe lhei, me ao lado da cama e 

comecei a clamar ao Pai. A respo ta 

ve io,m e ao co ração com grande 

força. Quanta alegria! Quanta paz! 

Um sentimento doce tomou conta do 

meu ser''. 

• Que verdades o Espírito Santo já 
vos testificou? 

• Como vos sentis quando tendes a 
companhia do Espírito Santo? 

O ESPÍRITO 

SANTO PODE SER UM 

COMPANHEIRO CONSTANTE 

Alma fa z,nos uma pungente 

pergunta: "E agora, ... se haveis 

experimentado uma mudança em 

vossos corações, se havei sentido o 

desejo de cantar o cântico do amor 

que redime, eis que, qui era 

perguntar,vos: Podei agora entir 

is o?'' (Alma 5:26). Para t rmo a 

companhia do E pírito anto, 

preci amo trabalhar continuamente, 
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poi ua prc nça d pende de no ·a 

retidão. Ele ó ter-i influên ia ·obre 

nós e formo humilde · , fiéi · 

obediente . D vemtr e ·forçar,no por 

guardar o mandam nto · , para 

podermo ouvir a "voz rnan a e 
suave". 

Pam, uma irmã que fi ou inativa 

durante anos, de obriu ·cr isso 

verdade quando, dia apó · di<1, 

procurou modifi ar ·ua vida c 

arrepender,sc do - erro - do pas ·ado 

que tanto a atormentavam. Ao bu -·m 

sinceramente a companhia do Espírilo 

Santo, pa ou a fazer oraçõ mai 

significativa e a guardar o · 

mandamento do nhor. Por au a 

de ua fé, e perança e arrependi, 

mento, ua vida foi to ada c 

modificada pelo E pírito anto, o que 

a levou, por fim, a re eber a bênção 

do templo. 

A companhia do E pírito anto faz 

no o corações tran ·bordarem d ' 

a legria paz. ra o Deu de 

esperança vo encha de todo o gozo c 

paz em crença, para que a undci em 

e perança pela virtude do E pírito 

Santo". (Romano· 15: 13). c 

procurarmo r digna da companhia 

do E pírito anto e c dcrmo - atenção 

a eu u urro , recehercmo oricn, 

tação, ajuda, con ·olo c confirma ão. 

• Quando o Esj>íriw )amo .)e afasw 
de nós? 

rmw j)()denws ter sua c:mnj)(m/lia 

novamente? O 



SPENCER 
W. KIMBALL 

ELE NAO SE ENTREGOU 

Petrea Kelly 

N a primavera de 1972, o 

Presidente Spencer W. 

Kimball, que ervia como 

Presidente Int rino do Quorum dos 

Doze Apóstolo , estava muito doente. 

câncer na garganta havia retornado 

c o coração am açava parar devido a 

uma artéria obstruída e a uma válvula 

que estava funcionando mal. Ele tinha 

·etcnU't c sete ano · de idade. A 

evolução do cân er foi interrompida 

om tratamento de cobalto c o · 

médicos recon1cndaram um com

plietldo pro cdimcnto cirúrgico em 

·cu coração, com poucas chance · de 

sucesso. 

uma reunião com seus médico · 

c t) Presidente Harold B. Lee, da 

Primeira Presidência, o Presidente 

Kimball, cxtcnuadt\ di ·se: " ou um 

ht)mcm \'clho c pwnto para morrer,. 

Fie pt)ndcr~wa se, em sua idade, Úlria 

sentido lutar tanto para estender sua 

vida quando, talvez, seu tempo 

houve se terminado. O Presidente 

Lee levanto u- se e disse, energica

mente: "Spencer, foste chamado! 

Não deves morrer! Deves fazer tudo 

o que for necessário para cuidar-te e 

continuar vivendo,. 

Spencer não se entregou à morte. 

Ele não era um homem qu desistia, 

por mai difícil que fosse a tarefa. 

A cirurgia foi realizada com 

ucesso. Durante sua recuperação, o 

Pre · idente Jo eph Fie lding Smith 

fa leceu . Dezoito me e mai tarde, o 

Pre ·idcnte Harold B. Lee também 

fa leceu c pencer W Kimball tornou

se o décimo ·egundo Pre idente da 

Igreja. on ·idcrando ua idade e 

saúde precária, a maioria das pessoas 

esperava que sua administração se 

restringisse a um curto período de 

transição. Em vez di sso, foi uma 

vigorosa época de milagres. Durante 

os doze anos seguintes, segundo o 

Élder N ea l A. Maxwell , "tinha-se 

se mpre a impressão de que o 

Presidente Kimb a ll estava no 

quilômetro seguinte, esperando que a 

Igreja o alcançasse. Apesar de sorrir e 

acenar para nós, ele gostaria de que 

nos tivéssemos movido mais do que 

Uma noite, aos quatorze anos, 

Spencer acendeu a lamparina a 

carvão e óleo e leu o primeiro 

capítulo de Gênesis. Um ano mais 

tarde, ele fechou a Bíblia, "tendo 

lido todos os capítulos desse 

grande e glorioso livro". 
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apena um pouco mais rapidamente,. 

Ele falou da importância do 

trabalho mi sionário e desafiOLH10S a 

"alongar o passo., Disse el : "Parece~ 

me que o enhor c colheu bem as 

palavras quando disse: 'toda nação', 

'toda terra', 'parte mais longínquas 

da terra', 'toda língua', 'todo povo', 

'toda alma', 'todo o mundo', 'muitas 

terras'". Ele exortou~nos a orar para 

que o líderes de governos opressores 

tivcs em os corações abrandados e 

deixassem os mis ionários entrar em 

seus países. O nCm1cro de missionários 

dobrou c quase trê milhões d 

pessoas uniram~ c à Igreja. Quando 

faleceu, 60 por cento da e tacas da 

Igreja haviam ido criadas durante 

sua ge ·tão como Pre id nte. 

Ele enfatizou a importância do 

trabalho no templo e o número de 

templo aumentou de quinze para 

trinta e te, com vário outros 

anunciado ou em construção. 

alicntou a importância da família 

como unidade bá ica da Igreja e um 

novo horário de reuniões, nos 

domingo ·, foi introduzido, para que 

a · família · pudessem pa " ar ma i 

tempo juntas. 

Um novo hinário em inglês foi 

publi ado, tornando~ e mai tarde 

padrão para várias edições m outra 

língua ·. 

Pregou a importância do c · tudo 

d<1 · c · rituras c foram publicada · 

novas cdi ~ õe · da · obrc.1s~padr8o em 

inglê ·, com referência · remi · ivas mai 

extensas c um melhor "topical uuide" 

( . do T - Um guia para c ·tudo das 

escrituras, em ordem alfaléti a, 

inserido na Bíblia editada pela Igreja, 

em inglês). As pes oas e as famílias 

foram incentivadas a estudarem as 

escrituras. Duas revelações foram 

acrescentadas às escrituras: a visão do 

reino celestial, dada a Joseph Smith 

(D&C 13 7), e a visão da redenção 

dos mortos, dada ao Presidente 

Joseph F. Smith (D&C 138). 
O Primeiro Quorum dos Setenta 

foi formalmente organizado e 

ampliado, de modo que passou a 

haver mais Autoridades Gerais para 

assumir as re ponsabilidades de uma 

igreja mundial em rápido desenvolvi~ 

mento. Homens de meia dúzia de 

nações foram chamados para esse 

Quorum. Todas as Autoridades 

Gerais, incluindo o Presidente 

Kimball, viajaram extensamente e 

foram rea-lizadas conferências de área 

em várias cidade de seis continentes. 

Contudo, o momento mais 

emocionante talvez tenha ocorrido 

em junho de 1978, quando o Senhor 

revelou que era chegada a hora de 

estender o sacerdócio aos homens 

dignos de todas as raças. (Vide D&C 

Declaração Ofkial-2.) 

QUANDO ELE SUSSURRAVA, 

~?~ ~~~~~~~A:~<?~ ~~~~Ç~<? 

mente seus inspirados conselhos: 

"Descobri que, quando não dou a 

devida atenção ao meu relaciona~ 

mento com a divindade e quando 

parece não haver ouvidos divinos 

ouvindo ou vozes divinas falando, é 

que estou muito, muito distante. Se 

mergulho nas escrituras, a distância 

encurta e a espiritualidade retorna." 

"Cultivai todo o alimento que vos 

for possível em vossos próprios lares." 

"Nós vos pedimos que limpeis 

vossas casas e terrenos .... Fazei de 

vossas propriedades algo belo de se 

olhar." 

"Toda pessoa deve fazer um diário 

e toda pessoa pode fazer um diário." 

"O sofrimento pode santificar as 

pessoas ensinando~as a terem pa~ 

ciência, perseverança e autodomínio." 

"O casamento pode ser bem~ 

sucedido, desde que o egoísmo não 

esteja presente." 

"O espetáculo de uma nação 

orando é mais espantoso e mais 

poderoso do que a explosão de uma 

bomba atômica." 

"A segurança não nasce da 

riqueza inesgotável, mas da fé 

inextinguível." 

"Eu sei que Jesus Cristo é o Filho 

do Deus vivo e que ele foi 

crucificado pelos pecados do mundo. 

Qualquer bom professor abe que Ele é meu amigo, meu Salvador, meu 

uma da melhores maneira de atrair Senhor, meu Deus." 

a atenção do alunos é ussurrar. O 

Pre · idente Kimball u urrava, não ANOS DE PREPARAÇÃO 

porque queria, ma porque o câncer 

havia eliminado a maioria de ua 

corda · vocai ·. E ele con eguia no a 

atenção! Nó ouvíamo cuidado a~ 
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Com certeza o Senhor havia 

pre/parado pencer W. Kimball 

exatam nte para este tempo, poi 



Por causa de seu grande amor 

pelas pessoas, o Presidente 

Kimball passava longas horas 

aconselhando aqueles que se 

haviam tornado fracos pelo pecado 

ou q~e lutavam contra 

adversidades. 

sabia de seus incomparáveis talentos, 

v ir a ~ o c res ce r a tr avés d e muitas 

provações e sabia ser ele o homem 

com capacidade para liderar a Igreja 

numa é poca de t a l c re c imento e 

impulso. 

Ele n asce u em 28 de março de 

1894 , na C idade do Lago Salgado, 

se ndo o sex to fi lho de And rew e 

O live Woo lley Kimb a ll. Qu a nd o 

tinha três anos de idade, seu pai foi 

ch am ad o pa ra se r pres id e nte da 

E taca St. Jo eph , no ud es te do 

Arizona, e a família precisou mudar~ 

se, empreendendo uma viage m de 

quatro dias em direção ao ul. 

Spencer desenvolve u~ se no Vale 

Gila, mas também aprendeu obre a 

dor. Lá, sua mãe morreu quando ele 

tinha apenas on ze ano . Q uatro de 

suas irmãs também morreram. 

A P rime ira Guerra M u ndia l 

frustrou sua esperança de continuar 

os e t udo , mas e le e rv iu como 

mi ionário no centro do E · ta dos 

Unido e, mai tarde, ca · ou~ ·e com 

Camilla Eyring, que era profe ·ora. 

Ele tive ram trê filho e uma fi lha. 

Ele iniciou ua própria companhia de 

seguro , pa rt icipava at ivamente do 

negócio da comunidade e erviu em 

d iver o ca rgo na Igreja, omo 

regente cl mú ica, ·ecretárío de 

e taca e pre id nte de e taca. 

PERSISTÊNCIA RECOMPEN ADA 

Uma experiência ela juventude 

conta~no muito a re peito de 'lua 

per onalidade e de 5ua aptidüc . 

Quando pencer tinha quatorze 

ano , foi a uma reunião ·m que o 

orador perguntou à on gr ·gação 

quanto dos prc entes haviam lido a 

Bíblia. Ele entiu~ c de prc::::ívcl por 
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não poder levantar a mão. "Naq uela 

mesma noite, ao final do sermão, fui 

para casa, a uma quadra de 

distância, subi para meu pequeno 

quarto no ótão, na parte mais alta 

Ja casa, acend i uma lampa rina a 

carvão e ó leo que ficava sobre a 

pequena mesa e li os primeiros 

capítu los de Gênesis. Um ano mais 

tarde, fechei a Bíblia, tendo lid o 

cada um dos capítulos desse grande e 

glorioso livro''. 

Ele aprendeu a trabalhar árdua e 

continuamente na fazendola de seu 

pai; c não era do tipo que se 

entregava fac ilmente. Quando foi 

chamado para o Quorum dos Doze 

Apóstolos, em 1943, ficou chocado, 

desconcertado e ent iu ~se humilde 

para o cargo. Em seu primeiro 

testemunho como Apóstolo, na 

conferência gera l de o utubro de 

1943, testificou: 
"Lcmbro~me de haver lido que 

Jacó lu to u toda a noit , 'até que a 
alva · ubia', para receber um a 

b " nção; c qu ro diz r~lh que, 

durante oitenta e cinco noite , tenho 

passado por e ·sa cxperi"nc ia, 

dcbatcndo~m para receber uma 

bênção. Por oitenta c cinco noites, 'a 

alva que subia' encontro u ~m 

ajoelhado, orando ao nhor para 

que me ajuda e, me forta lecess e 

me eleva " à a ltura d a grande 
rcspon ·abilidadc que me adveio. ,, 

anúncio da revelação d junho 

de 197 também ilu · tra ua 
paciên ia: "Imploramos fcrvoro · a~ 

mente 'm favor de ·s's nos ·o · fiéi · 

irmãus, pas ·ando muitas hora no 

Sa lão S up e rior do Templo, 

suplicando ao Senhor orientação 

divina. 

Ele ouviu nossas orações e, por 

revelação, confirmou que chegou o 

dia, h á muito prometido, em que 

todo homem fiel e digno n a Igreja 

pode receber o santo sacerdócio, 

(D&C Declaração Oficial-2). 

Talvez a paciência e a persistência 

d e Spencer W. Kimball fos se m 

justamente as qualidades necessárias 

para traze r ao mundo esta grande 

bênção do Senhor. 

"EU AMO AS PESSOAS" 

Num discurso dirigido a um grupo 

de nlilitares, pouco depois de ser 

chamado para o Quorum dos Doze · 

Apóstolos, o Élder Kimball expressou 

se u sen timento d e humildade e 

surpresa por receber tal chamado. 

Disse, porém: "Não sei exatamente 

por que o Senhor me chamou, mas 

eu tenho um talento a oferecer. Meu 

pai ensinou ~me a trabalhar e, se o 

Senhor pode usar um trabalhadm~ eu 
estou à disposição,. 

Ele tornou~se uma lenda por sua 

energia, sua longas horas de trabalho 

e pelo modo com que aplicava a si 
mesmo se u lema-"Faça, . Sempre 

evidente em sua vida, porém, estava 

o grande amor que sent ia pelas 

pe oa . Com efeito, ele se mpre 

de crevia a i próprio dizendo: "Eu 
amo a p oa ,. 

Tinha um amor pecia l pelo 

lamanita . Em ua b"nção patriarcal 

foi~ lhe dito: "Pregará o evangelho a 

muitas pessoas, mas mais especia l~ 

mente aos lamanitas, . Quando era 

membro do Quorum dos D oze, 

recebeu a responsabilidade da missão 

indígena e, mais tarde, das missões 

s ul~americanas. O Presidente George 

Albert Smith de u~lhe o encargo 

especial de cuidar dos índios de todo o 

mundo. 

São ab undantes as hi stórias a 

re speito de sua gentileza e 

amabilidade. Um dia, num movi~ 

mentado ae ro porto, vários vôos 

foram cancelados por causa da neve 

e milh a re s de pe ssoas ficar a m 

detidas. Uma jovem mãe e a filha de 

dois anos de idàde esperavam em fila 

após fila, tentando comprar uma 

passagem. A criança estava cansada 

e com fome e a mãe , grávida, n ão 

podia carregá~la. Quando a menina 

sentou~ se no chão, choramingando, 

a mãe empurrou~a para a frente com 

o pé. As pessoas que estavam atrás 

dela, na fila, murmuravam críticas e 

ela sentia vontade de chorar. 

Fo i então que um homem se 

aproximou, com um sorriso gentil, e 

disse: "Minha jovem, parece~me que 

precisa de ajuda, . Ele tomou a criança 

nos braços, confortou~a e deu~lhe uma 

goma de mascar. Depois conversou 

com as outras pessoas da fila sobre a 

difícil sit uação da jove m m ãe e 

concordaram em deixá~la passar para 

a frente da fila. O homem acom~ 

panhou~a até o avião. ] á a bordo, ela 

pen ou: "Que homem maravilhoso; e 

nem sei seu nome,. Alguns dias mais 

tarde, ela viu a fotografia dele em um 

jornal e descobriu que e tratava do 
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O Presidente Kimball viajou por 

vários países, realizando 

conferências de área, dedicando 

templos,.......levando as bênçãos da 

Igreja a um número de pessoas 

cada vez maior por todo o mundo. 

Seu amor, que se dirigia a todas as 

nacionalidades, levou-o a buscar a 

revelação que estendeu o 

sacerdócio a todos os homens 

dignos, membros da Igreja. 

Élder Spencer W. Kimball, de A 

Igreja de Jesus Cristo dos Santo dos 

Ú ltimos Dias. 

Em outra ocasião, na América do 

Sul, no curto e paço de tempo entre 

as sessões da conferência, um bispo 

perguntou se o Élder Kimball podia 

abençoar um homem que estava 

morrendo num hospital. Ele 

"voaram" para o hospital e, correndo, 

subiram as escadas e atravessaram o 

saguão. Quando entraram no quarto, 

relembra o bispo, "houve uma 

surpreendente mudança. Élder 

Kimball parecia ter todo o tempo do 

mundo". Fizeram a vi i ta em 

qualquer pres a, abençoaram o 

homem e de pediram~ e. Ao 

fecharem a porta, correram para o 

carro e "voaram" de vo lt a para a 

conferência. 

Muita 

ho pitai 

pe ·soa internada em 

foram abençoadas e 

confortadas por um pcnccr Kimball 

mais doente do que ela ·, durante as 

ua vária ho ·pitalizaçôcs. erta 

vez e le disse: "Minha vida é como 

meus sapatos-para ser u ada em 

serviço alé ga tar~se". 

Ele pa · ava uma grande parte de 

eu tempo acon elhando pe · oas que 

e haviam tornado fraca · pelo pecado, 

ou que e tavam lutando ontra 

adver idade . A dor e a alegria que 

compartilhou com elas in piraranH1o 

a e crevcr o livros "O Milagre do 
Perdüo" e "FaiLh Precedes the M iracle" 
("A Fé Precede o Milagre", se m 

tradução para o português), os quai , 

por 'illél vez, in piraram muitos 

membros da Igreja. 
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ELE NÃO SE ENTREGOU 

e Spencer W. Kimball tivesse 

morrido com a idade de setenta e 

se te anos, teria tido uma v id a 

m a ravilho sa como missionário, 

marido, pai, homem de negócios, 

ecretário de estaca, presidente de 

estaca e, por trinta anos, Apóstolo . 

Suas várias lu tas contra a sa úde 

débil, sua gentil eza e sua amorosa 

abedoria teriam permanecido como 

um monumento a ele. 

Entretanto, numa idade em que a 

maioria das pes oas e aposentam e 

de sca n sa m, le recebeu o maior 

de afio que pod er dado a um 

homem. El aceito u um ch amado 

que nunca perara receber e 

mag nificou ,o de tal maneira que 

milhõ s de p s oas, vivas e mortas, 

foram abençoadas. D 
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4. Liahonn, Jnn iro de 1 6, 

Destaques no vida de Spencer W. Kimboll, 
1895-1985 
Ano Idade Acontecimento 

1895 28 de março: Nasce na Cidade do Lago Salgado. 

1898 3 A família Kimball muda,se para o Arizona. 

1906 11 18 de outubro: Sua mãe, Olive Kimball, morre. 

1914-16 19-21 Serve como missionário na região central dos Estados 

Unidos. 

1917 22 16 de novembro: Casa,se com Camilla Eyring. 

1938 42 Torna,se presidente da Estaca Mount Graham 

(Arizona). 

1943 48 É apoiado como membro do Quorum dos Doze 

Apóstolos. 

1957 62 Um câncer na garganta provoca a remoção de uma 

corda vocal e meia. 

1969 74 Publica "O Milagre do Perdão". 
1970 75 Torna,se Presidente Interino do Quorum dos Doze 

Apóstolos. 

1972 77 Sofre uma cirurgia no coração. 

7 de julho: Torna,se Presidente do Quorum dos Doze. 

1973 78 30 de dezembro: É designado e ordenado décimo, 

segundo Presidente da Igreja. 

1974 79 6 de abril: É apoiado como Presidente da Igreja. 

1976 81 3 de abril: Os santos aceitam revelações adicionais 

como escrituras. 

2 de outubro: O Primeiro Quorum dos Setenta é 

organizado. 

1977 82 Dedica a Polônia para a pregação do evangelho. 

(Essa foi a primeira visita de um Presidente da 

Igreja a um país da Cortina de Ferro.) 

1978 83 8 de junho: Anuncia a revelação de que o sacerdócio 

é estendido a todos os homens dignos, membros da 

Igreja. 

1979 84 Publicada a edição SUD da Bíblia, versão do Rei 

Tiago. 

1980 85 2 de março: Instituído o programa de reuniões 

combinadas. 

19 1 86 Publicada uma nova edição da Combinação Tríplice. 

19 5 90 Agosto: Um novo hinário é publicado em inglês. 

5 de novembro: Falece na Cidade do Lago Salgado. 
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Uma bênção de pai 
Amando Means 

O bispo e eu sentamo~nos em seu escritório 
pequeno e organizado. Ele olhou atentamente 
para mim através das lentes dos óculos e disse: 

"Receber uma bênção patriarcal é como receber uma 
bênção do Pai Celestial. E, aos poucos, com o passar do 

tempo, irá compreendê~ la melhor" . 
Levantei~me da pequena cadeira e trocamos um 

aperto de mão. Ele deu~me a recomendação para receber 

a bênção patriarcal. Agradeci e saí do bispado. 
Ultimamente, eu andava me questionando. Será que 

o Pai Celestial realmente me ama? Será que realmente 
sabe quem sou? Ele me conhece individualmente e me 

ama por eu ser quem sou, não apenas por ser uma de 

suas filhas? 
Tentei encontrar todas as respostas possíveis. "O Pai 

Celestial a ama porque você é sua filha", diriam minhas 

professoras das Moças. 
"Deve sentir~se especial porque é uma filha de Deus", 

ensinaram~me na Primária. 
Eu sabia que tudo isso era verdade. Sabia que ele me 

amava. Sabia que era uma filha de Deus. Ma eu não 
seria apenas mais uma em meio a tantos outro filho 
Será que ele me amava por minhas qualidad 

personalidade? 
Minha mãe levou~me à capela e caminh i rapidamente 

até a pequena sala onde estava o patriarca. Ele ra bem 

idoso, sorridente e tinha um olhar meigo e gentil. 
Relembrou~nos o significado da bênção patriarcal e eu 

caráter sagrado. Depois, colocou as mãos obre minha 
cabeça e começou a falar em lugar de meu Pai Celestial. 

Ouvi atentamente tudo o que disse. Senti um E ·pírito 
tão forte que, em alguns momentos, não pude conter a · 

lágrimas. Recebi a resposta que tanto bu cava: " aiba 
que o Pai Celestial a conhece bem e a ama". O patriarca 

também mencionou várias coisas que omente o meu Pai 

Celestial sabia. Senti o quanto ele me amava c se 

preocupava comigo. 
Sei agora que o Pai Celestial me ama e me conhcc , 

assim como ama e conhece todos vocês. Ele o ama por 

serem o que são. D 
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o 
EX ODO 

VISTO COMO UM TESTE, 
UM TESTEMUNHO E UM EXEMPLO 

S. Kent Brown 

uando Moisés recebeu o 
chamado divino para tirar 
os israelitas do cativeiro Q egípcio, provavelmente 

não tinha a mínima idéia do que 
Deus faria, a fim de libertar os 

escravos hebreus. Pragas afetariam 

egípcios, mas não israelitas, haveria 
proteção divina contra o anjo da 
morte, uma fuga miraculosa através 

do Mar Vermelho, água e maná no 
desnto e, finalmente, .as grandes 

revelações do Monte Sinai. O Êxodo 
mostrou aos israelitas que o Senhor 
era leal e que eles eram o seu povo. 

Sem dúvida, o Êxodo é uma das 

mais memoráveis obra de D u m 
favor de Israel, ant da Expiação. 

As demonstrações de pod r ab oluto 
e a sublime afirmação do amor de 
Deus comprovaram a capacidade do 

À esquerda: Entalhes antigos em 

colunas maciças do Templo de 

Karnak em Luxor, Egito. Abaixo: 

Uma das imponentes pirâmides de 

Gizé. No Egito, os israelitas 

testemunharam que a glória do 

homem empalidece quando 

comparada com o poder e a glória 

de Deus. 
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nhor de resgatar e sustentar se u 

povo e também prenunciaram a 
xpiação de Cristo. Profetas, líderes 

mestres, tanto m Israel quanto nas 
terras do Livro de Mórmon, 

freqüentemente citaram o Êxodo 
como forma de f rtalecer a fé na 

capacidad do Senhor de libertar seu 
povo, não só física mas também 
espiritua lmente, pelo poder da 

expiação de Cristo. Vez após vez 
e sas lições foram repetidas de várias 

maneiras, quando sub seq üente s 

gerações do povo do Senhor 
escaparam a perseguições por meio 
da fé em seu Deus Todo ~ Poderoso. 

O ÊXODO E ISRAEL 

Quando o primeiro ape lo de 
Moi é ao Faraó fracassou, três coisas 
a onteccram qua e que imediata~ 

mente. Prim iro, o F raó aumentou 

o trabalho dos escravos. (Vide Êxodo 
5:6-19.) Depois, como re sultado 
di so, o hebre us queixaram~se de 
Moi é e Aarão, por terem alterado a 
rotina. (Vid Êxodo 5: 20-2 1.) E, 

finalmente, o próprio Moisés teve 
dCtvidas de que o Senhor realmente 
fiz ss tudo o que havia declarado. 

(Vide Êxodo 5:22-23.) 
Ne e ponto, D eus convenceu 

Moi é da j u tiça do curso que os 
israelita h av iam tomado; e 
a gurou ~ lhe não ó que estava no 

comando, mas que os hebreus podiam 

d po itar toda a confiança em suas 
prom a : "Eu ou o enhor .... e 

me lembr i do meu concerto .... E eu 

vo tomarei por meu povo e erei 
vo o u ... . E eu vo 1 varei à 

terra" (Êxodo 6:1- ). 
o r ferir~ a i próprio na 

primeira p ·oa, o enhor enfatizou 

que tinha o ontrol da ituação e 

que gara ntiria o b m ~ tar do 
i ·rnelita - naqu le momento e n 

futuro. A alteração , por par te de 

Faraó, do acordo de longa data com 
os israelitas já lhes havia ensinado 
que não se podia confiar nos seres 

humanos e em suas instituições. 
(Vide Êxodo 5:14-16.) Agora o 

Senhor podia fazer as coisas de modo 
a convencê~los de que ele era o 

único ser de quem podiam depender. 
Assim, começando com a praga 

das moscas, as pragas que devas~ 

taram o. Egito fizeram uma clara 

distinção entre os escravos israelitas 

e os egípcios. (Vide Êxodo 8:23; 
9:4-7.) A extensão do poder 
do Senhor foi dramaticamente 

demonstrada quando os israelitas 
escaparam do anjo da morte, 
tomando uma série de medidas 
indicadas pelo Senhor. (Vide Êxodo 

12:3-30.) De modo ainda mais 
dram á tico, o Senhor mais tarde 

revelou sua onipotência mandando 
a seu povo um anjo protetor e uma 
"coluna de nuvem" quando um 

exército com carros perseguiu os 
israelitas, criando uma crise de 
confiança-: (Vide Êxodo 14:8-20.) 

A libertação final chegou 

com uma fuga através do mar, o 
que demonstrou o controle do 
Senhor sobre a natureza. (Vide 

Êxodo 14:15-16, 21-31.) Essas 

demonstrações de poder finalmente 
convenceram os hebreus, pelo 

menos por um tempo. "E temeu o 
povo ao Senhor, e creram no Senhor 
e em Mois és, se u servo" (Êxodo 

14:31). Apesar de a fé recente do 

povo de Israel ter s ido abalada 
quando eles ficaram sem água e sem 
comida n o deserto, quando o 

Senhor forneceu ág ua, m aná e 
codornize a se u povo faminto, 

novamente foi demonstrado que ele 

era capaz de tomar conta deles e que 

o faria. 
1l ndo provado er o Deus fiel, o 

Senhor estava pronto para fazer um 
convênio com os ex~escravos. Isto 

aconteceu no Monte Sinai. Uma 
geração mais tarde, na véspera da 

entrada dos israelitas na terra 
prometida, Moisés fez o seguinte 

comentário sobre os eventos no 

Sinai: 
"Algum povo ouviu a voz de Deus 

falando do meio do fogo, como tu a 
ouviste, ficando vivo? .... A ti te foi 

mostrado para que soubesses que o 
Senhor é Deus: nenhum outro há 

senão ele" (Deuteronômio 4:33, 35). 
Essas e outras experiências 

associadas ao Êxodo serviram, para 
um grande número de gerações que 

se seguiram, como símbolos centrais 
do relacionamento de Israel com o 
Senhor. A festa da Páscoa serviu 

como lembrança contínua de que 
Deus intercedera em favor de Israel. 

Esse acontecimento, então e agora, 
tem sido sempre festejado como se 

tivesse acabado de ocorrer, como se 
os participantes da festa fossem a 

geração tirada do Egito. 
Além_ disso, três relatos distintos 

relembram os muitos feitos de Deus 
no Egito, em favor de Israel-feitos 
que estavam no centro .da fé do povo 

hebreu. De acordo com uma ordem 
dada em Deuteronômio 6, os pais 

deviam não só ensinar a lei aos filhos, 

mas também, quando as crianças 
perguntassem a respeito da origem 
dos estatutos e julgamentos 

outorgados por Deus, eles deveriam 
responder, em parte: "Éramos servos 

de Faraó no Egito, porém o Senhor 
nos tirou com mão forte do Egito" 
(versículo 21). Algo semelhante era 

para ser proferido quando um israelita 

apresentasse os primeiros frutos da 
terra como oferta ao Senhor. (Vide 

Deuteronômio 26:5-9.) 
]os ué mostrou o modelo para 

futuras comemorações quando, na 
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cerimônia que dirigiu em Siquém, 

pouco antes de sua morte, enumerou 
os poderosos feitos de Deus, ao 
libertar Israel da escravidão. (Vide 

Josué 24:2-14.) É óbvio que o 
impacto do Êxodo no coração dos 

israelitas não iria diminuir nas 

gerações posteriores. 

O ÊXODO EO 

LIVRO DE MÓRMON 

Para o povo do Livro de Mórmon, 

assim como para os israelitas, o 
Êxodo foi uma nítida prova do poder 
e do amor de Deus. Inspirou 

esperança, fé e confiança, geração 
após geração. Para convencer os 

leitores de seu testemunho de que o 
nome de Jesus Cristo é o único pelo 

qual alcançamos salvação, Néfi 
escolheu o Êxodo como cerne de seu 

juramento sagrado: "E como vive o 

Senhor Deus que tirou Israel da terra 
do Egito e que deu a Moisés o poder 
de curar as nações, depois de 

haverem sido mordidas por serpentes 
venenosas, ... não há outro nome 

dado debaixo do céu, mediante o 
qual o homem possa salvar~se, a não 
ser o deste ] es us C ris to,, (2 N é fi 
25:20). 

Quando Néfi quis provar a seus 

rebeldes irmãos que o Senhor podia 

guiar seu pai Léhi a uma terra 
prometida, ele citou os eventos do 
Êxodo como a suprema demons~ 
tração do poder de Deus para 

De cima para baixo: Pastoreando 

ovelhas nas margens do Nilo. Uma 

possível rota do Êxodo. O Mar 

Vermelho, que Moisés dividiu com 

o poder do Senhor. Beduínos 

nômades, vivendo hoje de modo 

bem semelhante ao dos israelitas 

durante suas viagens. 
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cumprir suas promessas. (Vide 1 Néfi 

17:23- 42.) Outro Néfi, filho de 

Helamã, respondendo às argumen~ 

tações dos "homens ... que ... 

pert nciam ao bando secreto de 
adiânton,, usou o Êxodo como a 

principal confirmação de que a 

palavra profética de Deu seria 

cumprida. (Vide Helamã 8:1, 11-13.) 
Do m smo modo, quando dois 

povos do Livro de Mórmon, 

escravizados, imploraram a Deus por 

libertação, eles usaram o clamor de 

I ra l durante seu cativeiro. Esses 

dois exemplos ocorreram na colônia 

que deixou Zara h emla sob a 

liderança de Zênife, a fim de 

reclamar para si a terra original dos 

nefitas-um esforço fina lmente 

abandonado por causa da opressão 

lamanita . 

primeiro destes grupos a clamar 

ao nhor foi um de 450 pessoas que, 

ob a liderança de A lma, o pa i, 

fugiram do rei Noé e estabeleceram~se 

na t rra de Helam . (Vide Mosiah 

23: 1-20.) Mais tarde, caíram em 

cativeiro e buscaram a libertação do 

Senhor. (Vide Mosiah 23 :21; 24: 25.) 
O segundo grupo, o do Rei Limh i, 

constatou que mesmo uma série de 

rebeliões armadas não foi suficiente 

para evitar que se tomassem escravos 

dos lamanitas. (Vide Mosiah 

21:2-13.) Em meio ao desastre da 

derrota, eles "clamaram fervorosa ~ 

mente a Deus "para que os livrasse de 

suas aflições, (Mosiah 21: 14). 
Em cada exemplo, o Êxodo foi 

apontado como uma prova de que 

Deus pode resgatar seu povo e o faz. 

"Ponde vossa confiança ... naquele 

Deus que tirou os filhos de Israel da 
terra do Egito,, Limhi d isse a se u 

povo (Mosiah 7: 19). 
Mas o Êxodo foi mais do que uma 

confirmação do poder de Deus para 

esses dois povos cativos. Ele também 

forneceu um padrão para a fuga deles. 

Em cada caso, o Senhor controlou os 

eventos e ab r iu o ca minho d a 

libertação, exa tamente como fizera 

para com a antiga Israel. Por exemplo, 

e le abrai1do u os co rações dos 

À direita: Vista do topo do Monte 

Sinai. Nesse monte, Deus falou a 

Moisés e deu a Israel os Dez 

Mandamentos. Os israelitas 

acamparam no Sinai por mais de 

um ano e construíram seu 

tabernáculo portátil. 

Abaixo: Na trilha que leva ao topo. 
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opressores, do mesmo modo como 

abrandara o coração do Faraó por 

meio de pragas . (Vide Mosiah 21: 15 ; 
23:29.) No final, eles escaparam com 

suas posses , especificamente se us 

"rebanhos e gado"-um feito n ada 

peqúeno . (Vide Mos iah 22: 10- 11 ; 

23:1; 24:18.) 
O Rei Mosiah resumiu a libertação 

d os d o is grupos : "N ão fosse pe la 

interferência d e se u o nisciente 

Criador, .. . teriam inevitavelmente 

permanecido no cativeiro até agora. 

. . . Mas e is que, ... porqu e o 

invocaram fervo rosam ente, [ele ] 

libertou~ o s do cativeiro" (Mosiah 

29: 19-20). Obviam ente , t anto o 

povo de Limhi como o grupo que 

estava com Alma viam o Êxodo como 

um m odelo pa ra su as próprias 

experiências. O Êxodo de u~lhes a 

convicção d e que o Senhor os 

libertaria, como fizera com os antigos 

israelitas . 

O ÊXODO E A EXPIAÇÃO 
o •• • ••• o. o o • •• • o . 

Após a Expiação, o Êxodo teve 

sua importância diminuída pois, para 

os seguidores de Jesus, a Expiação 

subs tituiu~ o como principal símbolo 

de fé e esperança. Autores do Livro 

No terreno desolado e estéril da 

Península do Sinai, Deus mostrou 

sua capacidade divina para 

libertar seu povo-não só física, 

mas também espiritualmente-pelo 

poder da expiação de Cristo. 

de Mórmon, que viveram ante da 

Expiação, recorreram até me mo à 
linguagem e descrição a ociada ao 

Êxodo para melhor explicar o feito · 

da Expiação. 
Jacó, por exemplo, comparou o 

resultados da Expiação futura a uma 

" libe r tação" e um "escape", num 

longo serm ão ch eio de termos 

rep resen tando o Êxodo. Ele citou 

Isaías, cuj as profecia sobre a coligação 

de Israel nos últimos dias formam o 

que alguns comen taristas vieram a 

cham ar o "Segundo Êxodo"; o 

acontecimento no qual "o Messias se 

disporá a res taurar [se u povo] pela 

segunda vez" (2 Néfi 6: 14) . 
Ao aplicar essa terminologia do 

Êxodo à Exp iação, Jacó escreveu: 

"Oh! Quão grande é a bondade de 

nosso De us, q ue nos preparou um 

caminho para escaparmos das garras 

desse terrível monstro, ... mort e 

inferno. E por causa do caminho de 

redenção de nosso Deus, o Santo de 

Israel, essa morte da qual falei, que é 

temporal, entregará seus mortos; e 

essa mo rte é a sepul t ura" (2 N é fi 
9: 10-11 ; grifo nosso; vide também 

Isaías 50- 52). 
Alma, o filho, também faz ligação 

entre a Exp iação e o Êxodo . 

ontan io a ·cu filhl) Hclamã . l)brc 

ua convcr ·ão, de d 'clara: "I ' LI · 

li~)TQ1H11C ... Ja morte; :im, C /)011/W 

minha confian ·u nele c 'lc aind.1 nh: 
!it'rLlrâ". Ele ontinua lnu\ andl) .1 

Deu ·, que "tirou wmbém a nnsslb p~11s 

de Jeru ·al ~m; c ainda, plH seu 

mpitcrno poder, os livro11 dl) 

cativeiro vc: apó · ve:" ( !ma 

36:27,29; grifo nos ·o). 

Para Jacó c Alma, o Êxodn c a 

Expiação mo tram, de maneira 

semelhante , a onipotência de Deu:. 

A Expiação trouxe uma libertação 

e piritual da e cravidão do pecado, 

do me mo modo que o Êxodo proveu 

uma lib rtação fí ica da c · ravidi:lo 

do Faraó. 
O e crito d Isaías, que u ~am a 

fra eologia do Êxodo para descrever a 

coligação de Israel pelo Me · · ia~. foram 

u ado pelo próprio ai ador em ) 

Néfi. omo exemplos, temos "soil~1~tc 

da ataduras Je teu pcs oço, ó ccniv~1 

filha de ião" - uma clara alu ão a 

escravidão do hebreus (I ·aía · 52:2; 3 

éfi 20:3 7). "O meu povo em tempo 

pa ados de ceu ao Egito, para 

peregrinar lá", relem bra o cnhor, 

referindo~ e a ida inicial Ja família de 

Jacó ao Egito para juntar~ se a José 

(Isaía 52:4). A ordem "Rctirai~vos, 
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retirai~vos , saí daí, não toqueis cousa 

imunda, traz a lembrança da fuga de 

lsra I para o deserto (Isaías 52:11; 3 
Néfi 20 :41). E a tranqüilizadora 

segurança para a segunda vez em que 

o povo do Senhor fugir da iniqüidade: 

"não saireis apressadamente, nem vos 

ireis fugindo; porque o Senhor irá 

diante de vós, o Deus de Israel será a 

vossa retaguarda,, relembra - e 

in tencionalm nte inverte - os 

acontecimentos do Êxodo (I sa ías 

52:12; vide também 3 Néfi 20:42). 

O ÊXODO E A RESTAURAÇÃO 
•••••• o. o o o •• • ••• •• • 

Embora a Expiação tenha 

substituído o Êxodo como prova 

derrad ira elo poder misericordioso 

de Deus, o Senhor continuou a usar 

as imag ns elo Êxodo para renovar a 

confia nça de se u povo. Aos santos 

necess itado d Winter Quarters, o 

enhor acons lhou: "Não receies os 

teus inimigo , pois e tão em minhas 

mão e agirei para com eles como me 

parecer bem, (D&C 136:30). Como 

prova di o, o Senhor declarara: "Eu 

ou o Senhor vos o Deus, mesmo o 

Deus de vossos pais, o Deus de 

Abraão e ele I aque e ele Jacó. Eu sou 

aquel que tirou da terra elo Egito os 
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filhos de Israe l; e o meu braço es tá 

estendido nestes últimos dias, para 

sa lvar o me u povo, Israe l, (D&C 

136: 21-22). 
Jeremias profetizou que no s 

últimos dias "[ e le s] nunca m a is 

dirão: Vive o Senhor, que fez subir os 

filhos de Israe l da terra elo Egito; 

Mas: Vive o Senhor, que fez subir, e 

que trouxe a ge ração da casa de 

Israel da terra do norte, e de todas as 

terr as para onde e u os tinha 

arrojado; e habitarão na sua terra, 

(Jeremias 23: 7-8). 
Usando a linguagem do Êxodo, o 

Senhor assegurou~nos por meio de 

Jeremias, ele um futuro divinamente 

orientado-um futuro no qual ele 

guiará seu povo, assim como guiou os 

israelitas para fora elo Egito. D 

S. Kent Brown é professor de escritura antiga 

na Universidade Brigham Young. 

Abaixo: O Rio Jordão, cujas águas 

foram divididas pelo poder de 

Deus; "e fodo o Israel passou em 

seco" (Josué 3:16-17). À direita: A 

terra prometida-uma terra fértil e 

produtiva, "que mana leite e mel" 

(Êxodo 3:8). 
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E A SUA 
VEZ DE DAR 

AULA 

Ryan Periga c tava so rrindo 

80 dirig ir~ c para a frente 

d 8 cl8 ssc . Ryan er8 o 

pre sidente do no s o quorum de 

diáconos e chcgma sua vez de dar a 

au l8 do sacerdócio. 

"Hoje vamos fazer a lgo um 
pouco dif rente,, di e ele. "Eu 

trouxe um quebra~c8beça e o 

irmão W8rncr concordo u em 

usa rmos uns minutinhos para 
mont8~lo., 

Ele abriu 8 caixa espalhou 

as peças no chão. Ajoelhou~sc e 

olhou para nó , dize ndo: "Vamo , 
venham ajudar~me!, 

Não precisou fa lar dua vezes . 

Nó , diácono , estávamo sempre 

Shane Barker 

procurando algo para fazer, mesmo 

que fosse montar um simples quebra~ 

cabeça. 

Pel a indicaç ão da caixa, o 

quebra~cabeça era para crianças de 

três a quatro anos de idade . Tinha 

a penas trinta peças grandes, 

portanto logo estava montado. O 

único problema era que faltava uma 

das peças do meio. 
"Essa não,, a lguém protestou. 

"Está faltando uma peça!, 

"Não faz mal,, disse Ryan. "Até 

que não está tão ruim., 

"O q u e quer dizer com is so?, 

Alguém perguntou. "Assim não 
tem graça., 

"Por que?, 

"Porque n ão está 
completo!, 

Ryan tentou parecer 

FOTOGRAFIA DE WELDEN ANDERSEN 



s urpreso: "M as isso t e m a lgum a 

importância? ,, 

"Cl a r o que t e m ! N ão se pod e 

m o nt a r um qu e br a ~ c a b eça se m 

todas as peças .,, 

Ryan fez sinal de que concordava . 

Aí, apontou para a cadeira vazia e 

disse : "Todos devem ter percebido 

que já faz algum tempo que o Kevin 

n ão vem às reuniões do sacerdócio. 

Po rt anto , d e c e rto m o d o , som os 

como es te quebra~cabeça . Uma peça 

es tá faltando . Sem o Kevin , n osso 

quorum n ão es tá comple to'' . 

Ryan tinha dado sua mensagem . 

H avia en sinado tão bem sua lição 

que t od os n ós a c ompreende m os 

perfeitamente. E usamos o res tante 

d o t e m.p o p a r a d e b a t e r d e q u e 

maneira poderíamos trazer o Kevin 

de volta ao quorum. 

Ryan provou que não precisamos 

se r um a Auto rid a d e G e r a l pa ra 

tr a n smitirmos uma m e n sage m 

significativa, seja numa aula da Igreja 

o u n a n oite familiar. Todos tem os 

idé ias e expe riências qu e pod e m 

ajudar e influenciar os outros. N ão 

receie pedir suges tões e orientação ao 

se u c o n sulto r, se u pro fesso r do 

Seminário, seus pais ou um amigo. E, 

antes de qualquer coisa, lembre~se de 

orar. Busqu e a ajuda do Senh or ao 

preparar e dar uma aula. 

Aqui vão a lgumas idéias para 

uma boa aula: 

1. Relacione o assunto à vida do 

a lunos . Ryan foi bem sucedido 

po rq ue n ão fa lo u apenas sobre 

q uo runs. Ele fa lo u sobre o no so 

q uorum . Não fa lou em reativação 

simplesmen te. Falou em ajudarmo o 

Kev in . De repente, todos nos 

sentimos responsáveis pe la unidade 

do quorum. 

2. D epo is, p rocu r e meio de 

t o rn a r a a ul a vív ida, rea l. U e 

ob jetos, at iv idad s, história e 

d ebates pa r a ens inar. Procure 

envolver todos os alunos. A au la de 

Ryan é um bom exemplo . Enquanto 

es t áva m os oc u pados montando o 

q u eb r a~cabeça, n ão fazíamos a 

men or idéia de q ue havia algo por 

trás d aquilo . Mas estávamos todos 

envolvidos, todos participando. 

3. Prepare ~ se com antecedência. 

Não podemo começar a preparação 

n a n o it e de sábado e achar que 

vamos dar uma ótima aula no 

domingo de manhã. Então, comece a 

prepa r ar ~ se com a maior antece~ 

ciência possível. Organize as idéia e 

anotações. 

4. Lembre~se de concluir cada 

a ula com idéias específica para a 

aplicação do que foi ensinado. Por 

exemplo, e estiver dando uma aula 

sobre erviço, de afie todos a 

ajudarem alguém durante a emana. 

APRE ENTA ÃO 

1. Evite ler h i · tória · longas. A 

maior parte da hi tória ·, ainda que 

muito bem escrita , não causam o 

me mo impacto quando lidas em vo:: 

alta. Use uas próprias palavra para 

contá~ la. M lhor ainda é relatar uma 

experiênc ia pes ·o a l que atinja o 

mesmo objetivo. 

2. T ire idéias de A Lialwna. Nela 
encontramo uma infinidade de 

histórias, expcriên ias pe~soai c 

citaçõe . 

3. e for usar a · escrituras (o qu' 

é empre uma ótima idéia), verifique 

se todo a trouxeram. 

4. Ao fazer uma atividade ou 

uti lizar um objeto, verifique ·c ·ão 

apropriado . Evite atividade · que 

prejudiquem o e ·pírito da reunião. 

5. Se ja um exemplo. É difícil 

convencer o aluno ela importância 

da oração e nós me mo não oramo 

com freqüência. Ma , lembrc~sc de 

que não é n ce · á rio ermo perfeito 

em determinado a ·pecto para termo · 

condições de en iná~lo, de de que eja 

um aspecto no qual e tcjamo fa::endo 

um e forço incem para melhorar. 

6. Mo · tn> c animado. c não 

·entirmos entu-.iasmo pelo que 

e · ti vermo · cn inando, é provável 

que ninguém rnai · in ta. 

7. Por fim, prc'itc te tem unho a 

re peito do que cn-,inou. O 
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c o N E X A o 
Maureen Clayton 

O guarda russo abriu o portão que bloqueava a 
pa sagem entre o velho hospital militar russo, 

con truído antes da Segunda Grande Guerra, e a 
rua principal. As jovens e suas líderes passaram pelo 

portão, em il "ncio, dentro do veículo. Todas estavam 

animada com o projeto de serviço, mas nenhuma 
imaginava a gratidão que sentiriam no final. 

A moças da Ala dos Militares de Berlim, na 

Alemanha, haviam acabado de passar a tarde com trinta e 
duas crianças russas que foram expostas à radiação 
quando da explosão na usina nuclear de Chernobyl. As 

crianças haviam sido mandadas para Beelitz, que fica na 
antiga Alemanha Oriental, para trinta dias de tratamento; 

c depois um outro grupo de crianças seria mandado. 

As moças brincaram com as crianças rodando 

bambolê, atirando bolas de borracha sobre um pára~ 
quedas e, em outro jogo, jogando todas as bolas de um 

lado para o outro da sala antes que o apito soasse. Antes 
de irem embora deram a cada criança uma pequena 

sacola de frutas, goma de mascar e um presentinho 
contendo um caderno, uma caneta e três lápis coloridos. 

Ao chegarem à rua principal, quebrou ~ se o silêncio. 

Mas o carro não se encheu dos gritos de alegria que 

geralmente acompanham grupos de moças. As vozes 

eram calmas e todas as jovens 
sentiam~se sensibilizadas pela 

experiência que haviam 

acabado de viver. 



R u 
As jovens passaram 

a tarde com crianças russas 

que foram expostas à 

radiação quando da explosão 

na usina nuclear de 

Chernobyl. 11A diferença de 

línguas não foi uma 

barreira11
1 disse uma das 

moças1 
11pois conseguimos 

comunicar-nos por meio de 

nossos espíritos11
• À 

esquerda1 Jessica e Tina 

Dorny com o novo amigo 

russo 1 Sascha. 

s s A 
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Elas fo ram eleva r o espíri to das crianças enfermas , 
rn as, pa ra sua própri a surpre a, as crianças fi ze ram o 

mesmo por elas. 
As crianças cantaram, dançaram e até representaram 

um a pequ ena peça tea tral sobre "Cinderela" para as 
jovens. Apesar ele a moça não conseguirem entender as 

c ri ança , i o n ão diminuiu o brilho da atividade. 

Elisabeth Farnsworth, de dezessete anos , diz: '~ diferença 

d e língua n ão fo i um a ba rr eir a , po is conseguimos 
comunicar~nos por meio de nossos espíritos." 

Elas foram elevar o espírito das crianças enfermas. 

Para sua surpresa, porém, as crianças fizeram o 

mesmo por elas. As crianças cantaram, dançaram e 

representaram uma pequena peça teatral sobre 

"Cinderela" para as jovens. 

A LIAHONA 

Quando as crianças terminaram seu programa, 
pediram que as moças cantassem para elas. "Lágrimas 

vieram~me aos olhos enquanto cantávamos 'Sou um 
Filho de Deus' (Hinos, nº 193; Cante Comigo, B~ 76) para 

aquelas crianças que não entendiam inglês", diz 
Elisabeth. "Tive a certeza de que o que cantávamos era 

verdadeiro e de que, mesmo falando línguas diferentes e 

sendo de países diferentes, somos todos filhos do mesmo 
Pai Celestial e ele sabe do que cada um de nós necessita. 
Ele realmente ama cada um de seus filhos. Aquelas 

crianças estavam longe de suas famílias e precisavam 
saber que eram amadas". O Senhor providenciara esse 

amor por meio das moças. 
"Aprendi uma lição que certamente ficará comigo 

pelo resto de minha vida", diz Tina Dorny, de 17 anos. 

Ela fez amizade com um menino de oito anos chamado 

Sascha que brincou com um pedaço de trilho de trem de 
brinquedo durante todo o tempo em que as meninas 
estiveram lá. "Num momento, Sascha ensinou~me a 

encontrar felicidade nas pequenas coisas que nos são 

dadas e a não ficar tão envolvida com o mundo a ponto 

de esquecer as outras pessoas". 
As crianças, assim como os médicos e enfermeiras, 

ficaram encantados com a visita e pediram que as 
meninas voltassem. Então elas combinaram de voltar na 
sexta~feira seguinte, só que dessa vez levariam alimentos, 

roupas e exemplares do Livro de Mórmon em russo. O 

projeto transformou~se num sucesso tão grande que as 

moças da estaca continuaram a visitar as crianças russas 
todo mês e assim farão enquanto elas estiverem 

recebendo tratamento em Beelitz. 
Cada uma das moças, naquela tarde, saiu do hospital 

tendo sentido o Espírito de alguma forma. Elisabeth não 
foi a única a dizer: "Enquanto estava servindo, senti o 

Espírito como nunca havia sentido antes". 
O carro fez uma curva e as meninas puderam ver a 

capela à distância. Espontaneamente, começaram a 
cantar "Eu Devo Partilhar" (Hinos, nº 135). Naquele 

momento elas entenderam o significado das palavras do 

Rei Benjamim, quando disse: "Quando estais a serviço 

de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso 

Deu "(Mo iah 2: 17). O 
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Estudantes santos dos últimos dias em Roma, Itália, 

fazem um grande es-forço para irem ao seminário aos 

sábados à tarde-e para darem um bom exemplo a seus 

amigos de fora da Igreja. 

Vide "No Caminho Certo, em Roma", página 10. 


