


Na capa : 
Este é o ano do sesqu icentenário daquele 

"solene acontecimento, quando o 
primeiro profeta desta dispensoção se lou 
seu testemunho do Restauração com o 

próprio sangue". Joseph Smith, retratado 
pelo artista Alvin Gittins, foi martirizado 
em 27 de junho de 1844. Suo vida e 

missão são analisados no Mensagem do 
Primeiro Presidência, página 2, e em 
outros artigos especiais desta ed ição. 

Capa da Seção Infantil: 
Amor Maternal pelo Caminho, de 

Gregory Sievers. 
Havia muitos criancinhas entre os 

pioneiros SUD que fizeram o árduo 
viagem através dos planícies até o Vale 
do Logo Salgado. A história do jornada 
de uma menino é contado em "Soroh 

Moti ldo Forr", no página 8 . 
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COMENTÁRIOS 

UMA ÓTI.lHA REVI TA 

Como memb ro novo J a lgrejn, pen:.o 

que Tambuli (inglê ) me ajuda a forta lece r o 

te temunho e a fé no evange lho de Jesus 

Cristo. É um dos fa tore mai importante · 

para o me u cre cimento e piritu al. Meu 

coraçã é tocado pelo tes temunho que leio 

de irmã os d o mund o inte iro . e u 

testemunho e os conselhos da Autoridade 

orien tam-me e inspiram-me na luta pa ra 

tornar-me uma pessoa melhor. 

Fico con tente toda vez que recebo um 

exemplar da revista e mal poso e pe rar 

pa ra lê- la . Gos to d e c o mp a rtilh a r a 

ve rdades do evangelho co m meus amigo 

de outras re ligiões, empres tando -lhes es ta 

ótima revista. 

Heidi I. Primero 

A la Camiling Quatro 

Estaca Tarlac Filipinas 

La Stella (ita liano) é de valo r não ó 

para os santos ita lianos, ma também para 

os missionários que trabalham na Itá lia . 

Quand o cheg u e i à Missão Ro m a 

Itália, estava animado com a perspectiva 

de ler La Stella. N aqueles primeiro di as 

de missão , po ré m, ac h e i a rev i t a um 

po uc o intim id a nt e , po is a ind a n ão 

ente ndia o idio m a it a lia no ufic ie n te 

mente bem para lê-la . 

Agora _que já se passou a lgum te mpo , 

co mecei a a ma r a língua ita lia na . Mê · 

a pó m ês, ag u a rd o a n s iosa m e nte a 

m e n sage n s e a rtigo a r e pe i to d o 

maravilhoso e\'ange lhn de Jou thtt\ L11l 

um a bel,\ lín gu,\. Hhlt\ oJ1LLt,lltnLI11L' 

da .· nu u ias lt)L,u -. l)lll' L1Lun d · J'l''-"l':l" 

e <llhid a d es L' tn t ,lnw-, L'tn pt fui 

mi ssiun;1 ri t). 

E/der Erik ~ chwmw1m 

Missao Roma leu/ia 

O PROFET \ E I OSSO L. \ H 

Rece nte me nte, e nq ua nto dava u ma 

li ção e m minh a a la, ped i a to d ns que 

qui es em ouvir o conselhos Jo profeta du 

e nhor que leva ntasse m a mão. Todos u 

fizeram. Então cu disse: "A melhor m.men a 

J e re e be rm o · co nse lh os d e n tl!->St\ 

Pres id e nte c d as A u to ri dad es 1e rais L' 

leva rmo ua mcnsagen para nossu Lu C> 

assinar a LiallCma (espanhol)". 

Agora ou o rcprcsen L:\111 ~.: da revis ta na 

a la! Fiqu e i mui tu fe li :: ao re e he t L'S . L' 

cha mado c o e nhor te m-me ahe n~oado 

em eu cumprimento. 

Marcelo Irna/do astillo Navanete 

A la A lmirame La 7brre 

Estaca Los Angeles hile 

NOTA DO EOITOH 

A jJreciamos imensameme as <.mllnlmi~·(ie,s 

de nossos leitores e convidamos wdm a nos 

mandarem cartas, artiJ!,o.s e lll .Whias . O 
idioma não é jJrob lema. Inclua o nome e 

endereço complews e a ala e estaca (ramo e 

distrito). Nosso endereço e: lntenwtimwl 

Magazines, 50 East Nonh Tem j>le )m?et, 'ah 

Lake City, Utah 84 150, U 'A. 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

O Profeta 
Joseph Smith Professor 

pelo Exemplo 

Presidente Thomas S. Monson 

Segundo Conselheiro na Primeira Presidência 

''Nasci no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e 

cinco, no dia vinte e três de dezembro, na cidade de Sharon, 

município de Windsor, Estado de Vermont."' 

Assim falou o primeiro profeta dessa grande dispensação, a dispensação da 

plenitude dos tempos. Essas palavras do Profeta J oseph Smith e o 

testemunho a seguir foram traduzidas para o português, espanhol, chinês, 

russo, alemão, francês, polonês e para quase todas as línguas do mundo 

civilizado. Ao serem lidas por homens e mulheres honestos, essas profundas 

palavras mudaram pensamentos e mudaram vidas. Este é o valor do 

testemunho simples do profeta menino, Joseph Smith. 

Voltemos ao ano de nosso Senhor de 1805, no dia vinte e três de 

dezembro, na cidade de Sharon, Condado de Windsor, no estado de 

Vermont. Gostaríeis de fazer a viagem comigo? Gostaríeis de me acompanhar 

enquanto examinamos os eventos dramáticos acontecidos naquele dia? Ao 
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Nosso testemunho do 

Salvador pode ser 

fortalecido ao imitarmos o 

Profeta Joseph Smith, que 

nos ensinou grandes 

princípios através de toda 

uma vida de exemplos. 



olharem com orgulho o pequeno bebê que havia chegado 

a se u lar, Jo eph Smith, Pai e sua esposa, Lucy Mack, 

com cert za estavam felizes e gratos ao Senhor que o 

parto havia tran corrido bem e que essa criança havia 

lhe nascido. Imagino que eles pudessem ter exclamado, 

como o fez o poeta, que o pequeno bebê era "uma n ova e 

doce flor humana, acabada de cair do próprio lar de 

Deu para flore sce r na Terra. " 2 Um espírito escolhido 

havia chegado para habitar em seu tabernáculo terreno. 

Às vezes, perguntam: "S ua infância e adolescência 

foram diferentes?" "O Profeta Joseph era diferente de 

mim ou meu irmãos?" Podemos compreender melhor a 

infância do Profeta lendo a palavras de sua mãe, Lucy, 

que disse: "Sei qu alguns de meus leitores ficarão 

de apontados, porque ... pensam que contarei muitos 

incidentes notáveis a respeito de sua infância; mas, como 

nada aconteceu durante se us. tenros an os que não fosse 

típico daquela fase da vida de um menin0, passo por eles 

em silêncio." 3 E isso é tudo que a mãe do menino n os diz 

obre ua infância. 

Durante ua juventude, entretanto, a doença e a falta 

de sorte pareciam per eguir a família . O bom pai tentou 

cultivar em diver o locais mas não con eguia se sair bem 

em nenhum dele . Quando o jovem Joseph tinha sete 

ano , le, eu irmãos e irmã contraíram febre tifóide. 

irmão irmã recuperaram logo, mas Joseph ficou 

om uma ferida na perna que não arava . Fazendo o 

melhor po ível para a época, o médicos trataram~no, 

ma a ferida não arava . No fina l, pen avam que teriam 

que amputar a perna d Jo eph. 

ão é difícil imaginar a dor e o sofrimento dos pais ao 

·abcr que a perna de u filho teria que er amputada. 

No entanto, um dia o médico chegaram ine perada~ 

mente à ca ·a da família e di ram~lhe que iriam tentar 

uma nova operação para remov r um pedaço do o o e 

a havam que i · ·o faria com que a f rida sara e . 

Trnu .· cram algun · pedaços de orda com a quai 

tencionavam amarrar Jo ·eph à cama, uma vez que não 
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Aquecido pelo casaco que o Profeta Joseph tirou de 

seu próprio corpo e lhe deu, John E. Page fez uma 

missão bem sucedida no Canadá, trazendo mais de 

seiscentas almas para a Igreja. 

tinham n enhum an es tésico, n ada que reduzisse a dor ao 

abrirem a perna para remover o pedaço do osso . 

O jovem Joseph , entretanto, respondeu: "Não serei 

atado, pois posso suportar a operação muito melhor se 

mantiver minha liberdade." 

Os médicos disseram~lhe: "Tome um pouco de vinho. 

Você precisa tomar a lguma coisa o u n ão conseguirá 

suportar a difícil operação." 

Uma vez mais, o profeta menino disse: "Não, ... mas 

digo~lhes o que vou fazer: Vou pedir a meu pai que sente~ 

se em minha cama e me tome em seus braços e, então, 

farei o que for preciso para que o osso seja removido." 

Joseph Sm.ith, Pai, tomou o menino em seus braços e 

os médicos abriram~ lhe a perna e removeram o pedaço 

de osso doente. Apesar de mancar por a lgum tempo, 

]o eph ficou curado .4 Aos sete anos de idade, o Profeta 

J o eph mith no ensinou coragem-pelo exemplo. 
Quando Jo eph tinha dez anos, sua família, que agora 
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consistia de onze almas, deixou o estado de Vermont e 

mudou~ se para Palmyra, Condado de Ontário, Nova 

Yo rk. Qu a tr o a n os m ais tarde, mu daram~se para 

Manchester, localizada no mesmo condado. Foi ali que 

Joseph descreveu o grande despertar de fervor re ligioso 

que parecia es tar presen te em toda parte e era assunto de 

muito interesse pa r a todos . Suas pa lavras são as 

seguintes: " . . . tão grande era a confusão e a contenda 

entre as diferentes denominações, que era impossíve l 

pa r a um a pessoa jovem como e u , e com fa l ta de 

experiência com os homens e com as coisas, chegar a 

uma conclusão certa acerca de quem estava certo e de 

quem estava errado. 

Enquanto meditava sobre as ex tremas dific uldades 

causadas pelas lutas destes partidos religiosos, li um dia 

na Epístola de T iago, capítulo primeiro, versículo quinto, 

o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça~a a 
Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e 
ser~ lhe~á dada. "5 

O Profe ta disse que, após ler o versículo, ele soube, 

com certeza, que tinha que testar o Senhor e perguntar~ 

Lhe ou escolher permanecer nas trevas para sempre. Ele 

declarou que ao re tirar~se para o bosque a fim de orar, era 

aquela a primeira vez que tentara fazê~ lo em voz alta a 

seu Pai Celes tial. Mas ele lera a escritura e a compreen~ 

dera e confiara em Deus, o Pai Eterno; agora ele se ajoe~ 

lhava e orava, sabendo que Deus lhe daria a luz que bus~ 
cava tão fe rvorosamen te. O Profe ta Joseph nos ensinou 

o princíp io da fé-pe lo exemplo. 

Podeis imaginar a zornbaria, o sarcasmo, o escárnio 

de seus jovens amigos, seus amigos mais velhos e seu 

inimigos ao ser~ lhes dito que e le tivera uma vi ão? 

S u ponho que se tornou quase insuportável para o 

menino, e, no entanto, ele foi hone to con igo me mo. 

Eis suas palavras: "Eu tinha realmente vi to uma luz, e 

no meio da luz vi dois Personagens, e Ele em realiJad 

fa laram comigo; e ainda que per eguido e odiado por 

dizer que tivera uma visão, entretanto era a verdade; e 

enquanto ele me per ,eguiam, injuriandtHnc c di:cn k) 

toda e pécie d fal ' idade · ontra mim, dcvidt) a~ 

minha afirmaçõe , fui indu:ido a di::er em meu 

coração: Por que me per eguem por di:cr a verdade? 

Tive realment uma vi ão; e qu m ' OU eu para opor~ 

me a Deus? Ou, por que pen ' a o mundo fa:cr~me negar 

o que realmente vi? Porque ha ia vi ' to uma isão; cu o 

sabia e c mpreendia que Deu o ·abia, c não pt)dia 

negá~lo ( . .. )" b O Profeta Jo ' cph no en~ilHHl 

honestidade-pelo exernfJlo. 
A lgo incomum aconteceu a pó , c " <1 grande i ão. 

Profeta ]o eph não recebeu qualquer outra com uni ·ação 

durante três ano . No entanto, não ·e c pantou, niio 

questionou, não duvidou do "'c nhor. Profeta Jos 'ph 

esperou pacientemente. O Profeta Jo 'Cph no- cn in ou o 

princípio da paciência-pelo exemfJlo. 
Apó a visita do anjo Morôni e a entrega da · pia a d ' 

ouro nas mão do Profeta, ele começou a difícil tarefa de 

traduzir, que ab orvia todo O ' momento · em que estava 

acordado, todos eu pen amento , toJa · sua , aç -) dia c 

noite, talvez toda ua hora . Pode~ e apena imaginar a 

dedicação, a devoção e o trabalho nece ·c.í.rio para traduzir, 

em menos de noventa dia , o relato Je mai de quinhcnta 

páginas compreendendo um perí )do de 2.600 ano . Não 

há equer un1.a afirmativa ab urda, impo síve l ou 

contraditória em toJo o livro. Jo 'eph trabalhou, Joseph 

estudou, Joseph e aplicou à tarefa. Profeta Joscph mith 

nos ensinou diligência-pelo exemplo. 
Aprecio muito a palavra de livcr CowJcry u ·adas 

para descrever o tempo de pendido ajudando Joseph na 

tradução: "E te foram dia inolvidávei estar -,e ntado 

ouvindo o om de uma voz ditada pela in piração do céu 

de pertou a mai profunda gratidão ne te peito! ia ap(> 

dia continuei ininterruptamente a e c.revcr a palavras 

de ua boca, enquanto ele traduzia om o rim e Tumim 

... a hi tória ou relato chamado Livro de Mórmon. "7 

O Profeta Jo cph foi rcalment' al en oado com ;t 

habilidade de in ·pirar a fé. Numa bela manhã, JoseJ h 
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caminhou até onde estava John E. Page e disse,lhe: 
"Irmão John, o Senhor o está chamando para uma 
missão no Canadá,. 

John E. Page ficou bastante surpreso e disse: "Mas 
irmão Joseph, não posso fazer missão no Canadá. Não 
tenho nem mesmo um casaco,. 

O Profeta Joseph tirou seu próprio casaco, e, 
entregando,o a John Page, disse: "Aqui está, John, use 
este aqui e o Senhor o abençoará,. O irmão Page aceitou 
o casaco, foi · para o Canadá e, em dois anos, andou oito 
mil quilômetros e batizou seiscentas almas, porque 
acreditou nas palavras de um profeta de Deus.8 

Em outra ocasião, Joseph falava a um grupo de irmãos 
em Nauvoo sobre a importância do trabalho missionário 
e, ao concluir a mensagem, havia tocado a multidão de 
tal maneira que 380 élderes da congregação se 
ofereceram imediatamente como voluntários para partir 

em missão.9 

O Profeta Joseph acreditava no trabalho missionário. 
Enquanto ele e Sidney Rigdon faziam o trabalho de 
proselitismo em Perrysburg, estado de Nova York no dia 
12 de outubro de 1833, estando, havia muito tempo, 
afastados de suas famílias e preocupando,se com elas, 
receberam a seguinte revelação: 

"Na verdade, assim vos diz o Senhor, Meus amigos 
Sidney e Joseph, as vossas famílias vão bem; elas estão 
em Minhas mãos, e Eu lhes farei de acordo com o que 
Me parecer bem; pois tenho todo o poder. 

Portanto, segui, Me e ouvi o conselho que vos darei. 
Vede, eis que Eu tenho muita gente neste lugar e nas 

regiõe próximas; e uma porta adequada se abrirá nas 
regiõe pr 'ximas ne ta terra do leste. 

P rtanto, na verdade vos digo, erguei as vossas vozes a 
te p vo; falai os pensamentos que Eu puser em vossos 

coraçõe e não erei confundidos perante os homens; 
Poi ... naquele me m instante, ser,vos,á dado o 

qu falar i . 
E o pr meto qu , fiz rde i to, o Espírito Santo se 

derramará para testificar de todas as coisas que 
disserdes., 10 

J oseph e Sidney prosseguiram em seu trabalho 

missionário. 
J oseph Smith não somente inspirou homens a se 

oferecerem como voluntários para missões, não apenas 
pegou o casaco e deu,o a John Page quando este partiu 
para sua mis'são. Ele também ensinou a importância do 
trabalho missionário-pelo exemplo. 

Penso que uma das mais belas lições ensinadas pelo 
Profeta, e também uma ~as mais tristes, deu,se perto do 
momento d.e sua morte. Ele havia tido uma visão dos 
santos partindo de Nauvoo e dirigindo,se às Montanhas 
Rochosas. Imagino que ele sentiu,se como 
Moisés-ansioso para guiar seu povo para longe de seus 
atormentadores e em direção à terra prometida que o 
Senhor seu Deus mostrara,lhe. Mas tal não aconteceria. 
Ao invés disso, foi,lhe r:equer.ido deixar seu plano e visão 
das Montanhas Rochosas e entregar, se para enfrentar 

uma suposta corte de justiça. 
Eis suas palavras: "Eu vou como um cordeiro ao 

matadouro; mas estou calmo como uma manhã de verão; 
para com Deus e os homens, tenho a consciência 
limpa., 11 Esta declaração do Profeta nos ensina 
obediência à lei e a importância de ter,se uma 
consciência limpa diante de Deus e dos homens. O 
Profeta Joseph Smith nos ensinou esses princípios-pelo 

exemplo. 
Ainda haveria mais uma grande lição final antes que 

sua vida mortal terminasse. Ele estava preso na cadeia de 
Carthage com seu irmão Hyrum, John Taylor e Willard 
Richards. A turba furiosa invadiu a cadeia; subiram a 
escada, blasfemando e praguejando, pesadamente 
armados e começaram a atirar a esmo. Hyrum foi 
atingido e morreu. John Taylor recebeu vários tiros no 
peito. O Profeta Joseph, com uma pistola na mão, 
tentava defender sua vida e a de seus irmãos, e sabia, 
pelas pancadas na porta, que a turba derrubaria aquela 
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O Profeta Joseph e seu irmão, Hyrum, foram mortos 

no dia 27 de junho de 1844 por uma turba armada 

que atacou a cadeia de Carthage. Hyrum foi 

mortalmente ferido pelos primeiros tiros; o Profeta 

Joseph foi morto ao tentar proteger os outros que 

estavam no cômodo, fazendo com que a atenção da 

turba se dirigisse para ele. 

porta e n1.ataria John Taylor e Willard Richards n a 

tentativa de matá,lo. Assim, seu último grande ato sobre 

essa Terra foi o de deixar a porta, conduzir Willard 

Richards a um ponto mais seguro, atirar seu revólver ao 

chão e dirigir, se à janela para que o vissem, a fim de que 

a atenção da turba enfurecida se voltasse para ele ao 

invés de para os demais. Joseph Smith deu sua vida. 

Willard Richards foi poupado e John Taylor recuperou, se 

dos ferimentos. "Ninguém tem maior amor que este: de 

dar alguém a sua vida pelos seus amigos ."' 2 O Profeta 

Joseph nos ensinou amor-tJelo exemplo. 
O dia 27 de junho deste ano marca o 150º aniversário 

do solene evento quando o primeiro profeta de ta 

dispensação elou seu te temunho da Restauração com 

seu próprio sangue. Testifico que ele foi um profeta d 

Deu . Já vi o enhor converter pc , -oa , a cu pbno le 
salvação atravé do t temunho do Profeta ]oscph. I lá 
muitos anos ervi como pr id nte d·1 mi , ão anadcn c. 

Na cidade de O shawa, n a provín ia d nt<lrio, no 

Canadá, dois de no o mi ionário faziam pro -cliti -mo 

de porta em porta numa fria tard com muita n vc. Não 

haviam tido nenhum uce o . Um era p ricntc ' o 

outro era novo. 

O dois chegaram à ca a do -r. Elmcr Pollard ' ' ·t ', 

se ntindo pe n a d o mis io n ár io - qua c ong lado~, 

convidou,o a entrar. Deram ua m n age m c p -diram, 

lhe que se junta e a ele em oração. Ele on ordou, ~ob 

a condição de qu fo se ele quem fiz c a oração. 

A oração urpreend u o mi ionários. Ele diss ': "Pai 

Celestial, abençoe es es doi infclize , c Jc -cn aminhados 

missionários para que pos am voltar a uas asa , não 

de sperdiça r se u te mpo falando com a , pc oas do 

C anadá a respeito de uma men agem tão fantásti a ' 

sobre a qual conhecem tão pouco". 
Ao levantarem,se, o r. Pollard pediu ao mi , 'ion<1rios 

que nunca mai v lta em a ua ca a. Ao pc rtir m, dis , , 

lhes com certo ar de zombaria: "Não me dig<1m que 

realmente acreditam que Jo ph mith é um pro~ ta d' 

Deus" e fechou a porta. 

Após andarem um pouco, o companheiro júnior di c: 

"Élder, não re pondemo ao T. Pollarcl". 

O companheiro ênior di e : "Ele no mandou 

embora. Vamos para outro lugar". 

O jovem missionário in i tiu, entretanto, c o dois 

voltaram à porta do r. Pollarcl. Ao atender, falou 

irritado : "Acho que já lhe di e, rapaze , para não 

voltarem mais!" 
O companheiro júnior d i e,lhe então, com toda a 

coragem po ível: " r. Pollard, ao airmo Jc sua ca a, o 

enhor no di e que realmente não a redit;1vamos que 

]o eph mith fo e um profeta de cus. Qu ·ro te ti i ar, 

lh , r. Pollard, que cu sei que Joscph 'mit h -: um 1 ro 'ta 

de Deu ; que, atravé de in píração, ele traduziu o 
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sagrado relato conhecido como o Livro de Mórmon; que 
ele realmente viu Deus, o Pai e Jesus,o Filho". Os 

mis ionários partiram em seguida. 
Ouvi sse mesmo sr. Pollard, numa reunião de 

testemunhos, r ela ta r as experiências daquele dia 
memorável: "Naquela noite, o sono não vinha, e eu me 
virava na cama sem conseguir dormir. Ouvia 

repetidamente em minha mente as palavras 'Joseph 
Smith é um profeta de Deus. Eu sei .. . eu sei ... eu 

i.' Mal podia esperar que a manhã chegasse. Telefonei 
aos mi ionários, utilizando o endereço impresso no 

pequeno cartão com as Regras de Fé que me haviam 
dado. El s voltaram; e, dessa vez, com o espírito 
orrcto, minha e posa e minha família juntaram,se a 

mim para ouvir a palestra buscando fervorosamente a 
verdade. Como resultado, todos abraçamos o evangelho 

d J es u C ris to. Seremos e ternamente gratos ao 
te t munho da verdade que no s foi tra zido por 

corajoso humild s missionários." 
Na eção 135 de Doutrina e Convênios, lemos as 

eguintes palavra de John Taylor a respeito do Profeta 
ph: 

"J o eph Smith, o Profeta e Vidente do Senhor, com 

xc ção ó de Je u , fez mai pela salvação dos homens 
n te mundo, do que qualquer outro homem que jamais 
viveu nele. No curto e paço de vinte anos trouxe à luz o 
Livro d Mórmon, o qual traduziu pelo dom e poder de 

cu , fez com que fo se publicado em dois continentes; 
enviou a plenitud do evangelho eterno, nele contido, 
ao quatro canto da terra; recebeu e publicou as 
revelaç- mandamentos que compõem este livro de 

Doutrina onvênio , e muito outros sábios 
do umcnto · e in truçõ ... ; ajuntou muitos milhares 

de anto do Último Dia , fundou uma grande cidade, 
e dei ou fama nome que não podem ser destruído . 

iv u grande morr u grand ao olho de Deus e de 
· u pov ); c omo a maior parte do ungid do enhor 

1ost mpo · antigo ·,como cupr ' prio angu eloua ua 

missão e suas obras." '3 

Que tributo mais adequado a um profeta de Deus! 

Oro para que possamos aprender com seu exemplo, que 
possamos incorporar em nossas vidas os grandes 
princípios que ele ensinou de maneira tão bela; que nós 
próprios consigamos imitá,lo; que nossas vidas possam 

refletir o conhecimento que temos de que Deus vive, de 
que Jesus é Seu Filho e de que somos guiados hoje em 

dia por um profeta de Deus. D 

IDÉIAS PARA OS MESTRES FAMILIARES 

1. Durante toda sua vida, o Profeta Joseph Smith 
viveu e ensinou os princípios e virtudes do evangelho de 

Jesus Cristo. 
2. Através de seu próprio exemplo, ele nos ensinou 

coragem, fé, honestidade, paciência, diligência, a 
importância do trabalho missionário, a obediência à lei, a 

importância de se ter a conscíência limpa e amor. 

NOTAS: 

1. Joseph Smith 2:3. 

2. Gerald Massey. 

3. Lucy Mack Smith, History of ]oseph Smith by His Mother (A 

História de Joseph Smith por Sua Mãe), Cidade do Lago Salgado: 

Bookcraft, 1979, p. 67. 

4. Ver Lucy Mack Smith, History of ]oseph Smith (História de 

Joseph Smith), pp. 54-58. 

S. Joseph Smith 2:8, 11. 

6. Joseph Smith 2:25. 

7. Joseph Smith 2, notas finais . 

8. Ver The Historical Record (Registro Histórico), 

volume 5, nº 5 (maio de 1886), p. 57. 

9. Ver History of the Church (História da Igreja), 5:139. 

10. D&C 100:1-3, 5-6, 8. 

11. D&C 135:4. 

12. João 15:13. 

13. D&C 135:3. 
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ESCRITURA DA SEMANA 
Stacey Child Weeks 

N ossos filhos têm todos menos de dez anos de 
idade e, às vezes, seu entusiasmo juvenil torna 
a noite familiar um verdadeiro desafio. Uma 

noite, depois de alguns momentos difíceis tentando 
manter o Espírito, ajoelhei~me para orar por orientação. 

Recebi imediatamente a resposta: precisávamos ler as 

escrituras. Até aquele momento, não havíamos lido as 
escrituras na noite familiar, por medo de perdermos a 
atenção de nossos filhos. Naquela hora, no entanto, eu 
soube que estávamos julgando mal sua capacidade de 

amar e apreciar as escrituras. 
Na noite familiar da semana seguinte, iniciamos nossa 

nova tradição-a "escritura da semana". Na preparação, 

selecionei uma escritura especial e a escrevi com letras 

grandes em uma folha de papel colorido e brilhante. 
Naquela noite, mostrei o papel e li o que dizia: 

"Portanto, em todas as tuas orações, em todas as tuas 
exortações e em todas as tuas ações, fortalece a teus 
irmãos" (D&C 108:7). 

Nossa família repetiu a escritura em conjunto. Então 
expliquei por que a escritura era importante para mim c 
como ela poderia abençoar no sa vida. entimos o 
Espírito e desfrutamos sua serena pr nça durante o 
resto da noite. 

Na manhã seguinte , no de j jum, todo ' os olho 
estavam voltados para nos a "e critura da mana", que 
eu fixara na porta do armário da cozinha. e novo, 

conversamos sobre a escritura e u ignificado e a 
repetimos em voz alta. 

Alguns dias mais tarde, fiquei urpre a ao ouvir 

meu filho recitando nossa "e critura da emana" de 
cor. Subitamente percebi que, s m saber, tamhém a 
tinha memorizado. De alguma forma, entre o tempo 

da introdução da "e critura da semana" c o 
testemunho que recebemo dela, tivemos a m ' IH · 

aberta para rec b r ua palavra , o oraçt> · 

iluminado por ua mensagem, c no ·a asa abençoada 
por seu espírito. O 
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"TENHO UM TRABALHO A FAZER" 

RUCHIRAWAN 
PHONPHONGRAT, 

A 

DA TAILANDIA 
David Mitchell 

"Meu pai morreu quando eu tinha quatro anos. 
Ao ajudar uma moça que estava sendo atacada 
por dois homens, foi fatalmente esfaqueado. 

entia tanta falta de meu pai que sempre tive esta dor 

d ntr d mim. Aos treze anos, enc ntrei os missionários 

anto dos Últimos Dias e aquela dor acabou quando 
d cobri que poderia conver ar com um Pai Celestial que 
m ama, um Pai que iria me ouvir, um Pai que me 
confortaria. Através do plano de salvação, aprendi que 
algum dia me enc ntraria novamente com o meu pai." 

Quando era adolescente, a irmã Ruchirawan 
Phonphongrat de Bancoc, Tailândia, conheceu os 
mi si nários ao participar de uma aula de inglês dada por 

l e, ap ta primeira aula, foi convidada a participar 
d uma atividad do Mutual. "Ao término desta 

agradáv l tarde, um do membros ofereceu uma oração. 
Enquanto le orava, tive o sentimento de que alguém 

tava cutando. nti um calor dentro de mim, como 

e · tiv endo abraçada. Foi aque la oração e o 
· ntimento qu adv io dela que começou a curar a dor 

qu entia p la p rda de m u pai. Decidi que queria orar 
te entimento . Então, 

pcrgunt i ao · mi "" ionári e ria po ível aprender o 
c\ nng lho aprender, também, a orar. 

A LIAHONA 

Eles me deram as palestras durante os dois meses 
seguintes e, a seguir, fui batizada. Lembro~me de que 
fiquei muito entusiasmada quando me ensinaram a orar 
porque seria capaz de fazê~lo sozinha. Fui para meu 

quarto naquela noite, fechei a porta e orei ao Pai 
Celestial para saber se o que os missionários me haviam 
dito era verdade. O Pai Celestial me ouviu e foi aí que 

descobri que Ele se importa comigo. Fiquei muito, muito 
feliz. Logo cedo na manhã seguinte, em meu caminho 
para a escola, parei no edifício onde os missionários 
moravam num apartamento no último andar. Gritei em 

direção da janela de seu apartamento: 'Élderes! Sei que 
Jesus existe! Sei que o Pai Celestial vive!' 

"Disse a minha mãe que eu havia descoberto um 

modo pelo qual poderia encontrar~me novamente com 
meu pai e que, um dia, poderíamos estar, mais uma vez, 

juntos como uma família. Minha mãe realmente amava 
meu pai e nunca se casou novamente. Ela sabia que eu 

nunca me con.tentei com nada que não fosse o melhor, 
seja na escola ou em qualquer outra atividade. Apesar 
dela sei ativa na religião budista, ela sabia que a Igreja 

era o melhor para mim." 
A irmã Phonphongrat formou~se em Ciências 

Política na Universidade Chiang Mai ao norte da 
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Quer numa sala de aula (acima, à esquerda), no 

Templo de Manila (acima, à direita) ou cercada 

por alguns dos jovens a quem ensina, 

Ruchirawan Phonphongrat tenta viver os 

princípios do evangelho "da melhor forma 

possível". 



Tailândia. Ela também aprendeu a falar inglês melhor 

durante o seu curso universitário. 

Sua mãe esperava que ela continuasse sua educação 

universitária e fizesse o mestrado. "Mas disse ~lhe que 

gostaria de fazer uma missão. Ela respondeu que eu não 

poderia, que não deveria sacrificar os anos em que 

deveria estar na universidade. Orei muito para 

que minha mãe me deixasse ir. E foi aí que 

aprendi uma coisa muito ,importante. 

Havia utn rapaz que morava em nossa casa. 

Ele tinha mais ou menos vinte e cinco anos 

e era como um filho adotivo de minha 

mãe. Não tinha boa saúde e minha 

mãe cuid av a del e e s u s t e nto u~ o 

qu ando serviu, por algum tempo , 

como monge budista. 

Tinha muito ciúme d e le e d a 

atenção que minha mãe lhe dedicava. 

Nem me smo s entava ~me à m esa 

com ele. 

Quando orei ao Pai Celestial para que 

minha mãe deixasse que eu fosse para a 

missã o , recebi a res pos t a d e q ue 

primeiramente teria que mostrar a ela que 

e u amava a todos , mes mo ao rapaz de 

quem tinha tanto ciúme. Foi uma coísa 
muito difícil de ace itar, mas na manhã 

seguinte ao ver o rapaz, acenedhe e disse~ 

lhe 'Olá! ' Era a primeira palav ra que 

dirigia a ele em sete anos. Quando 

v ir e i~me, pe rceb i q ue minha mãe 

t inha lágrimas no olho . Naque le 

momento, soube que tudo ficaria bem. 

Disse ~lhe que eu queria muito fazer 

uma missão e que o apoio de la e ria importantt -·1mo. 

Realmen te agradeço por tudo qu minha mã fez por 
min1.'' 

Ao voltar da Mi ão Tailândia, a irmã Phonphongmt 

trabalhou em uma editora durante in o ano ·. Mas ela 

começou a perceber que de ejava faz r algo mais para 

servir a outros. Candidatou ~ e a um mpr go no ampo 

de refugiados de Phanat~N ikhom em ho lburi, que 

prepara refugiado do Sud t da Á ia para uma nova 

vida. A lguns do refugiado pr param~ ·c para ir para o 

Est ados U nidos e prec isam aprender a cultura os 

cos tumes americanos. 

"O administrador do campo queria contratar alguém 

que so ubesse bem o inglê . Quando fui à ntrcvista, 

disse ~lhe que meu inglês não era muito bom, ma que 

conhecia a cultura americana. Di e~ lhe qu r r qu o 

refugiados soubes em acima de tudo qu u o amava, 

que eles eram importantes e qu ram filho d 

en t revistador o lhou~me e perguntou: ' que vo ~ '? 

Mórmon?' Mas consegui o empr go." 

Os refugiado não são o único aluno - da irmã 

Phonphongrat. Ela é profe ora do eminário do in 'titulO. 

"Quando fui aluna do eminário, aprendi a importân ia de 

fazer um diário e estudar as e critura . empr e crevo por 

extenso as escritura da quai quero lembrar~me c as 

utilizo como um guia em minha vida diária." 

A irmã Phonphongrat já rec b u a inve tidura do 

templo e a bênção patriarcal. Amba a experiênc.ia 

deram~ lhe muita força. " ão meu ponto de referência, 

alguma coisa que m fortalece. Co tumavéH11C chatear por 

não ser ca ada, ma agora i que tenho que viver o 

mandamento , r ativa na Igreja c viver o princípio do 

evangelho da melhor maneira po , ível. c a sim o izcr, 

tudo dará certo. in to que tenho um trabalho a fazer., O 
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Pérolas 
do Taiti 

Kathleen C. Perrin 

Os jovens SUD das ilhas exteriores 
da Polinésia Francesa queriam realizar 
uma conferência de jovens, mas havia 
alguns desafios a enfrentar. 

Desafio nº 1: Local. As ilhas são 
distantes umas das outras, sem 

meios regulares de comunicação ou 
transporte entre elas. 

Desafio nº 2: Lei. O governo 
exige que qualquer reunião de 
jovens cumpra alguns regulamentos 

preestabelecidos, um dos quais é a 
supervisão de um diretor cre~ 

denciado pelo estado. 

Desafio nº 3: Alimentação. 
Quase nada cresce no solo de corais 

dos atóis. A dieta básica consiste de 
peixe, coco e o que for enviado do 

Ta i ti. 



Desafio nº 4: Água. Não há rios 
ou lagos. A chuva é a única fonte de 
água potável. 

Desafio nº 5: Alojamento. N ão 

há dormitórios, galpões ou mesmo 
hotéis nas ilhas. Onde as pessoas 
ficariam? 

Em vista dos obstáculos, poderia 
ter sido tentador desistir. Mas os 
santos da região sabiam que se 

tivessem fé, Deus os ajudaria a 
encontrar as respostas. Continuaram 
a planej a r a conferência e logo 

encontraram soluções. 

Solução nº 1: Ficar perto de 
casa. O s planej adores da con, 

ferência decidiram realizar diversas 

pequenas conferências a nível local 

de modo a permitir que os grupos de 

jovens se reunissem sem ter que se 
deslocar grand es distâncias e 
incorrer em muitas despesas. A 
primeira conferência se realizou em 

Takaroa, uma das setenta e sete 
ilhas do arquipélago Tuamotu. Em 

termos proporcionais, a Igreja é 
muito forte em Takaroa: 2 70 dos 

396 h abi t ant es são santos dos 
últimos dias. 

Solução nº 2: Encontrar um 
supervisor disposto a ajudar. O 

irmão Stanley Brodien, secretário 
executivo da estaca Paea Taiti foi a 

resposta. Psicólogo educacional, ele 
costuma organizar reuniõe , passeio 

e acampamento de joven na féria 
de verão. Ele já era cred nciado pelo 

governo e ficou feliz com o chamado 
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Os jovens santos do Taiti 

enfrentaram alguns desafios 

quando planejaram uma 

conferência, mas aprendendo com 

as ostras que cultivam, eles 

pacientemente transformaram os 

desafios em bênçãos. 

para upervisionar a conferência. 

Soluçõe nº 3, 4 e 5: Utilizar 
recur os locai . A ilha de Takaroa 
fora abençoada com chuva em 
abundância. A ci terna de reserva 

estavam cheia e conseguiriam 
forn c r a água nece Sé1ria. Tiveram 

que traz r comida em g ·ladeira 

portátei , mas um padeiro da ilha d · 
Manihi, lo alizada na · proximidade , 
o pre idente de ramo Pitori Fatua, 



Testemunhos fortalecidos, novos 

laços de amizade, e um desejo 

renovado de conhecer e servir 

ao Senhor surgiram como 

conseqüência dos dias de sol e 

divertimento na conferência de 

jovens do Taiti. 

forneceu o pão e os membros locais 
ajudaram os jovens a pegar peixes e 
colher cocos quando necessário. No 

que diz respeito a alojamentos, a 
maioria dos jovens ficou nas casas dos 
membros. Alguns rapazes trouxeram 
barracas e acamparam na praia. 

E agora, a conferência! A maioria 
dos setenta jovens das três ilhas que 

participaram da Conferência de 

Jovens de Tuamotu Norte estão 
ligados, direta ou indiretamente, à 
indústria de pérolas. Estes jovens têm 
muita experiência em mergulho 

submarino, necessário para o cultivo 
de pérolas. 

Além das fazendas de cultivo de 
pérolas, o ponto de atração da ilha 

de Takaroa é a capela SUD de cem 
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anos de idade, construída de corais, 
com pinturas feitas à mão, telhado 
metálico em vermelho e um campa~ 

nário que se eleva a 2 7 metros acima 
das rochas. Ela é maior e mais alta 
do que qualquer outra construção 

na ilha, indicando a importância da 
Igreja na pequena comunidade da 
ilha. Um lugar perfeito para os 
jovens se reunirem! 

Após sua chegada, alguns em um 

navio pesqueiro e outros de barco a 
motor, os jovens se dividiram em 
quatro grupos, cada um deles com 

participantes de vários grupos etários 
das ilhas de Takaroa, Manihi e 

Takapoto. Eles escolheram nomes do 
Livro de Mórmon para seus grupos: 

Éter, Néfi e Mórmon-e o de um 



herói muito popular nas ilhas, Hagote. 

Disse Cynthia Tufariua, da ilha de 

Takaroa: "No princípio n ão me 

entusiasmei muito com a idéia de 

n ão fic ar num grupo com minhas 

amigas, mas depois do primeiro dia 

achei ótimo conhecer as jovens das 
outras ilhas ." 

Eric Hio, d a ilha de M anihi 

declarou: "Nunca vi tantos mórmons 

no mesmo lugar." 

Estabelecer um exemplo de 

prestar serviço. O ponto alto da 

conferência foi prestar serviço. Com 

exceção de uma manhã de chuva 

forte, os jovens passar am muitas 

horas a cada dia limpando áreas 

diferentes da ilha-recolhendo lixo, 

cortando arbustos e m a t o e 

removendo pedras. Dur ante a 

conferência, limparam as praias ao 

longo da área das docas, fizeram 

reparos ge rais n o cemitério, nos 

jardins e no prédio da capela, bem 

como no campo de futebol local, que 

estava abandonado e h av ia se 

tornado um depósito de lixo. 

Em férias no Taiti, Mani Terooatea, 

uma Laurel originalmente de Takaroa, 

mas atualmente estudando no Japão 

para aprender a arte de fazer enxerto 

em pérolas (colocação de pequeninos 

pedaços de casca de mexilhão dentro 

das ostras a fim de cultivar pérola ) , 

declarou: "Foi ótimo limpar o campo, 

com todos trabalhando lado a lado. 

Não demorou muito e deixamo o 

lugar muito mais limpo do que o 

encontramos". Mani trouxe uma 

amiga que é membro de outra igreja. 

A amiga, Hina Dexter, aprendreu a 

apreciar os santos dos últimos dia , da 

mes m a maneira que também o 

fizeram outros participantes não~ 

membros. 

Começar com as escrituras. A 

manhãs começavam com o estudo 

individual das escrituras, seguido do 

des jejum e de um_ devocional. A 

segu ir, v inham os projetos de 

se rviço, esportes e atividades em 

grupo, incluindo brincadeiras típicas 

das ilhas tais como "O Caranguejo e 

os Coqueiros", "O Cachorro e as 

Correias" e "O Ladrão e a Pérola". 

Para refrescar depois de um dia 

pesado de trabalho e divertimento, 

os jovens descobriram que não havia 

nada melhor que um mergulho na 

lagoa de águas cri talinas entre 

a lguns dos mais belos recife de 

corais do mundo, colorido peixe 

tropicais e tubarões inofen ivos. 

Além do estudo diário da 

escrituras e do devocionai , doi 

serões e uma noite familiar 

destacaram tópico e pirituai tai 

como fé, padrõ tudo ela 

e critura , e tabelecimento de meta , 

per everança até o fim, bu ca ela 
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excelência, preparação para a mis. ãn e 

freqüência ao emin<írio. Um orador 

apre entou um re ·umo da história da 

Igreja na Poliné ·ia F rance a, 
mencionando o ·a rifícios (l'ito pelo. 

primeiro membro · c mi · · ion~1rios e 

de afiou os jov n · a t.: ·rmcm di posto..., 

a fazer acrifício · t.:mclhanrc para 

compartilhar o evangelho. 

Encerrar com uma r ' união d 
testemunho . No final da confer0n 

cia, o joven · expre ·· aram ua 
gratidão pelo novo · laço de 

amizade, p lo te temunho forta~ 

lecido e por eu de ·cjo renovado de 

conhecer e rvír ao enhor. Um 
jovem qu não e tava muilo ativo na 

Igreja demon trou eu de ejo rc enl · 
de fazer uma mí ·ão: "De ejo colocar 

minha vida em ordem de modo a 
poder compartilhar om outras 

pe oa o te temunho que ganhei 

c.lurant a conf rência. Quero 

propagar a alegria ra:::ida pelo 
evangelho". 

Como uma p 'rola. A conferência 

de joven · também en inou outra ois;! 

ao ilhéu . Ele viram que, om 

paciência, o de afio · podem t ran ~ 

formar~ ·e em bênção ·. Lcml raram,se 

ela pérola negra que cultiv~un na 

lagoa ·: um pedacinho de casca de 

mexilhão provoca irri~açiio, ma com 

o tempo c om uidado, a o tr;1 o 

tran ·forma em ura hclew. O 



, 
QUEM ESTA 
NO COMANDO? 
Élder Kenneth Johnson 

dos Setenta 

Há apenas Um a quem 

podemos confiar totalmente 

nossa segurança. 

Quando eu tinha dezesseis 

anos, era aprendiz de 
tip /grafo. Tinha um colega 

de trabalho apaixonado por 

motocicletas. Naquele 
tempo, usávamo motos inglesas e ele tinha 

uma muito pot nte. 

Em um ensolarado dia de verão, ele perguntOLHlle: 

"Go taria d dar um passeio de moto comigo?" Parecia 

cr um a boa idéia. Naque la época não usávamos 

qualqu r roupa e pecial de proteção e, assim, usando 

roupa leves, ubi na moto com ele. Andamos pela 

cidad e depois chegamos a uma rua longa e reta. 
Virando~ e para mim, perguntou~me: "Já andou a cento 
c C' cnta quilômetro por hora?" 

"Não", di eu. 

"Bem, então vai andar agora." 

Eu di ·e: "Não preci amo fazer i o". 

Ele omeçou a ac lerar a moto arrancou. A pele de 
meu ro ·to ficou ret ada e minha roupa agitava~se com o 

' ento, ao pa armo de cento cinqüenta para cento e 

·c · ·enta quilômetro por hora. Eu aceitara um convite 

q u o locara uma outra pes o a no controle de minha 
·cguran a. Na rdade, xpu ~me a uma situação 

pcrigo ·a. Rc ol i, naquel in tante, que nunca mai 

d ixaria uma outra pe oa controlar minha vida. 

Rapa::c · c mo a ·, mantem:{ ~vo no comando de vo sa 

vida, nsscgurando~vo · de qu todo o convite que 

Ci : crd ' · c todo · o · que a citard ·ejam convite , para 
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virdes a Cristo. 

Em 1959, recebi esse convite. Eu nem sequer sabia da 

existência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 

Dias. Em um baile, conheci uma jovem que fora criada no 

evangelho. Senti~me atraído por ela. Oisse~me a jovem: 

"Sabe, eu nunca pensaria em me casar com você, a não ser 

que fosse no templo". Eu aceitei o convite e o evangelho 

foi~me ensinado. Ela é agora minha companheira eterna. 

Sempre serei grato por ter sido aquele o convite que ela 
me fez, pois transformou minha vida. 

Temos um filho. Vi~o crescer nos convênios do · 
Senhor. Acompanhei~o ao templo. Vi~o cumprir uma 

missão e levar ao templo sua excelente companheira. A 

maneira como ele vive convida~me a vir a Cristo. 

Jovens da Igreja, tendes dentro de vós um grande 

poder para convidar outros a virem a Cristo. Gostaria de 
dizer~vos que, para mim, mais sagrados do que o 

chamado como Autoridade Geral, e eu nem consigo 

expressar completamente o quanto este chamado é 

s agrado , sã o os. c o n vê n i os que o precede r a m e se 

estenderão para além dele, pois selam a mim as coisas 
mais sagradas e preciosas de minha vida. 

As Ilhas Britânicas e o resto da Igreja estão repletos 

de rapazes e moças que terão um papel significativo na 

propagação desta grande obra, de uma forma que 

ninguém mais poderia fazê~lo. Sei que o farão se 

atenderem ao convite de virem a Cristo. 

Sei que Jesus vive, que ele é o Cristo e que dirige esta 

Igreja. Fiquei sabendo dessas coisas porque muitas 

pe oas bondo as, durante toda minha vida, convidaram~ 

me a vir a Ele, e é o que tenho procurado fazer. O 

De Hm discurso fJroferido na conferência geral de abril de 1990. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

COMO POSSO UNIR NOSSA FAMÍLIA? 

Nossa casa não se parece nada com um lar. É somente um local para 

comer e dormir. Brigamos muito e estamos sempre indo em direções 

opostas. O que posso fazer para nos unir? 

Perguntas de interesse geral respondidas à guisa de orientação, não como pronunciamento oficial 

da Igreja. 

NOSSA RESPOSTA: 

Lembre ~ se d e qu e a r esponsa ~ 

bilidade de resolver os problemas da 

família n ão é só sua. Você é filho e 

pode não ter controle sobre o que se 

passa. 

H á algumas coisas, porém , que 

podem se r fe itas para melhorar a 

situação n o lar. Seguem~ se algumas 

idéias : 

Ouça: Se as conversas terminam 

em brigas, t ente n ovas fo rmas de 

comunicação. Ouça cuidadosamente 

quando os membros da família lhe 

disserem como se sentem. Depois, eles 

também se sentirão mais inclinados a 

ouvir seu ponto de vista. A prender a 

ouvir ao invés de só discutir é uma 

boa maneira de começar. 

Conversar ajuda. V árias vezes por 

ano, durante a noite familiar, o pai 

es t ab e lece um a h o ra e m q ue os 

m e mbr os d a fa m íli a esc revem 

anonimamente num pedaço de papel 

todas as coisas q ue os aborrecem. 

Todos, depois, lêem as q ueixa em 

voz alta e fazem metas para re olver 

o problema. Pode ser muito divertido 

estabelecer meta juntos e ajudar um 

ao outro a cumpri~ las . 

Apóie os irmãos e irmãs. Você pode 

aproximar~se mais de eus irmão e 

irm ãs in te r essando~se pe la vida 

deles . Se seu irmão mai velho joga 

num time, vá aos seu jogos . Se sua 

irmã canta num coro, vá ao seu 

concertos . Não os critique ou irrite 

ace rca de co m o e les jogam ou 

cantam. Ressalte as coisas boas e não 

fa le nada de negativo. 

Planeje atividades familiares. Tome 

a inicia tiva de planejar uma ativi~ 

dade o u pergunte se pode preparar 

um a n oite fam il iar para toda a 

família. Pode pedir ajuda a eu pai e 

sua mãe, ma se eles e tiverem muito 

ocupados, faça tudo sozinho. Não 

desanime se sua idéia não for aceita 

com grande entusiasmo ou se algun 

membros da família se recusarem a 

pa r ticipar. Se a primeira tentativa 

n ão der certo, não fique zangado 

nem desi ta; reveja sua idéias e 

tente de novo. 

Cumpra as jJromessas. Termine a 

coi a que lhe pedirem que faça. e 

eu pai ou ua mãe preci ar de ajuda, 

não reclame; ·impl mente o · ajude. 

Se tiver algum tipo de toque de 
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r colher, não o perca. Esteja em c1s ~1 

no horário combinado. u,1 

credibilidade pode evitar muitas 

briga ante me ·mo de omcçar '111. 

ua amabilidade c con ideraçilt) 

pela família podem urtir um grande 

efeito no ambiente do lar. 

Mesmo depois de todos os 

e ·forço , porém, lü1 muiu1s Ct)isas 

com re ·peito à família que estilt) fora 

do seu controle. Lembre ~se de que 

pode pedir ajuda a seus pmícssorv., 

con ·elhciros c bispo. ... a famí!Lt 

tiver problema · sérios, pode ser 

nece ário obter acon clhamento 

profi ional. 

O ma i importante é q uc o Pai 

Cele tial e · tá ·cmprc perto para 

ouvi~lo e confort<1~lo. 

A RESPOSTA DO 
LEITORES: 

Meu pai não é ativo na Igreja c 

i o é motivo de di cu ôc<:. em casa. 

E forço~mc muito para cr um bom 

exemplo para ele c -,ci que ele nota o 

efeito di o em minha vida. 

As vczc , porém, into como se 

alguém c tive c tentando de struir 

toda a coi a boas que faço em C<l a. 

É ba ·tantc desanimador. m 

domingo, dq ois da Igreja, falei com 

minha irmfi ohrc · s c a tinto ' 

concordamo em omcç;n a p1 ' t a1 

crviço em Cl ~~ ccrctamcntc. 'Inda 



as semanas, escolhíamo uma pessoa 

da família e tentávamos concentrar~ 

nos ne la . Deixávamos bilhetes de 

inc ntivo c fazíamos pequenas coisas 

como por exemplo passar o vestido de 

uma irmã para ela ir à igreja, ou lavar 

o uniforme de futebol de um irmão. 

Não demorou muito para que a 

famí li a percebesse quem estava 

prestando os erviços, mas hoje todos 

aderiram à prática e fazem alguma 

coi a. Há amor em nosso lar agora-

m tudo que fazemos. 

Nome não revelado a pedido 

"Nenhum uces o n o mund o 

compensa o fraca so no lar.' ' As 

palavra ditas pelo Presidente David 

O. McKay são verdade iras e, para 

t rmos suce o, é preciso estarmos 

di po to a fazer tudo que pudermos 

para fortalecer a família. Até mesmo 

arranjar tempo para conversar pode ser 

difícil, ma c começarmo a prestar 

atenção à neces idade do outros e a 

amá~ lo , e les eguirão o exemplo e 

aos outro . 

Maria Golda Mcir 
Victoria D. 
Fabricante, 19 
Ramo de Hagonoy 
Estaca Malolos, 
Filipinas 

Perdoe ' ua família. e você brigar 

com um membro da família houver 

ofcn ' <.1 e mágoa, ambo preci arão 

convet"'c.H 'Obre o a unto e p dir 

desculpas. Depoi , perdoem~ e 

mutuamente c tente ' er mai ' 

sensível e amoroso com todos . Se 

não lhe perdoarem, tente perdoá~ los 

mesmo assim. O amor é o que faz de 

uma casa um lar, e não se pode amar 

quando se está zangado. 

Maria Cecilia Latuna, 16 
Primeira Ala de Legazpi 
Estaca Legazpi Filipina, Filipinas 

Se precisar de ajuda, converse 

com os parentes, amigos ou o bispo e 

depois conte a seus pais como se 

sente. Se fizer isso e mostrar à família 

o quanto os ama, o amor deles por 

você também crescerá. 

Odexa D. Frogoso, 
12 
Cabagan, Ala de 
Isabela 
Estaca Tuguegarao, 
Filipinas 

nos so amor por eles, nunca lhes 

disséramos isso. 

Decidimos preparar um jantar e 

escrever nos guardanapos que nós os 

amávamos. Foi uma grande surpresa 

para eles e funcionou tão bem que 

agora dizemos isso todos os dias. 

Acredito que a chave para a 

unidade familiar é o amor. Ore e o Pai 

Celestial o ajudará a encontrar meios 

de expressar seu amor pela família . 

Dania González S., 
19 
Ala Bío Bío 
Estaca Hualpen 
Chile, Chile 

Como portador do Sacerdócio de 

Melquisedeque, presto testemunho a 

minha família. Sei que ter o 

sacerdócio em casa nos ajuda e 
Que tal planejar uma atividade quando falo sobre a Igreja sinto~me 

especial para unir mais a família? motivado a dar um bom exemplo e a 

Pode ser algo simples como fazer um reativar os membros da família que 
piquenique juntos. O importante é . estão afastados . 
ter tempo para conversar e conhecer 

melhor um ao outro. Quando tiramos 

tempo para fic a r com a família, 

l e mbramo~nos de como eles são 

ótimos e por que os amamos tanto. 
Tomoko Misono, 16 
Ala de Shibuya 
Estaca Tóquio Sul, Japão 

A presidente d as Moças deu a 

cada uma de nó um desafio de dizer 

a nos o pai que o amamos. Foi bem 

difícil para mim e minha irmã porque 

embora n o pai o ube em de 

Gilberto Morea 
Salazar, 20 
Ala de Los 
Almendros 
Estaca Cali, 
Colômbia 

Meus pais tiveram muitas 

dificuldades fin anceiras e isso 

acarretou diversos problemas à 
família. Meus irmãos e eu não 

percebemos o quanto eles estavam 

lutando com isso a té que nosso pai 

nos contou. Fizemo uma meta de 

A LIAHONA • JUNHO DE 1994 

22 



todos ajudarem a saldar as dívidas e 

arranjamos emprego durante o verão. 

Meu pai até deixou que pagássemos as 

contas um mês para vermos aonde ia 
o dinheiro. 

Quando percebemos o quanto 

nossos pais estavam se sacrificando por 

nós, adquirimos grande respeito por 

eles; quando viram nossa disposição de 
ajudá~los, eles nos respeitaram. Agora 

estamos todos mais felizes. 

Nome não revelado a pedido. 

Ore, ore, ore. A melhor coisa que 

podemos fazer para fortalecer a 

família é orar. Ore por inspiração 

para ser capaz de ajudar a família e 
incentive~os a orarem juntos . O 

Senhor nos ama e responderá a 

nossas orações. 

Élder Gerald Sorita, 
24 
Missão Havaí 
Honolulu 

Dê o exemplo tendo um semblante 

alegre. Se você tentar ser agradável 

com a família, eles reagirão a sua 

felicidade e também serão felizes. 
Alapati Lá; Va'atu'itu'i, 26 
Ramo Falelatai, Estaca Upolu Samoa 
Oeste, Samoa 

Meus pais são membros, mas não 

são ativos e, embora eu tenha 

cumprido missão e minha irmã esteja 

no campo missionário atualmente, 

eles não se entem motivado a 

freqüentar a Igreja. É muito tri te, ma 

os filhos estão dando o exemplo para 
os pais. 

Quando há brigas em ca a, 

tentamos seguir o exemplo de Cri to 

desviando a ira com uma respo ta 

branda e não dando continuidade à 
discussão. Nós os amamos, oramos e 

jejuamos para que um dia ele 

queiram voltar para a Igreja e tornar 

nossa família eterna. 

Soraia Fagundes, 25 
Ala do Riacho 
Distrito de 
Contagem, 
Brasil 

Opere uma mudança em i 

mesmo. Você pode estar vendo ó as 

coisas erradas em sua família e não a 

certas. Elogie os membros da família 

nas coisas boas que fizerem e seja o 

primeiro a ajudar quando alguém 
precisar de você. 

Se estiver calmo, se for paciente e 

razo áve l quando a família tiver 

problemas, verá que todos começarão 
a mudar com relação a você. 

Uma vez que haja confiança, você 
será capaz de introduzir bons hábito 

na família-como oração e noite 
familiar. 

Maria Ceciliu R. 
Silos, 16 
Cidade de Nctgu, 
Filipinas 
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Todo membro da família 15 

importante na cdifi ação de um lar 

melhor. Toda · a · emana~ nó~ no 

r unimo em família c planejamo 

pa ar um tempo juntO'. Planejando 

a emana m conjunto apoiamtH1o~ 

un ao outro e tornamo~no · mai 

compre n ivo quanto a · rc pon a~ 

bilidade que ada um deve cumprir. 

Comece con igo me ·mo c l ntc ~c r 

compreen ivo com a família. 

Rowena . Rit,era, 
20 
Ramo de Talct'l'era 
Estaca 'abanallll lll , 

FiliJJina · 

Torne a seção de PER UNTAS E 
RESPOSTAS mais útil, resjJOnc.lendo a 
pergunta abaixo. Envie a re jwsta 
antes de 1 º de agosw de 1994 a 
PERGUNTA E RE PO TAS, 
Intemational Magazines, 50 East North 
Temple, Salt Lake iLy, Utah 84 150, 
U. .A. Inclua nome, idade, endereço, 
ala ou ramo, estaca ou distriw, cidade e 
país. e possível, envie também lima 

fotografia. Ela não será devolt.1ú.la. As 
respostas jJodem ser rnamtscrita oH 

datilografadas em stw jJruJ>ria língua, 
jJois serão traduzida . Se sua resfHma 
for jJessoal ou rnuito resert'l.Ula, jJe ·a que 
seu nome nào seja Jmblicado. Nem 
todas a res}Jo ·ws enio utilizadas. 

PERGUNTA: Sei que somos 

incentivados a jejuar. Tenho tentado, 

mas sem muito sucesso. Como posso 

tornar o jejum mais significativo? [ 



NASCI DE NOVO 
AOS 94ANOS 

Luise Wulff 

E m março de 1989, eu e ta v a grav~11ente doente 

num ho pital em Wismar, na época República 

Democrática Alemã. Aos noventa e quatro anos, 

entia~me compl tamente desamparada e perdera toda a 

vontade de viver. Em minhas orações, pedia 

con tant ment a Deus que me levasse para casa. 

Vendo minha dor, minha filha vinha freqüentemente 

d Hamburgo visitar~me. Em cada vi ita, tentava dar~me 

nova p rança, incentivando~me a suportar a doença. 

Finalmente, la meu genro tiraram~me do hospital e 
lcvaram~m para a ca a dele . 

mpre admirei a força e a confiança de minha filha. 

Quando lhe pergunt i a re peito de ua força, dis e que 

vinha d ua fr qü"ncia à igreja todo os domingos. Ela 

'c filiara à Igr ja d ] u Cri to do Santo dos Último 

ia · muito ano ante , ma eu não entira nenhum 

inter" · em ua n v a religião. Não queria abandonar 
minha igreja prot tantc. 

gora que ' tava m ·ua a a, minha filha começou a 

falar~ me da lgr 'ja e 8 l 'r~ me a e critura . Convidou 

Acima: Luise com Sister Saetteli {à esquerda) e Sister 

Young, as missionárias que lhe ensinaram o 

evangelho. À direita está a filha de Luise, Marianne 

Reimers. 

também duas missionárias para falarem~me mais sobre o 

evangelho. Gostei muito da visita dessas duas adoráveis 

irmãs e, por intermédio de suas palestras, finalmente 

obtive a certeza de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias era realmente a única igrej a verdadeira. 

Fui batizada em 27 de agosto de 1989. Estava, então, 
com noventa e quatro anos e nasci de novo! 

A muda.nça que senti foi imediata e maravilhosa. 

Sabia que ainda teria que sentir dor, mas poderia pedir 

ajuda ao Senhor para permanecer fie l até o fim. Aprendi 

também que o Pai Celestial sabe quando retornaremos a 

ele. Era sua vontade que eu fizesse o convênio batismal 
com ele ne ta vida. D 

A i7mã Wulff morreu em paz dezoito meses após o batismo. 
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"E eis que tu és Meu filho" 
(Moisés l :4). 

Vivian Paulsen 

H á muito tempo, Moisés foi chamado pelo 

Senhor a subir a uma montanha. Ele viu a 

glória de Deus e falou com Ele face a face. 

Disse o Senhor: "Eis que Eu sou o Senhor Deus Todo~ 

Poderoso, e Infinito é o Meu nome". 

Imediatamente a seguir disse Ele a Moisés: "E eis que tu 

és Meu filho". Ele disse a Moisés que havia um importante 

trabalho para ser feito e prometeu mostrar~lhe muitas 

coisas. A seguir, o Senhor disse~lhe, mais uma vez, que ele 

era Seu filho, um filho "à semelhança do Meu Unigênito". 

O Senhor deu~lhe uma maravilhosa visão de toda a 

Terra e de todas as pessoas que foram criadas. A glória 

de Deus estava sobre Moisés ou ele não poderia ser 

capaz de ver tais coisas. Quando a vi ão se encerrou, a 

glória de Deu deixou Moisés e ele se sentiu muito 

fraco. Foram necessárias muitas hora para que ele 

recuperasse uas forças. 

Apó recobrá~la , atanás veio tentá~lo, dizendo 

"Moisé , filho do homem, adora~me". Mas Moisés vira a 

glória do Senhor. Fora~lhe dito por aquele Ser agrado 

que ele, Moi é , não era ,omente um filho do homem, 

mas também filho de Deus, e ele cem cguiu rc pondcr ao 

diabo: "Quem és tu? Porque eis que ou filho Jc Deu s, a 

semelhança de Seu Unigênito. Onde c ·tá a tua glúria, 

para que te adore?" 

Sataná reagiu gritando em alta voz. Apc ar de Moisé 

e ta r a su ta do a princípio, ele clamou ao Pai Ccl · tia! 

para dar~lhe força e di e a atanás que parti c. abcr 

que ele era filho de um Pai Ceie ·ria! glorio ·o, um Pai que 

o amava e ouvia ua oraç.üc , deu a Moi é a coragem ~ 

a força para resistir ao mal. Havia em cu oraçiio a paz 

de aber quem de era. D 

(Ver Mmsés I: 1-22 na Pérola de ( ;rwule Va lor.) 
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DE UM AMIGO PARA OUTRO 

Élder Julio E. Dávila 

De uma entrevista com Élder Julio E. 

Dávila, dos Setenta, por Jan Pinborough 

G ostaria de dizer~lhes, crianças da Igreja: sejam 
dignas de receber milagres nesta vida. Todos os 
dias, lembro~me de um milagre ocorrido em 

minha família em 1973. 
Minha esposa, Mary, eu e nossas duas filhas 

morávamos na Colômbia, na América do Sul. Filiamo~ 

nos à Igreja em 1968. Não havia templo na América do 
Sul naquela época, mas queríamos ser selados. Não 

tínhamos dinheiro para comprar passagens de 

avião, por isso, um amigo nosso pediu ao 
dono de uma agência de viagens que nos 

desse 5 por cento de desconto no preço das passagens. O 
dono da agência de viagens não era membro da Igreja; 
nem mesmo era religioso mas, quando descobriu por que 
queríamos viajar, deu~nos um passe válido para qualquer 

cidade dos Estados Unidos. Mary e eu fomos selados no 
Templo de Lago Salgado. No ano seguinte, nossas filhas, 

Maritza e Liana, foram seladas a nós. 
Sei que o templo é o local onde o Senhor nos abençoa. 
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Muitos membros sul~americanos da Igrej a fazem grandes 

sacrifícios a fim de viajarem para um templo na América 

do Sul. Alguns têm que fazer uma viagem bem difícil de 

barco ou ônibus, durante quatro ou cinco dias só de ida. 

Nasci na bela, limpa e tranqüila cidade de 

Bucaramanga, na Colômbia. Tinha um irmão mais velho e 

duas irmãs mais novas. Meu pai e minha mãe pertenciam 

à Igreja Presbiteriana e ensinaram~nos muito a respeito da 

Bíblia. Meu pai era jornalista e estava sempre estudando e 

escrevendo. Era também muito devotado ao estudo 

bíblico e um bom professor. Lembro~me de sua postura, 

em pé, segurando as escrituras. 

Ele e minha mãe foram 

finalmente batizados na Igreja, assim 

como meu irmão, irmãs e muitos de 

nossos parentes. 
Minha mãe era muito severa. Se 

algum de nós fizesse alguma coisa 

errada, ela castigava todos. "Se você 

vir seu irmão fazendo algo errado e 
não o impedir, será cúmplice", dizia 

ela. 

e na família. Podem também r x mplo ndo bon · 

cidadãos. Se quisermo ter naçõe fort , d v mo 

começar com as crianças. 
Recentemente nos o neto de dez ano , Farid, trouxe 

um amigo filiado a outra igreja para pa ar féria em no a 

casa de campo na Colômbia. Junto , e d i m nin 

começaram a estudar a e critura diariam nt d baixo 

das árvores. Perguntaram~me sobr apó t lo João: 'Eu 
quero saber a respeito dele. El e tava c m J u ·. Tenho 

muitas perguntas sobre Jesu ",explicou Farid. 

Sei que as crianças preci am de h rói - ma não do tipo 
de pessoa qu v mo normalm nt ~ 

na televi ã . qui r m ab r do · 

verdad iro h rói -amig Jo 

passado, presente futuro--D m lhor 

caminho é ler as scritura . 

Uma vez, Farid tava numa 

reunião de testemunh c no co. 

Bem na hora em que l ia 

levantar para prestar te temunho, o 

bispo encerrou a reunião. Na noite 

seguinte, pedi a Farid qu pr st · · 

testemunho na n ite familiar. Ele me 

surpreendeu ao pergun ar: "Qu 

testemunho qu r?" Explicou, ntão, 

que quando pedimo a criança qu 

prestem testemunho, normalmente 

elas dizem que a lgr ja é verJaJ ira. 
"Mas meu te temunho", di ele,"' 

mai obre J u Cri to. É um 
testemunho muito grande". Es ·e 'o 

tipo de te temunho que e ·p roque 

toda a criança t nham. 

ejam ob di nte , criança . 

Quando eu era jovem, mudamo ~ 

nos para a cidade de Cartagena. 

Muitos meninos lá fumavam 

maconha. Sentia~me abençoado 

porque nunca me convidaram para 

fumar. Quando tinha dez ou onze 

anos, tornei~me escoteiro. Eu era o 

único escoteiro em minha escola 

pública, por isso escolhiam~me para 

líder em muitas coisas. Usava meu 

uniforme nas paradas e coletava 

doações para os pobres da cidade. 

Vivenciei a alegria de doar. Julio Dávila, aos 7 anos, com as Confiem no nhor. r m todo o 

dia c e tudem a e c.ri ura . igm11 o 

bom x mplo d Jesu quando lc 
Para serem felizes, vocês precisam 

amar os outros e ser obedientes. 

Devem ser bons exemplos na escola 

duas irmãs mais novas. 

era criança. O 

SEÇÃO INFANTIL • JUNHO DE 1994 

5 



TEMPO DE COMPARTILHAR 

CALA-TE, AQUIETA-TE 

Judy Edwords 

11Livrou em paz a minha alma da guerra que me 

moviam" (Salmos 55:18). 

-

Como será que e sentiu José, filho de Jacó , 

quando eus irmãos o venderam como 

escravo para o Egito? (Ver Gênesis 3 7 .) Ele 

suportou com corag m porque tinha fé no Senhor. 

Potifar, o capitão que comprou José, viu "que o Senhor 

cst<wa com ele, c "o pô obre a sua casa, e entregou n a 

sua mão tudo o que tinha., (Ver Gênesis 39:1, 3-4.) 

en1 que Rute angu tiou~ e ao deixar eu país para 

viver com a 'Ogra Naomi numa terra es trangeira? Rute 

cntiu a paz do enhor e disse a Naomi: "Não me instes 

para que te deixe, e me aL1s te de ao pé de ti: porque 

aonde quer que tu fores irei eu, e onde quér que pousares 

à noit ali pou arei eu; o teu povo é o meu povo, o teu 

Deus é o meu Deu ., (Ver Rute 1: 1-16 .) 

E como c entiu o jovem Davi ao deparar~se com 

Golias no campo de batalha ao ouvir o gigante gabar~ se 

de que o mataria? abendo que o Senhor o protegeria, 

como o fizera duas vezes antes, o menino enfrentou 

Golia , com confiança. Ele explicou ao rei Saul: "O 
enhor me livrou da mão do leão, e da do urso; ele me 

livrarc1 da mão de te fili te u. , (Ver I Samuel17: 1-18, 

22- 23, 32- 3 7 .) 
E ' t<wa a rainha E ter com medo quando foi falar ao 

rei em favor de cu povo, o judeu , abendo que 

'Omentc entrar na pre ença dele em er convidada 

pode ria significar a morte? Ela obteve paz e força para 

t~1:er is ' O jejuando c pedindo a Mardoqucu, eu primo, 

que fi:e ','e os judeu , jejuarem por ela também: "Vai, 

ajunta todos o , judcw ... , e jejuai por mim ... e eu e a 

minh<1 mo ·as também a , ' im jcjuaremo ; e assim irei ter 

·om t) rei, ainda que não é 'Cgundo a lei; c, perecendo, 

puc ' l)." (Ver Est 'r 3- 4.) 

Você já es teve em dificuldades? Já foi vítima de 

crueldade como José? Já precisou alguma vez mudar~se 

para um lugar novo, como Rute? Alguma vez já se 

deparou com algo grande e assustador como aconteceu 

com Davi? Já teve que fazer algo aterrador como fez a 

rainha Ester? Muitos de nós já nos sentimos 

amedrontados, tristes ou sozinhos em algum momento da 

vida. Se nos lembrarmos de que somos filhos de Deus e 

de que ele nos ama, e se fizermos o que ele espera de nós, 

seremos também abençoados com paz. 

Instruções 

Monte a página numa folha de cartolina, depois pinte 

as bonecas de papel e seus vestidos e recorte~os 

cuidadosamente. Você pode usá~ los nas aulas da noite 

familiar ou em discursos da Primária. Crie novos vestidos 

e use as bonecas de papel para contar outras histórias de 

personagens das escrituras . 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Convide as crianças para representarem outros 
jJersonagens das escrituras que foram abençoados com paz 
quando se encontravam em dificuldades-por exemplo: 
Daniel, Néfi, Aarão, Abinádi, um jovem soldado, Mórmon, 
Morôni. 

2. Ajude as crianças a saberem o que fazer quando 
estiverem em dificuldades. Dê exemplos de situações que 
trariam problemas às crianças, escolhendo os exemplos com 
cuidado. ]unto com a classe, identifique maneiras de se obter 
jJaz. 

3. Ajude cada criança a criar uma página para seu Livro 
da Paz (Idéias para o Tempo de Compartilhar, nº 3, Seção 

Infantil, fevereiro de 1994, página 1 O), desenhando figuras 
de f)ersonagens das escritura ou de hoje que foram 
abençoadas com ]Jaz, mesmo em meio às dificuldades. D 

SEÇÃO INFANTIL • JUNHO DE 1994 

6 



SEÇÃO INFANTIL • JUNHO DE 1994 

7 



SAR 



Joy Johnson Heaton 

(Nota da autora: Este relato é um belo 
trecho de minha herança pioneira. 
Conto a história do ponto de vista de 

· Sarah como imagino que tenha 
acontecido.) 

N ão pude evitar olhar para 

trás. Meus pés moviam~se 

numa direção e meu coração 

em outra. Mesmo em lágrimas, 

conseguia ver minha mãe ainda de 

pé na varanda. A cada passo que eu 

dava, ela tornava~se menor. 

Muitas vezes havia~lhe perguntado: 

"Eu tenho que ir, mãe? Só tenho onze 

anos. Tem certeza que consigo 

sozinha?" Todas as vezes ela me 

assegurava que eu deveria ir. Aquele 

era o modo que o Pai Celestial 

preparara para que eu chegasse a Sião. 

Com minha mãe orando por mim, 

sabia que não devia duvidar. 

Quando tinha oito anos, meu pai 

morreu. Não era fácil em ele. Mesmo 

com meus irmãos e irmã mai velhos, 

que ajudavam muito, havia oito filhos 

para alimentar e cuidar. Minha mãe 

trabalhava muitas horas conosco na 

plantação de milho. Algumas vezes, 

enquanto nós jantávamos, ela ia para 

fora e despalhava o milho. Embora 

não o soubéssemos, aproveitava es e 

tempo para jejuar e orar. Ela não 

queria que meus irmãos mais velho 

soubessem que estava jejuando 

porque, algumas vezes, zombavam de 

suas crenças religio a . 

Um dia, enquanto ela e tava lá 

fora meditando e despalhando o 

milho, desejou vi itar uma senhora 

idosa que morava na me ma rua. Em 

sua casa, encontrou doi mi ionário 

que lhe ensinaram o evangelho. 

Minha mãe recebeu re po ta para a 

preocupaçõe a re peito da morte Je 

meu pai e obre o que acontece após 

a morte. Ela voltou para ca ·a muito 

animada. 

Quando m u irmão Je ·cobriram 

o que havia acont cido, ficmam 

inquieto e começaram a rir dela. 

Quando o pai d meu pai 

ouberam do ocorrido, também se 

opu eram veem n emence. Eu não 

entendia por que criavam tanto 

problema a e e re peito. 

Devido ao conflito geraJo , 

minha mãe decidiu, por algum 

tempo, abandonar a nova religião. 

impl m ntc não valia a pena. 

Ela, porém, nunca mai oi a 

me ma. Não poJia negar a bel 'Z<l 

da verdade que ouvira. TcntaV<l, 

com toda a. forç;1 ·, orwen ·cr 

m u irmão , ma ele imple mente 

não lhe davam ouvido . Eu, 

entretanto, a e cutei. ·nti der tro 

de mim uma cálid<l cn ação 

quando entrei na água do I ;H i mo 
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no mesmo dia que la. 
Minha mã queria ir para o oeste 

com os anto . Não tinha dinheiro 
para tamanho empr endintento, mas 

ra uma mulher de fé e sabia que 

ua oraçõ eriam respondidas. 
Ela de cobriu um meio de eu ir. 

Uma enhora idosa e cega 

necessitava de companhia para 
atrave ar os muitos quilômetros de 
terreno p rigo o até chegar às 
montanha de Utah. Foi assim que 
deixei minha mãe e minha família e 

atraves ei a planícies sem eles. 
Quando parti, a lágrima me 

es orriam pelo ro to. Com toda a 
core. gem que con egui reunir, segurei 
a · mão da ·enh ra cega caminhei 
para longe. 

Meu olho tornaram~ e os dela. 

Eu a guiei com minha vi ão e ela 
gu ioLHne com a ab do ria dos anos. 

Junta ·, demo cada pa o do 
caminho atravé da poeira da trilha 
primitiva . D poi de muito longo 
e ansativo · dia ·, · mana me 
·c n ·cguimo ! 

'ntia ~ me tão ·ozinha. E tava em 

Sião, o lugar de paz e refúgio para os 
santos. Devia sentir~me feliz, mas 

tinha saudades de minha família. 
A senhora cega permitiu que eu 

ficasse com ela e tomasse conta de 
sua casa. Eu fazia o melhor possível 
para que tudo estivesse limpo e 
arntmado, mas ela não era parte de 

minha família. Minha mãe não saía 
de meus pensamentos. Eu sabia que 
ela viria. De alguma maneira, ela 

chegaria a Sião. 
Sempre que se dizia que uma 

· companhia de carroções estava 
chegando ao Vale do Lago Salgado, 

eu observava o céu para ver se havia 
poeira-uma indicação segura de que 

o carroções chegariam logo. Eu subia 
o mais alto possível na cerca para ver 
os imigrantes. No princípio, via 

apena uma nuvem de poeira no 
horizonte, mas vagarosamente, muito 
vagaro amente, conseguia discernir 

os carroções, os animais e as pessoas. 
Ob ervava cuidado amente as 

mulhere. O cabelo de minha mãe é 
daqu la c r-ma não, não é minha 

mãe. Lá e tá uma mulher com o andar 

de minha mãe-mas não, também 
não é ela. Talvez aquela guiando a 

parelha . .. ? Não, não, não. A cada 
grupo que chegava, eu pensava: Com 
certeza minha mãe virá nessa companhia 
com meus irmãos e irmãs mais jovens. 

Eu procurava e procurava, e as 
dúvidas surgiam. Ninguém sorria 

para mim. Ninguém corria para 
abraçar~me . Enquanto os carroções 
passavam, minha dor aumentava. A 

cada desapontamento, as lágrimas 
rolavam~me pelo rosto e eu chorava 
até que elas parecessem ter secado. 

Dois longos e difíceis anos 
passaram~se até que minha mãe 
chegou. Quando aconteceu, mal 

pude acreditar. Ela estava esgotada e 
coberta de poeira. Quase não a 
reconheci. Ela me reconheceu, 

apesar de eu ter crescido muito. 
Corri em sua direção o mais 

rapidamente que pude. Abracei~a e 

chorei-desta vez, eram lágrimas de 
alegria. Ela havia chegado a Sião. Eu 

já não estava só. Juntas, estávamos 
em casa. Finalmente, tinha Sião em 

meu coração. D 
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O CARACOL 
ESCONDIDO 

Colleen Fahy 

SÓ PARA DIVERTIR 

BRI QUE COM OS 
CINCOS 
Patricia L. Dombrink 

Encontre o caracol, colorindo o e paço cntr a linha 

onde se acha a seta. Depoi termine pintando a figura. 

v~í. de 5 i.1 1 o de in o em cinCt) ( 5, I , I-' 2 ' L' L L), 

movendo apenas parn cima, pêlr~l hai xtl, 1 ,11 a ;1 L'. qllL' h .h 

ou p< ra ~1 dm~i t <1. 

s 20 

10 15 

20 1..1) 

~o 60 

25 50 

45 60 

50 65 

SOPRE FORTE 
James Edgar Hyer 

Para fazer este experimento, será preciso um carretel 

de linha, um alfinete de cabeça pequena, um pedaço 

de papelão e uma tesoura. 

Corte o papelão de forma que fique maior que a 

base do carretel, depois coloque um alfinete no centro 

do papelão (veja a ilustração). Coloque o alfinete dentro 

de um dos buracos do carretel e sopre pelo outro lado. 

É possível soprar o papelão para fora? 

O que aconteceu? O ar que soprado pelo buraco do 

carretel escapou entre o buraco e o papelão, cau ando 

uma baixa pressão entre o papelão e o carretel. A 

pressão mais alta no outro lado do papelão empurrou o 

papelão contra o carretel. 

Seria possível oprar o papelão para fora oprando ~ 

se pelo buraco em direção ao chão? Se para e de 

soprar, o papelão cairia? Tente e veja! ria po ív I 

oprar uma bola de pingue~pongue para fora de um 

funil segurando~ e o funil de forma que a bola não 

caí e? Tente e veja! D 
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FICÇÃO: 

lESOU 

Rhonda Petty 

O s cachos ruivos de Dora subiam e desciam ao 

dirigir~se para casa saltitando após as aulas. Sua 

professora havia lido para a turma uma história 

sobre piratas que enterravam baús cheios de tesouros. 

·Alguns desses tesouros nunca haviam sido encontrados e 

Dora pensava como seria maravilhoso achar um desses 

baús. Sua família ia jantar na ca a da avó aqu la noite l.: 

ela mal podia esperar para contar-lhe a hi tória. '0)Vó 

sempre falava sobre os tempo antigo ; agora - ria a ve z 
de Dora. 

Ao chegarem à ca a da avó, ora oi Jir lo à ·ozinha. 
"Vovó! Vovó!" ela chamou. "Hoje na e cola apr ndemo · 
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·obre te ouros enterrado . Minha professora disse 

que ainda exist m tesouros escondidos hoje em dia. 

Talvez u consiga encontrar um quando ficar mais 
ve lha". 

Vovó orriu. "Que tipo de tesouro você gostaria de 

encontrar?" 

Dora pensou um pouquinho. "Ouro e diam_antes." 

Vovó sacudiu a cabeça e piscou. "Seria maravilhoso. 

Talvez depois do jantar possamos fazer de conta que 

somo piratas e procurar tesouros enterrados aqui 
m mo". 

Dora bateu palma de alegria. "Podemos vovó? Vou 

aj ud á~ l c a lavar a louça depois do jantar" . 

Após a louça ter sido lavada e guardada, a avó 

chamou Dora e sussurro u~lhe: "Quando eu era 

pequena, cu também onhava em encontrar um 

te ouro. Costumava procurar no sótão . Vamos 
v r e há algum tesouro lá?" 

Dora mal podia controlar seu entusiasmo. 
"Vamos! Vamo !" 

Ela tiveram que ubir por uma 

e cada e treita para chegar ao sótão 
e curo. Dora segurava firme na 

mão da avó. Ela e tava com um 

pouco d medo, mas não queria 

que ·ua avó ·oubesse. Quando 

heg;-uam no topo da . ada e a 

avó acend u a luz, Dora ficou 

decepcionada. Tudo que ela 

conseguia ver ram alguma 

aixa · empoeiradas, algumas teia 

de aranha e um grande baú que não 

tinha a mínima semelhança com um baú de pirata. 

Como é que elas iam encontrar algum tesouro no 

meio daquela bagunça? 

Dora abriu uma das caixas com cuidado. Havia alguns 

brinquedos velhos lá dentro e ela tirou uma boneca de 

olhos azuis e com um vestido cor de rosa. "De quem era 

essa boneca?" ela perguntou, olhando com admiração. 

"De sua mãe. Era sua preferida. Ela brincava com essa 

boneca todos os dias. O nome dela era Dora, e sua mãe 

sempre dizia que quando tivesse uma menininha, poria 

seu nome Dor a também." 

Dora sorriu, tentando imaginar sua mãe brincando 

com a boneca. Estava feliz em saber que sua mãe sempre 

quis ter uma menininha. 

Vovó abrira uma outra caixa e estava 

olhando uma grande fotografia com moldura 

de madeira. Era a foto de uma menina de 

cabelos ruivos, mais ou menos da idade de 

Dora. Dora examinou o retrato 

detalhadamente. Ela tinha certeza 

de que já tinha visto aquela menina 

antes, mas onde? 

"Quem é?" Dora perguntou. 

"Nossa" disse a avó "Não se parece 

com alguém que você conhece." Ela 

procurou e achou um espelho empoeirado, 
limpou~o e o entregou à Dora. "Olhe e diga~ 

me o que você está vendo." 

Quando Dora olhou no espelho, ela se 

espantou. Os olhos eram os mesmos, grandes e 

castanhos, tal como na fotografia, com os 

mesmos cachos ruivos. Os dois rostos eram 
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os mesmos! 

"Sou eu, vovó! Mas por que não consigo me lembrar 

de quando tirei esse retrato?" 

Vovó sorriu. "Porque o retrato não é seu, querida. É 
de sua mãe. Nós tiramos essa fotografia quando ela era 

mais ou menos da sua idade." 

Dora ficou surpresa. Ela não sabia que se parecia 

tanto com a mãe. 

Os olhos da avó brilharam quando ela abriu o grande 

baú. "Dor a, venha ver o que encontrei!" Logo em cima 

estava o vestido que sua mãe usava quando tirou a 

fotografia. Era branco com flores roxas e babados 

também brancos. 

"Posso experimentar? Vou tomar bastante cuidado, 

prometo." Após colocar o vestido com a ajuda da avó, 

Dora olhou~se novamente no espelho e sorriu. A gora ela 

estava igualzinha à mãe. Elas estavam encontrando 

alguns tesouros maravilhosos, apesar de não serem 

de ouro ou diamantes. 

A avó pegou outro retrato dentro do baú. 

Agora era um pequeno retrato de um belo 

edifício. 

"Eu conheço esse lugar! É o templo!", 

exclamou Dora. 

"Sim", disse a avó. "Esse retrato significa 

muito para mim. Quando era pequena, 

minha professora da Primária deu um 

desses a cada um de nós depois de 

uma aula sobre o templo. Ela nos 

disse como era maravilhoso irmos 

ao templo e sermos selados em 

família. Ela disse também que 

podíamo faze r ord nan a p la pc "Oa 1uc haviam 

morrido sem t r tido a oportunidade k onhcccr o 

evangelho. Ela explicou qu para entrar no templo, 

tínhamos que freq üentar a lgr ja, pagar o dízimo, 

obedecer à Palavra de ab doria e guardar o outro · 

mandamentos. 

Fiquei tão feliz com meu belo retrato que levei~o para 

casa e pendure i~o bem acima d minha ama. Toda · a 

noites, antes de fazer a oração, olhava para ele c pedia ao 

Pai Celes tial para ajudar~me a estar pronta a fim de 

poder ir lá . Ir ao templo era a o i a mais im[ ortantc para 

mim. Queria ajudar pe soa como minha bi ·avó, que não 

conhecera o evangelho. Q ueria também asar~mc lá u1m 

um bom homem. 

O dia em q ue fui ao templo para me a '<H om cu 

avô para toda a eternidade fo i o mai belo de minha \ida. 

Quando vejo nossa família junta, fico muito feliz por 

termos feito as escolhas certa . Ainda preci amo!:> 

con tin uar a no esforçarmo em ·cr bon , ma 
vale a pena, poi abemo que estaremo 

juntos para empre." 

Dora orriu. "Acho qu 

encontramo um te ouro hoje." 

A avó abraçou~a. " ora, quero que 

você fiqu com o retrato do templo 

para ajudá~ la a l embrar~ e do 

tesouro · que você encontrará lá., 

ora deu um grande beijo no 

ro to de sua avó. " brigada, 

vovó. Você é a melhor pc oa 

do mundo para encontrar 

te ouro ." D 
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HISTÓRIAS DO LIVRO DE MÓRMON 

''''''''''''''''' Alma Ensina sobre a Fé 

Disse que fé é acreditar naquilo que é verdadeiro sem ver. 
Também explicou como a fé se desenvolve. 
Alma 32:21 

vangelho, a mente ontinua a cr cer. 
uma ·emcnt' boa no · a fé · fortalec . 

!ma 32:3 

Alma ensinou aos zoramitas a fé em Deus. Disse que pedir 
aos céus um sinal para acreditar não é ter fé. 
Alma 32:17-18 

Se realmente quisermos acreditar na palavra de Deus e dar~ 
lhe ouvidos, ela será plantada em nosso coração como uma 
semente e começará a crescer. 
Alma 32:26-28 

Alma explicou qu.e, assim como uma boa semente dá bons 

fruto , e tivermos fé a palavra de Deus nos trará bênçãos. 
Alma 32:37, 42-43 
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MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

Fortalecer--se através das Bênçãos Patri rc 1 

''G osto de ler minha 
bênção pat;iarcal", disse 

Susana. "E como uma 

carta vinda de casa. Quando a leio, 

sempre me sinto amada e bem aceita." 

Os pais são os patriarcas de suas 

famílias e podem dar bênçãos do 

sacerdócio para os membros da 

família. Contudo, os patriarcas das 

estacas têm autoridade para dar 

bênçãos patriarcais semelhantes às 

dadas por Jacó a seus doze filhos. 

(Veja Gênesis 48-49.) Os patriarcas 

da estaca são ordenados para 

declarar nossa linhagem, identificar 

as bênçãos pessoais que o Pai 

Celestial nos concede e mostrar 

algumas das responsabilidades que 

Ele nos pede que assumamos. O 

Departamento Histórico da Igreja 

registra e arquiva somente as 

bênçãos dadas pelos patriarcas. 

PREPARAR~SE PARA 

~~~ ~~~~~~.~~T~~~~~~ 

A fim de tirar~ se o maior proveito 

de uma bênção patriarcal, necessita~ 

se esta r digno e preparado para 

recebê~la. Primeiro, peça ao bispo ou 

presidente de ramo que a entreviste 

para dar~lhe uma recomendação. A 

seguir, marque uma entrevista com o 

patriarca da estaca. Finalmente, 

prepare~ s e espiritualmente p a ra 

receber a bênção. Érica recordo u: 

"Tinha em mente algumas perguntas 

específicas qu and o fui re c eber a 

bênção. Preparei~me durante vária 

sema n as p a ra es t a r sinto nizad a 

ILLUSTRADO POR DILLEEN MARSH 

espiritualmente e fui re ce be r a 

bênção em espírito d e je jum 

oração. Recebi in tru ções e 

inspiração para es t as e o utr a 

perguntas sobre as quais ainda não 

tinha pensado. 

Sua bênção patriarcal é única, e 

você receberá uma cópia da bênção 

para que pos sa e s tud á~ l a 

regularmente. 

• O que pode ~se fazer tJara receber 
a bênção patriarcal? 

UMA BÊNÇÃO 

PATRIARCAL TRAZ A PAZ 

Sua bênção po de d a r~lh e um 

vislumbre de sua natureza e terna e 

de suas poss ibilidade como uma 

filha de Deu s . Um a m ãe fez a 

seguinte observação : "Fico ma ra~ 

v ilha d a qu a nd o p a rti c ip o d a 

bênçãos d e m e u filh o e ve jo o 

qu ão pessoa l e indiv idu a l cada 

bênção é . Deu conhece m u filho · 

bem melhor do que eu. " 

Pode er adequado comparti lhar 

sua bênção patriarcal com membro 
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próx im o da (a m íl i a, m ;1 , c I a é 

agrada e n ão d eve -cr di. · utida 

1 v ia n a m n t . Não levemos 

comparar no a bê nção om a de 

outro . A xt n -ão da bê n ão e a 

ling u age m loqü n te n ão ão 

importan t . 

A b"nção pa tria rca i , não dão 

d t a lhe d e t ud o o q ue id n os 

aco nt c r, m a , no d ão, poré m , 

o rie ntação c p ífi a pc.s oa l. 

"Quando vo lt i da minha mi ão, 

tinha muita e colha , a fazer," rc ·orda 

H lena. "Li minha l: "n ão pn triar -;1 1 

com fervor, ~ a , r 'PO ' ta es ta am hl. 
Aind a n ão to u co mple t a m ' tHe 

certa de como chegar"i lá, ma tenho 

ce rteza d e t a r faze nd o o q u o 

Senhor deseja qu u faça." 

O Pre id nte Thoma . Mon on 

di e: "Um a bê n ção pa tr iar ai 
contém literalment capítulo do -cu 

livro de po ibilid adc terna ... 

é e u pa aport para a paz ne ta 

vida . .. uma Liaho na de lu z q ue, 

co m ce r teza, a g uiará ao cu lar 

ce le tia !. " (A LiaiHma, janeiro de 

1987, pp. 66-67). 
A bê nção patr iarca i · ontêm 

admo rações, prome a e garantias. 

El a n os fa lam de nos ' O S dons 

e pirituai , talento c, alguma veze , 

ch amado . A bênçãos patriarcai 

podem confortar~no em t ·mpos d ' 

perda, ·cr uma âncora em Jia 

d ifícei e forta l ecer~no a medida qu · 

fazemos um ' forço diário para 

c colher a v rdade. 

• 'orno jHJdemos tirar mai jmJVeitn 

de nossas bênçaos j)(ltriarcais? O 





J OSEPH S· M I T H 

ENTRE os 
PROFETAS 

Ele é o testemunho preeminente de 

Cristo nesta dispensoçõo final. 

Robert L. Millet 

J ose ph Smith , o profe t a m órmo n, n ão fo i bem 

com.preendido pelo povo do século dezenove e pode 

ser um enigma ainda maior para os que vivem no 

final do século vinte. "N enhum homem conhece minha 

história", disse ele uma vez. "N ão posso contá,la e não 

tentarei fazê,lo. N ão culpo ninguém por não crer nela. 

Se não houvesse tido as experiências que tive , nem eu 

mesmo acreditaria." (History of the Church, 6:317) 
C omo se u Mes tre , Jes us C risto, Joseph Smi th fo i 

chamado a suportar um certo tipo de solidão na vida. O 

menino da fazenda, que cresceu até se tornar profeta, 

pôde prestar um tes temunho pessoal do Redentor divino 

uma vez que, como Jesus, Joseph foi, até certo ponto pelo 

m e n os, " h o m e m de dores, e exper iment a d o n o 

trabalhos" (Isaías 53:3) . Sua vida se caracterizo u n ão 

por um isolamento conhecido ap na , por aquele · que 

caminharam no glorio o raio do ol do meio,di a c, no 

entanto, têm qu mini trar entre o q ue ·c ont nt am 

em caminhar na fraca luz do cr pC1 culo. 

"Deu é meu amigo" , l e cr v eu a ·ua e ·po ·a Em ma 

em. um momento difícil. "Nele nco n tra rei on fo rto. 

Entreguei minha vida em Sua mão . E ' tou preparado 

para ir quando Ele me chamar. D ejo e tar orn ri ·to. 

Não creio ter minha vida grande valor, a não er para fazer 

S ua vontade" (The Personal Writings of ]osejJh mith, 
compilado por Dean C . ]e e, Cidade do Lago algado, 

1984, p. 239; po ntu ação e g ra fi a co rri g id a ). Tai · 

expre sõe no ajudam a compr ender, pelo mcno · em 

parte, o segredo subjac nte d ·ua humildade c ucc ··o: 

e le abia, e qu e ri a qu e tod o o u be e m , q ue e le 

caminhava na luz do Todo,Podcro ·o. Ele era o porta,voz 

do convênio do Todo, Podero o; u o ·abia c ele o abia. 

CONHECIDO PELO ANTIGO 

A di pe n ação d a p le ni t ude do · tempo c tava 

somente por per eguições e desconfiança , ma também d tinada a traze r a con umação do trabalho do ' enhor. 

O Senhor disse a José do Egito: 11Um vidente escolhido 

levantarei eu do fruto de teus lombos. ( ... ) E' eis que 

eu o farei escrever os escritos do fruto dos teus lombos 

• • • 
11 (2 Néfi 3:7, 18) 

A LI AHONA 

Uma vez que a era atual cria aqLicla em que Deu iria 

"congregar em Cri to toda a coi a · ... tanto a~ que 

e t ão no cé u co mo a que C':itão na terra" (I: fé ios 

1: 1 O) , o santo · pri mit i o an iavam por sua c. h ·gada. 

E! conheciam,na c fa la am a cu re peito, bem omo 

obr o homem que ':ieria o líder da última dispen ação . 
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O Pr id nte Brigham Young fez a seguinte 

obs rvação a re peito de Joseph Smith: "Foi decretado 
no conselho da eternidade, muito antes de serem 

lançado o fundamentos da terra, que ele, Joseph Smith, 
deveria ser o homem, na última dispensação deste 
mundo, a trazer a palavra de Deus ao povo, a receber a 

plenitude das chave e o poder do Sacerdócio do Filho 
de Deus. O Senhor tinha os olhos postos sobre ele, sobre seu 
pai, e sobre o pai de seu pai, sobre todos os seus progenitores, 
desde o tempo de Abraão, e de Abraão até o dilúvio, e do 
dilúvio até Enoque, e de Enoque até Adão. Ele tem 
observado aquela família e o sangue que nela tem circulado 
desde sua origem até o nascimento do homem. Ele foi 
lJreordenado na eternidade a presidir esta dispensação, 
(Discursos de Brigham Young, selecionados por J ohn A. 
Widt e, Sã Paulo: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

do Últimos Dias, /d, p. 108; grifo nosso). 
Outro souberam da vinda de Joseph Smith nos 

últimos dias e do papel vital que ele desempenharia nos 

eventos finais desses dia5. José do Egito (ver 2 N é fi 3:7, 
18), o Salvador ressurreto aos nefitas (ver 3 Néfi 

21:9-11), Morôni (ver Mórmon 8:14-16, 23-25) e João 

Batista (ver João 1:20-22, Tradução de Joseph Smith), 
todos falaram de um grande profeta, um grande Elaías 

que viria a restaurar todas as coisas antes da segunda 
vinda do Messias. (Ver Ensinamentos do Profeta ]oseph 

Smith, p. 356.) 
Os antigos também tomaram conhecimento de J oseph 

Smith de outra maneira: eles lhe ensinaram e guiaram 
durante seu ministério mortal. Com exceção apenas de 

Jesus Cristo, o mundo nunca conheceu mais competente 
autoridade em escrituras do que Joseph Smith. Uma 
coisa é ler um livro de escrituras, e outra bem diferente é 

receber instrução direta dos próprios autores. Quem, 
dentre os estudiosos e líderes religiosos do mundo, pode 

alegar ter estado face a face com Adão, Enoque, Noé, 

Moisés, Elias, João Batista, Pedro, Tiago e João? Quem 
pode falar com autoridade a respeito da vida na América 

DISPENSAÇÕES DO EVANGELHO (asdatassãaaproximadas) 

ADÃO, 4.000 a.C. ENOQUE, 3.400 a.C. 

Uma di pen ação do vangelho é "um período de 
tempo no qual o nh r tem, p lo meno , um ervo 

autorizado na Terra, p rtador do anto sacerdócio e 
da chav , qu tem a comi ão divina de dispen ar 

(forn r) o evangelho ao habitante da Terra. 
uan :lo i, ' O o orr , o evang lho é rev lado outra 

NOÉ, 2.900 a.C. ABRAÃO, 2.000 a.C. 

vez,. Houve muitas dispensações do evangelho desde 

Adão. Entre elas, está a liderada por Enoque, Noé, 

Abraão, Moisés e o próprio Senhor. Existiram outras 
dispensações também, tais como as dos nefitas, dos 

jaredita e das tribos perdidas de Israel. Apesar de o 

plano de salvação ensinado em cada época do mundo 
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antiga por causa das lições aprendidas com Néfi, 

Mórmon, Morôni e outros antigos hebreu americanos? 

(Ver Journal of Discourses, 13:47; 17:374; 21:94, 161-64; 
23:362). Muitos dos visitantes celestiais de Josep h 

impuseram~lhe as mãos e conferiram~lhe as chaves e 

autoridades do sacerdócio (ver D&C 128:20). 
Ao resumir os eventos, disse o Presidente John Taylor: 

"Joseph Smith, primeiramente, foi designado pelo Todo~ 

Poderoso, de acordo com os conselhos dos deuses nos 

mundos eternos, para apresentar às pessoas os princípios da 

vida ... Os princípios que ele obteve puseram~no em 

comunicação não só com o Senhor mas também com os 

antigos apóstolos e profetas; homens como Abraão, Isaque, 
Jacó, Noé, Adão, Sete, Enoque, Jesus e o Pai, e os apóstolos que 
viveram neste continente, bem como aqueles que viveram no 

continente asiático. Ele parecia estar tão familiarizado com 

essas pessoas como nós estamos com aqueles de nosso convívio. 
Por quê? Porque ele tinha de iniciar uma dispensação que foi 
chamada a dispensação da plenitude dos tempos, e que era 

MOISÉS, 1.450 a.C. 

CRISTO, O MERIDIANO 
DOS TEMPOS 

ser o mesmo, cada dispensação faz sua contribuição 

única. Na dispensação liderada por Jesus, por exemplo, o 

Senhor cumpriu os requisitos terrenos do Sacrifício 

Expiatório. A dispensação liderada por Jo eph mith é 

conhecida como talJJelos antigos senv.s ~.li.! O.ms" (Juunwl oi 
Discourses, 21:94; grifo no -o) . Joseph ~milh cnnh~d.1 a, 

e critura , conh cia eu preceito , Lonhcci::t os pmlct~l e 

conhecia o per onagem principal- o enhor Je~us Cristn. 

UM CABEÇA DE DISPE A ÃO 
o ••••••• •••• ' 

O apóstolo Paulo explicou que "o e píritll..,, Jo 

profeta e tão ujeito ao profeta" (I Coríntio 14:32). 
H á uma ordem me mo dentre aquele hamado para 

serem oráculo e porta~voze de Todo~ Podero~l). 

O Élder Bruce R. Me onkie expli ou: " omcça~ ·c p ~lu 
Senhor Jesus, e a eguir vêm Adão oé. A ·cguir, vên1 u 

cabeças das dispensaçõe . D poi , bem mai · abaixo, \'êm o 

profeta e apó tolos, o éld r de I rael e o homcn::, b m , 

sábios e de bom di cernimento qu têm o espírito da lu :: c 

do entendimento" ("Thi G n ration hall Havc My \XImd 

through You" in Harl<.en O Ye PeoJ)le: Discourses (J1l c!Je 
Doctrine and Covenants, Sp rry ympo ·ium, 19 4, "'andy, 

JOSEPH SMITH, 1820 

"a dispen ação da plenitude do · tempo ·" na qual o 

Senhor fará culminarem todo· o planos in i iado em 

toda as época do mundo. (Ver ic.ionário Bíblico, 
"Di p n açõe ".) 
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Utah: Randall Book Company, 1984, p. 4). 
Joseph Smith, como Adão, Enoque, Noé, Abraão, 

Moisés, entre outros, é um cabeça de dispensação. O 

cabeça da di pensação torna~se o meio através do qual o 
conh cimento e o poder de Deus são canalizados para os 
homen e mulheres na Terra. Ele se torna o meio através 

do qua l o evange lho de Jes us Cristo-o plano de 
alvação e exaltação-é mais uma vez revelado, o meio 

pelo qual os poderes transformadores divinos, incluindo 

os convênios e orde n anças, se estendem ao povo 
durante um período de tempo chamado dispensação. O 
cabeça da dispensação destaca~se como a testemunha 

profética preeminente de Cristo; ele sabe de modo 
direto porque ele viu e ouviu e sentiu e experimentou. 

D vido a seu lugar de destaque no plano, uma vez que é 
por meio do p der de seu testemunho que os homens e 
mulh r v"m a conhecer o Senhor e comprazer~se na 

lu z do E pírito, o chamado e a posição do cabeça da 
disp nsação tornam~se algo sobre o que seus seguidores 

pre tam testemunho. 
O Élder McConkie chamou a atenção para o seguinte: 

"Todo profeta é uma testemunha de Cris(o; todo cabeça 

de dispensação é um revelador de Cristo para seus dias; e 

cada profeta e apó tolo é um reflexo e um eco e um 
r pre ntante ilu tre do cabeça da dispensação. Todos 
1 vêm para ecoar e para expor e para estender ao 

mundo aquilo que Deus revelou através do homem que 
foi de ignado para aq uela era a fim de transmitir Sua 
palavra eterna ao mundo" ("This Generation Shall Have 

My Word through Yí u", pp. 4-5). 
É v rdad que adoramos a Deus em nome do Filho; 

Cri to, no o enhor, é o caminho para o Pai e é o Seu o 

unte nom dado debaixo do céu mediante o qual o 
hom m pode a lvar~se. Mas, como vimos, o cabeça da 
di pen açã ' o revelador preeminente de Cristo. Assim, 

pr tar te temunho d ] o ep h Smith é prestar 
te · t munho d ] u Cri to, que o enviou, da mesma 

forma qu um te t munho de Cristo também implica 
laramentc em um t temunho d Pai Eterno, que O 
nviou. P )r outro lado, n gar c mpletamente ]oseph 

mith- ncgar o · influ o pirituai que ate tam sua 

d '· igna ão profética- é n gar o nh r, qu o enviou . 

A LIAHONA 

Jesus disse aos discípulos: "quem vos rejeita a vós, a mim 
me rejeita; e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que 

m.e enviou" (Lucas 10: 16; cf. D&C 1:38; 84:36; 112:20). 

Há um poder divino, uma dotação espiritual incomum 

do Senhor a quem adoramos, associada ao ato de prestar~se 

um puro e fervoroso testemunho de Joseph Smith e da 
Re stauração. Tais extravasamentos com certeza 
demonstram a aprovação dos céus. O Presidente ]oseph F. 
Smith, sobrinho do Profeta, declarou: "Acredito n a 

divindade de Jesus Cristo, pois me aproximo cada vez mais 
do conhecimento real de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus 
vivo, através do testemunho de ]oseph Smith ... de que O viu, 

que O ouviu, que recebeu instruções dele, que obedeceu a 
essas instruções ... " (Doutrina do Evangelho, São Paulo: 

Centro Editorial Brasileiro, 1975, p. 454; grifo nosso). 

" ... COM EXCEÇÃO SÓ DE JESUS" 
• •• o •• o o o o •• • • o o •• o o. o. 

Não é difícil vislumbrar o papel singular de Joseph 
Smith nesta era final do mundo. Em espírito de gratidão 

e tributo, o Élder John Taylor, um homem não inclinado 
ao exagero, escreveu: "Joseph Smith, o Profeta e Vidente 

do Senhor, com exceção só de Jesus, fe z mais para a 

salvação dos homens neste mundo, do que qualquer 
outro homem que jamais viveu nele" (D&C 135:3). Mais 

que Enoque? Mais que Abraão? Mais que Jacó? Mais que 
Moisés? O que o Élder Taylor quis dizer? Podemos 

considerar as seguintes possibilidades: 
1. Joseph Smith é o administrador legal associado ao 

período de tempo, profetizado por Joel, em que o Senhor 
derramaria Seu Espírito sobre toda a carne (ver Joel 
2:28-29). Quando Morôni apareceu pela primeira vez a 

Joseph em setembro de 1823, citou esses versículos de 
Joel e disse "que isto não havia sido ainda cumprido, mas 

logo se re a lizaria" (] oseph Smith 2:41) . Nos anos 
decorridos desde a visita de Morôni, muitos tiveram 
sonhos e visões. Acima de tudo o mais, o Espírito de 

Deus tem sido a influência básica na disseminação da 
verdade eterna e da transformação espiritual daqueles 

que aceitaram e obedeceram os termos e condições do 

evangelho re taurado de Jesus Cristo. 
Além di so, o Espírito influenciou pessoas fora da fé. 
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de que Deu. continua a guiar u~1 

Igreja ' reino, a maior parte do que 

co nh e cmos hoje em forma !c 

do utrina chegou até nó · atrav '. I c 

] o ep h mith. cu chamado d 'LI 

início "ao tempo da rc taura ão de 

tudo, do quai Deu falou p la bo a 

de todo o e u , anto · profeta · , 

de de o princípio" (Ato ' 3:2 1), uma 

época d re ' tauração que ontinuart\ 

at ravé do Milênio. É cham <1da a 

di pen ação da plenitude dus 

tempo . Jo eph mith foi levantado 

para tornar co nhe id as "toda · as 

coi a que nunca fon1m reveladas 

de de a fundação do mund o, mas 

tê m ido on ·crvada · ocultas aos 

11 
••• O Senhor tocou os olhos dos nossos entendimentos ( ... ) E 

contemplamos a glória do Filho, à direita do Pai, e recebemos da sua 

ábio e prudente ·, c ·crão reveladas 

a criança recém-na ·ciclos nc ta, a 
di pensação da p lenitude do · 
tempo " (D&C 12 :1 ; ver mmbém 

124:41). 
plenitude; E vimos os santos anjos, e aqueles que estão santificados diante 

de Seu trono, a quem adoram para todo o sempre." (D&C 76:19-21) 

3. Com a vi ita do alvador ao 

mundo e piritual pó ·-morta l, teve 

início o traba lho da redenção dos 

O Presidente Joseph Fielding Smith, após citar a profecia 

de Joel, fez o seguinte comentário : "Desde essa época 

têm-se fe ito muitas descobertas . Na verdade, a partir do 

estabelecimento do Evange lho, essas descobertas e 

invenções aumentaram grandemente, e temos visto 

talvez mais .. . do que se viram durante todos os ano 

desde os dias da Renascença e da Reforma até a visita do 

Anjo Morôni ao Profeta Joseph Smith" (Doutrinas de 
Salvação, 3 vo lumes, São Paulo: Centro Editori a l 

Brasileiro, 1976, 1:195) . Em resumo, o Espírito de Deus 

-significando a luz de Cristo-tem estado por trás do 

rápidos desenvolvimentos de nature za inte lectu a l, 

científica e tecnológica desde os tempo da Revolução 

Industrial até a no sa Era da Informação. Jo eph mith 

preside sobre nossa era de progresso e cre cimento. 

2. Ape ar de no emocionarmos com o conhecimento 
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morto . Apó o período da randc 

Apo ta ia, porém, a re pon abiliclacl e tran feriu- c para a 

dispensação final. Jo eph mith e eu ucc · ore têm a 

re pon abilidade fundamental d cn inar o evangelho no 

mundo dos e pírito e de prover a ordenança alvadora 

para, literalmente, bilhõe de filho ele nos o Pai. 

O Pre idente Brigham Young fez a eguinte corajo ·a 
declaração: "Joseph Smith po ui a chave desta última 

d i pensação, e e tá agora envolvido, além do véu, no 

grande trabalho do últimos clia · ... Nenhum homem ou 
mulher desta dispensação entrará no reino celeslial de Deus 
sem o consentimento de ]osejJh mith. Do dia em que o 

sacerdócio foi tirado da terra até a consumaçdo de todas as 
coisas, todo homem e mulher devem Ler o c.erti[i adn de 
]osejJh Smith ]r. como jJassa jJorte jJara sua entrada na 
mansão onde Deus e Cristo eswo ... Ele po ui a havc 

daquele reino para a última di pcn ação- a · chave 1 ara 
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governar no mundo spiritua l ... Não deveria tal 

pensamento confortar todas as pessoas? No futuro, serão 

... gratos por J oseph Smith J r . .. É sua missão 
providenciar para que todos os filhos do homem nesta última 
disjJensação sejam salvos através da redenção" Uournal of 
Discourses, 7: 28 9; grifo nosso) . 

UM TRIBUTO 

Como sugerido anteriormente, a vida de Joseph Smith 

seguiu, até certo ponto, o padrão estabelecido por seu 

Me tre, Jesus Cristo. O padrão foi seguido até mesmo em 

ua trágica conclusão. Como seu Mestre, Joseph Smith 

também derramou se u sangue para que o testamento 

final, o re stabelecimento do novo convênio pudesse 

c tar em pleno vigor. (Ver Hebreu 9:16.) Pouco antes de 

sua morte, conta~ se que o Profeta Joseph declarou: 

"Estou cansado, fui atacado, sofri muito. Alguns dos 

irmão acham que podem levar o trabalho em frente 

melhor que eu, muito melhor. Pedi ao Senhor que me 

tirasse desse mundo. Suportei tudo o que podia. Tenho 

que elar meu testemunho a essa gerâção com meu 

angue. Tenho que fazê~lo, pois o trabalho não 

progredirá até que eu me vá, porque o testemunho não 

ntra em vigor até que o testificador esteja morto. As 

p oa pouco sabem quem sou eu quando falam 

comigo, e nunca saberão até que me vejam pesado na 

balança do reino de Deu . Eles então saberão quem sou 

eu, ver~me~ão como eu sou" (Mary Elizabeth Rollins 

Lightner, They Knew the Prophet, compilado por Hyrum 

c H 1 n Mae Andrus, Cidade do Lago Salgado: 

B okcraft, 1974, pp. 26-27) . 
O Pr idente Brigham Young oferece u~nos se u 

te temunho: "Quem pode dizer com justiça alguma coisa 

contra Jo eph? ... ufano~me em dizer que, com exceção 

d J ri t , nunca viveu ou vive homem melhor 

n ta t rra" (Discourses of Brigham Young, p. 459). O 
Éld r Wilford Woodruff comentou: "Não há, nessa 

aeração, homem tã grandio o quanto Joseph ... Sua 

mente, omo d Enoqu , e tend ~ pela ternidade, e 

· )ment Deu p d ompr nd r sua a lma" Uournal 
Histm _ , de abril de 1 3 7). 

Com o trabalho no templo de Nauvoo parado durante 

o dia do Senhor, o Profeta Joseph e alguns dos outros 

irmãos pregavam aos santos reunidos num bosque 

perto do novo edifício ainda não concluído. 

Um dos desafios significativos que enfrentamos como 

santos dos últimos dias no final do século vinte é o de 

sermos fiéis e verdadeiros ao legado que Joseph Smith 

nos deixou. O salmista declarou que, nos últimos dias, os 

ímpios atacariam os alicerces da fé dos crentes (ver 

Salmos 11:1-3, tradução de Joseph Smith) e buscariam 

minar as verdades fundamentais que são a base de nosso 

compromisso para com a Igreja e o reino de Deus. Isso 

acarretou e ainda acarretará tentativas-tanto diretas 

como sutis-para aviltar o nome e os labores de Joseph 

Smith, o profeta fundador dessa dispensação. Mas que 

seja lembrado que o Deus dos céus chamou e aprovou 

J oseph Smith; aqueles que tentarem macular o nome e a 

imagem do Profeta da Restauração terão que, no final, 

responder por suas ações perante Deus. 

O Presidente George Albert Smith fez a seguinte 

observação: "Muitos menosprezaram o nome de Joseph 

Smith, mas os que assim o fizeram serão esquecidos nas 

entranhas da terra e o odor de sua infâmia ficará para 

sempre com eles, mas a honra, a majestade e a fidelidade 

a Deus, exemplificadas por Joseph Smith e ligadas a seu 

nome, jamais morrerão" (citado por Harold B. Lee em 

Conference Report, outubro de 1973, p. 166). 
Joseph Smith foi e é um profeta do Deus vivo. Sei que 

o Senhor apareceu a ele, chamou~o e deu~lhe poder para 

revelar o Pai e o Filho e as doutrinas de salvação a um 

mundo que vagava, havia séculos, na escuridão. Que o 

Senhor nos dote com o compromisso e a força espiritual 

de viver conforme acreditamos de modo a que possamos 

demonstrar evidência de nosso apreço por Deus, nosso 

Pai, por Jesus Cristo, Seu Filho, e por Sua testemunha 

preeminente nesses últimos dias, Joseph Smith, o 

Profeta. D 

Robert L. Millet é o deão de Educação Religiosa e professor-catedrático 

de Escritura Antiga na Universidade Brigham Young. 

A LIAHONA • JUNHO DE 1994 

32 





TUDO SE ENCAIXOU 

Carolyn Johnston 

Quando minha irmã N ancy e e u éramos 
ado lescentes, freqüentávamos regularmente 
nossa igreja local. Começamos a sentir, porém, 

que alguma coisa estava faltando, e decidimos conhecer 

utra igreja . 
Naquele verão, minha irmã e meu irmão visitaram um 

e tande na Feira Nacional Canadense, onde missionários 
estavam passando um filme chamado "A América Antiga 
Fala". Depois de ver o filme, minha irmã e meu irmão 

d ram eus nomes para receberem um exemplar grátis do 
Livro de Mórmon. Ainda me lembro do entusiasmo na 
voz dela ao contar a mim e a minha mãe que Cristo 

vi itara o continente americano. 
Os mi ionários trouxeram um Livro de Mórmon para 

minha irmã e perguntaram-lhe se gostaria de saber mais 
obre a Igreja. Foi assim que nos ensinaram o evangelho. 

Mai d um ano depois que Nancy e eu fomos batizados, 

la começou a namorar um jovem chamado Luke. Ele 
tinha uma p r onalidade vívida e parecia irradiar amor e 

ntu ia mo. Na ép ca em que Nancy o conheceu, Luke 
e tava procurando uma dir ção na vida. Quando ela lhe 

falou do vang lho, 1 mo trou um [i rte desejo de receber 
a · pal tra . ua irmã, L onarda, tamb ~ m e in tere ou. 

Embora Luke e Leonarda concorda em com quase 
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tudo o que os missionários lhes ensinavam, foi-lhes difícil 

aceitar Joseph Smith como profeta. Os missionários 
disseram-lhes que, uma vez obtido um testemunho de 

J oseph Smith, tudo o mais-o Livro de Mórmon, a 

restauração do evangelho, os princípios do evangelho 

ensinados pelos profetas-se encaixaria. 
Quando Luke e Leonarda se encontraram novamente 

com os élderes, a palestra centralizou-se em Joseph 
Smith. Um dos élderes sugeriu que orássemos, um por 

vez, perguntando ao Pai Celestial se Joseph Smith era um 
profeta e, depois, ouvíssemos silenciosamente a resposta 

durante um minuto. 
Não esquecerei a paz que penetrou naquela sala e 

tocou os corações quando o Espírito nos testificou que 

Joseph Smith era um profeta do Senhor. Luke aceitou o 
batismo e Leonarda foi batizada alguns anos depois, com 

a permissão dos pais. 
Desde aquela noite, o Espírito tem-me tes tificado 

muitas vezes da veracidade de ou tros princípios do 

evangelho. Aquela experiência, contudo, destaca-se em 

minha lembrança porque foi uma de minhas primeiras 
experiênc ia envolvendo revelação pessoal do Pai 

Celestial que me ama. Sem dúvida, para nós, naquela 

noite, tudo se encaixou. O 

JUNHO DE 1994 

34 





. JOSEPii SMITH 
O PROFETA DA RESTAURAÇAO 
Marvin K. Gardner 
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J oseph Smith era um menino de 

quatorze anos quando se dirigiu 

a um bosque numa bela manhã 

de primavera de 1820. 

Durante os próximos vinte e 

quatro anos-até seu martírio na 

idade de trinta e oito anos em 

junho de 1844, há cento e cinqüenta 

anos-o Profeta J oseph Smith 

testificou que Deus, o Pai e Jesus 

Cristo apareceram a ele. Também 

testificou de muitas outras visitas e 

manifestações celestiai . Na páginas 
seguintes encontram,se representa, 

ções artísticas de alguma de sa 

gloriosas manifestações. 

Cada um de ses evento teve um 

propô ito ignificativo. Por meio 
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dele , Jo cph mith crviu como um 

in trumento Jo cnhor para rc taurm 

o conhecimento, a verdade, o poder c 

as chave do accrdócio. Portanto, A 

Igreja de Jc u Cri to Jm antos do 

Último Dia não se originou d' 

qualquer outra organiza~ão religio a. 

Ela foi c tabelccida por cu c eu 

profeta por meio de men agciro 





celestiais, que vieram dos céus à Terra ((Este é o Meu Fdho Amado. twc, 

e re st a ur aram a a ut o ridade e os ao eph mith 2:17). 
ensinamentos que existiram na Igreja 

durante o minist é rio mor ta l do 
Salvador. 

Agora, após os muitos testemunhos 

dados em vida por J oseph sobre o 

Salvador, es te tes temunho-que· ele 

selou com seu sangue-continua a 

ecoar em muitas n ações de todo o 
mundo: "( ... ) que Ele vive! 

Pois vimo,lo, mesmo à direita de 

Deus; e ouvimos a voz testificando 
que ele é o Unigênito do Pai-

Que por ele, por meio dele, e dele, 

são e foram os mundos criados, e os 

se us h abitantes são fi lhos e fi lhas 

gerados para Deus" (D&C 76:22-24). 
A Primeira Visão, 1820 (ver 

páginas 36-37). "Quando a luz 

repousou sobre mim, vi dois 

Personagens, cujo resplendor e glória 
desafiam qualquer descrição, em p ~, 

acima de mim, no ar. Um Deles 
falou,me, chamando,me pelo nome, 

e disse, apontando para o outro: 

A Visita do Anjo Morôni, 1823 

(esquerda). "Ele me chamou p lo 

nome e me di qu era um 

mensageiro envi:~do da pr ·enç 1 d 

Deus, e que se chantava Morôni; qu 

Deus tinha um t rahalho a ser f ·i to 

por mim; e qu . tr..eu nome .... ria 

conhecido por bom u por mau entr' 
todas as nações, fafT1 ílias língua ... 

Disse que havia um livro 

depositado, escrito sobr pia as d ' 
ouro ... Dis e também, que nele e 

encerrava a plenitud c..lo Evangelho 

eterno, como foi entregue p lo 

Salvador" Qo eph mith 2:33 34). 
Joseph Recebe as Placa s de 

Ouro, 1827 (acima) . "Por fim 

chegou o tempo de obter a pia as 

... O me mo men agciro celestial 
[Morôni] entr gou,a · com e ta 

ac..lvert"ncia: que cu ·cria r on, 

ávcl por ela ... 

Pela sabcJoria de cu , ela 

continuaram a alvo em minha 
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mãos, até que cumpri com elas o que 

havia sido pedido de mim" (]o eph 

Smith 2:59-60). 
João Batista Confere o Sacerdócio 

Aarônico, 1829 (esquerd a) . "Um 

mensageiro do céu desceu em uma 

nuvem de luz e havendo po ·to sua 

mãos sobre nós ordenou~nos dizendo: 

A vós meus conservas, em nome do 
Mess ias, eu confiro o Sacerdócio de 
Aarão ... 

O mensageiro . · .. disse que seu 

n o m e e r a João, o mesmo que é 

cha m a d o J ~ão Ba ti s t a no Novo 

Testamento" (Joseph Smith 2:68-69, 
72). 

Pedro, Tiago e João Conferem o 

Sacerdócio de Melquisedeque, 1829 

(abaixo). "Pedro, Tiago e João, q ue 

vos enviei, e por quem vos ordenei e 

confirmei após tolos e tes temun h as 

es peciais do M e u n ome, para q ue 

poss uísse is as chaves do vosso 

ministério e das mesmas coisas que a 

eles revelei" (D&C 27:1 2). 
A Voz de Deus e um Anjo Prestam 

Testemunho do Livro de Mórmon, 

1829 . " aibam toda · a · nações, 

famílias, língua · e povo · a quem esta 

obra chegar, que nó ·, pela graça de 

Deus, o Pai, e no so enhor J e ·u · 

Cri to, vimos a placas que contêm 

e tes a na i . . . abemo · também que 

foram traduzida pelo dom c poder de 

Deus, porque as im no · foi dito pela 

sua voz . .. Declaramos solenemente 

que um anjo de Deu · baixou do · 

céus, trouxe e mo troLH10S a · placa ·, 

de maneira que vimo a· gravaçõe 

sobre as mesmas, e sabemo que é 

pela graça de Deus, o Pai, e de nos o 

Senh or Jesus Cristo, que vimo e 

testemunhamo que estas coisa ão 

verdadeiras" (Oliver Cowdery, David 

W hi tmer, Martin Harris, "O 

Depoimento de Três Testemunha ", 

Introdução do Livro de Mórmon) . 

Uma Visão do Pai e do Filho, 

1832. "O Senhor tocou os olho dos 

nossos entendimentos, os quais se 

ab ri ram, e a g lória do Senhor 

brilhou ao nosso redor. 
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E contcmpl~11Hth a ,!..!l6ria lltl 

Filho, à d1reiLl lo Pai, L' JL' ehL'Jlll) 

da ua plen1rudc; 

E vimo o .mttb anjth, c aquele. 

que c. tão . <mtitkado. li~HHL' k cu 

trtH10, adtnando ~~ l)L'll L' ~\1.) 

t)rd •iru, cl ljlll'lll adl)J':lln p~ll' : l (0 lt) 

o sempre" (L~ C 76: ll - 21). 

Uma V isã o do Reino Celestial, 

18 36 (ver página 42). "l Léu 

foram abertos, e umtcmplc1 t) rl'ino 

celc ·tial de Deu. t' sua .l!ltm.l ... 

Vi a incomp:uJ, el bek::l d.1 p~.m:l 

atravé da qual entrarão o · 

herdeiro · de · c reino, c era como 

que circundada de chama de fogo. 

Também vi o refulgente trono de 

Deu , ·obre o qual se ach:1\'tlm 

entados o Pai c o Filho. 

Vi as formo as rua desse rcinu que 

pareciam cr pavimentada de oum. 

Vi Adão c Abraão, ntbstL' p:lis, 

a · im como meu pai, minha mãe e 

meu irmão Alvin, que havia morridtl 

há muito Lcmpo" (D& I 37: I 5). 

O Sen hor Aceita o Temp lo de 



Kirtland, 1836 (direita). "O véu foi 
retirado de nossas mentes, e abertos 
os olhos do nosso entendimento. 

Vimos diante de nós o Senhor, de 
p' no parapeito do púlpito; e sob os 
Seus pés um calçamento de ouro 
puro, da cor de âmbar. 

Seus olhos eram como a labareda 
d fogo; os cabelos de Sua cabeça 
eram branco como a pura neve; Seu 

mblante re plandecia mais do que 
o ol; e a Sua voz era como o som de 
muitas águas, (D&C 110: 1-3). 

Moisés Dá as Chaves da 

Coligação de Israel, 1836. "Os céus 
outra vez e no abriram, e Moisés 
aparcc u diante de nós e conferiu~ 
no a chave da coligação de Israel 
da quatro partes da terra e da 
condução da d z tribo da terra do 
norte, (D& 110:11). 

Elaías Confere as Chaves do 

Evangelho de Abraão, 1836. 

"D 'poi , disto, Elaía · a par c u e nos 
conferiu a di ·pen ·ação do e angelh 
de braão, dizendo que em nó e em 

nossa semente todas as gerações 
depois de nós seriam abençoadas, 

(D&C 110:12). 
Elias Confere as Chaves desta 

Dispensação, 1836. "Depois que esta 
vi~ão se encerrara, outra e grande 
gloriosa visão fulgurou sobre nós; 
pois Elias, o profeta, que foi 
transladado aos céus sem ter 
experimentado a morte, es tava em 
pé diante de nós, e disse: 

"Eis que chegado é o tempo exato 
do qual falou Malaquias-testi~ 
ficando que ele [Elias] seria enviado, 
antes que o grande e terrível dia do 
Senhor viesse-

Para converter os corações dos 
pais aos filhos e dos filhos aos pais, 
para que a terra toda não seja ferida 
com uma maldição-

Portanto, as chaves desta dispen~ 
ação são posta em vossas mãos; 

e por i to podereis aber que 
o grande e terrível dia do Senhor 
e tá perto, me mo às portas,, 

(D&C 110:13-16). D 
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"Para Onde 
Vão Aqueles 
Holandeses?" 
C. R. Kirschbaum 

C aminhando sob a garoa, minha esposa e eu 
vagarosamente voltamos para o hotel. Por dois 

dias, havíamos copiado informações de registros 
da igreja de uma pequena cidade alemã, sobre os 
antepassados dela. Depois de decifrar folhas e folhas de 

inscrições quase ilegíveis, estávamos exaustos. Nossa 
cabeça rodopia v a com os nomes das gerações que 

conseguíramos obter, retrocedendo até o ano de 1648. 
Esse foi o máximo que atingimos, pois 
os registros da igreja haviam sido 



queimados na Guerra do Trinta Anos. ( . do T. Guerra 

entre ca tólicos e pro tes tantes, no E tado alemães, de 

1618 a 1648, que acabo u por envo lver a m aioria da · 

nações da Europa.) Sugeri a minha espo a que e tava na 

hora de eu dar uma olhada nos meus antepassado . 

M e u avô es t a bel e ce r a~se em n o a te rr a n ata l, a 

H olanda. A única pista que eu tinha sobre seu pa ado era 

qu e antes e le h a via m o r ado e m um a c idade a le m ã 

chamada Solingen, não muito distante de onde e távamo . 

Disse a minha esposa que, se saíssemos imediatamente, 

poderíamos chegar aos arquivos da igreja de Solingen na 

manhã seguinte. Então partimos e, no começo da noite, 

chegamos ao local que acreditávamos ser Solingen. 

Achamos um h o tel e e m po uco t e mp o n os 

encontram.os sentados no restaurante. Quando o garçom 

trouxe a sopa, porém, d esco brimos qu e n a ve rd ad e 

estávamos em Grafr a th , um subúrbio d e So linge n . 

Imediatamente cancelamos nosso pedido e, para surpresa 

do garçom, corremos para o carro. Solingen mesmo 

estava ainda a meia h ora d ali e n ão podía mos 

perder tempo esperando até a manhã seguinte. 

Infeli zmente tod os os h o t é is e m So linge n 

lo t a d os e , ass im , 

decidimos vo lta r a Grafr a th. 

Podem imaginar a surpre a 

do garçom ao retornarmos e 

renov a rmos o p e did o d o 

jantar? Quando lhe explicamos 

por que havíamos saído com tanta 

pressa , e le so rriu timidamente e 

nos informou que todos os registros 

de S o lingen es t ava m a li e m 

Gr afr a th, n o e dif íc io 

adj a c e nte a n osso 

hotel! Aí foi a nossa 'c: de t)ITir timid ~mwnte. 

Logo após o jantar, fomo . ,w t.:Lhfícitl vi ::: inht) . L:\ 

e ·tavam o- arquivo. , aberto IW di.1 .... c.L!uintL' d :1 ~ ni!t) a 

do:e hon.1 ·. De manhã, c. pcr.h .1mn. do l ~ lLitl dL' fnra In 

edifício ante · me mo de os ~1rqui\ tls ahnrcm. tt :mdtl 

me apresentei ~to arqui,·ist;1, ele d1~~L' : " 'r. k.tr L hh:tum, 

c ·tou fe l i: que finalmcntL' tcnh:1 'indtl". 

Logo ficamos ·abcndo que L) .lrqul\ t-.l:\ :mll'ritH havi ~l 

co m p il ado vúri :1s informaçiks ~ol rL' :1 famíli :t 

Kir c h ba u m, rctroccdcn 1o ate Ll ,lntl Lk I)() . ()..., 

Kirsc hbaums eram famosos fctbricmrcs Lk' c p.1d.t. c 

vário dele foram prefeitos da cidade. 

Ao ler sobre meu antcpa · ·ados, descobri que tinh ~lm 

a característica de erem calmo: c bondosos - C'-CL'ttl 

quando provocados à ira. Li uma engraçada passagem a 

respeito de um tabel ião local que aparentemente ardicou 

a lgum golpe em um de meu · antepassados. ul clião 

m ais ta rde v iu ~ e preso em sua própria casa por um 

carregamen to de "adubo natural", que ftli entregue em 

sua por ta pelo próprio Hcrr Kir chbaum <) prdetln. 

Ao meio~dia, partimo · carregado · de inft)rma<si)c-. de 

ce n te n as d e a n tepassados, incluindo uma antHc 

ge n ea lógica, in úmera fotocópias de publiLa~<-l ·s dL 
me us a n tepa ado · c um livro obre a fahrila<s;lo dns 

espada de Solingen . 

Na volta para a H olanda, c tt1vamos tão ah ortos com 

tudo o q ue h avia acontecido que nem con,·ersam<>s 

mu ito. Em pouca horas, havíamo obtido rcgi-;tros de 

centena de antepas ados. De repente, quebrei o silêncio 

com uma ri ada. 

Pensei em meus bondosos antepassados feli zes por ver~ 

nos chegando em Grafrath, onde cstélvam as informa<,/les 

neces ária para a ordenanças do templo. Então im:tginci 

sua fr ustração q uando saímos apressadamente p ;tr ~l 

o lingen. Eu qua .... c podin 

ouvi~los grit:lndo: "Ei! 

Para onde \'iio aqueles 

holandeses?" lJ 
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NOVOS AMIGOS 
,_, 

DE V ERA O 

L evou dezessete semanas 

(quatro páginas por dia), mas 

os rapazes e as moças da 

Ala Hermosa Vista, Estaca Mesa 

Arizona Red Mountain conseguiram. 

Juntamente com seus líderes, 

aceitaram o desafio de Morôni 

10:4-5, dividiram~se em equipes de 

dez pessoas e leram o Livro de 

Mórmon em grupo. 

A cada grupo de dez foi designado 

um capitão. No começo, os capitães 

não estavam bem certos se queriam 

assumir a responsabilidade. Blair 

Phelps já sabia, antes de tudo 

começar, o que ia encontrar pela 

frente. Sua irmã fora capitã de uma 

atividade seme lhante no ano 

Janet Thomas 

anterior, por isso ele sabia do que se 

tratava. De qualquer modo, 

concordou em cooperar, juntando~ 

se aos outros sete capitães, sendo, ao 

todo, oito equipes. 

Toda semana cada capitão 

entrava em contato com os membros 

de sua equipe e somava os pontos 

que cada um havia feito naquela 

semana. Os requisitos para a 

obtenção de pontos eram leitura 

diária, estar em dia com a de ignação 

de leitura, memorização de c rtos 

versículos e comparecimento aos 

serões e atividades organizado para 

incentivar a participação. A cada 

pes oa foi dado um folheto com um 

roteiro de leitura, a programação dos 
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eventos, o ver ículo , para decorar <.: 

as palavra da promcs ·a de Mortmi. 

A equipe não competiram; prc~~ 

tavam conta a seu - capitãc mais 

para perman ccrcm concentrada 

em sua meta . 

Michelle h phard comcn tou o 

que aconteceu: "Eu c tava ba tantc 

ansio a ... " c depois de uma pausa, 

acrescentou: " ... no começo". A 

dose de entusia Tno era alta entre as 

equipe , na primeiras dua · emana , 

ma as féria de verão acabaram <.: a 

leitura começ.ou a declinar. Parece 

que todos tinham problt:nw para 

manter~ c dentro da programação. 

No final, a Abclhmlw tomaram 

medida · drástica para niio fi arem 



para trás. Ela~ fizeram uma festa na 

qual a atividade principal foi a 

leitura do Livro de Mórmon. Maria 

Dastrup di ·c: "Foi a festa mais 

estranha que cu já vi. Quem diria 

que nos divertiríamos apenas lendo 

o Livro de Mórmon?" 

Quase todos acharam um 

per onagem favorito ou um a 

história favorita durante a leitura. 

Mike Walker dis e: "Rea lmente 

admiro Néfi. Ele é um bom 

exemplo . Durante a leitura, fiquei 

pen ando m eu irmãos. Como 

puderam ver um anjo e tantas 

outras coi a maravilhosas que 

deveriam ter edificado ua fé, e 

depois voltar a ser iníquos? É difícil 

de entender". 

Muito de envolveram um senti~ 

mento a respeito de Morôni. Ler suas 

últimas palavras deixou~os tristes, 

ma e p ranço o . "Foi triste quando 

Morôni disse adeus", comentou Lisa 

Corrington. "Sua promessa funciona 

quando realmente queremos 

de ·cobrir ·e o Livro de Mórmon é 

verdad iro". 

Michelle também comento u 

sobre a · última palavra de Morôni: 

"Ele no · dc.1 uma prome sa final, 

depoi · de todo o se u povo ter 

morrido c depois de tudo que 

aconteceu. Ele no diz que ainda 

podemo · con ·eguir-ainda podemo 

viver como ri to ensinou". O 

LER O LIVRO DE MÓRMON 
Como chegar à última página. 

Os jovens de Mesa, Arizona, es tava m 

determinados a terminar a leitura do Livro de 

Mórmon no tempo planejado. Elaboraram 

- um a li sta de sugestões que os ajudo u a 

alcançar seu objetivo. 

-Preste atenção. 

-Ore primeiro-ajuda! 

-Apliqu e o que le u em coisas que 

acontecem a sua volta. 

-Tenha uri1 roteiro de leitura. 

-Leia os cabeçalhos dos capítulos. 

-Leia durante o dia, quando estiver mais 

de perto, e tente ler todo os dias no mesmo 

horário. 

-Leia o Livro de Mórmon com a família ou 

amigos, para que possa discuti~lo. 

-Leia o Livro de Morôni primeiro; volte ao 

início do livro e comece a leitura. 
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Homens como Morôni 

fizeram grandes 

sacrifícios para trazer

nos o Livro de Mórmon. 

O mínimo que podemos 

fazer é testar a 

promessa de Morôni. 

(Ver Morôni 1 0:4-5.) 



Joseph Smith Testifico do Livro de Mórmon, de Robert T. Barrett 
Em 1839, o Profeta Joseph teve, em Filadélfia, Estado da Pensilvôn ia, a oportunidade de falar a uma grande congregação de pessoas que não 

pertenciam à Igreja. Segundo seu companheiro, Parley P. Pratt, elas "estavam maravilhadas, eletrizadas . . . e dominadas pelo senllmenlo de 
verdade e poder com o qual [Joseph] falava ... Muitas almas entraram para o rebanho" . 



Sua missão terrena começou 

quando o Pai e o Filho 

responderam a sua primeira 

oração em voz alta, e 

terminou quando ele e seu 

irmão foram assassinados 

por uma turba. A vida e o 

legado de Joseph Smith 

são analisados este mês 

em vários artigos, 150 anos 

após seu martírio. 


