


Na Capa : 
"O sacerdócio é a autoridade e o poder 
que Deus conferiu aos homens para agir 

em Seu nome na Terra . Quando 
exercemos devidamente a autoridade do 

sacerdócio, fazemos o que,Eie faria se 
estivesse presente", escreve Elder Boyd K. 
Pa cker a respeito de no<;óes básicas dos 

pri.ncípios de governo do sacerdócio 
(ver página 14) . Fotografiada capa 

de Matt Reier. 

Capa da Seqáo Infantil 
Fotografia de Craig Dimond 
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COMENTÁRIOS 

AS PALAVRA DOS PROFETA 

É maravilhoso receber a Lialwna (e -pa

nho l) e ler a pa lavra do profeta e 

Após t o los moderno cont ida ne a 

esplendida rev i ta. Sou grato por aque le 

que tornam possível a sua publica~ao. ei 

que ela nos traz a orienta~ao que no so Pai 

Celestia l dá a se us profe tas, vidente e 

reveladores . Muitas vezes me tem ajudado, 

com o re la to de experiencias q ue servem 

d e exe m plo pa r a mim . E ta m bém n os 

ajuda a ente n der m e lho r nossa m is ao 

nes ta vida, senda também mais uma fo rma 

de nos aproximarmos do Senhor. 

Juan Domingo Tablares A liaga 

A la Satélite Norte 

Estaca Satélite El A lto Bolívia 

CONFORTO CONSTANTE 

Leitor assíduo, estou escrevendo com a 

finalidade de expressar a minha fe licidade 

e sa tis fa~ao com A Liahona. Os artigos 

sempre me trazem confo rto no momento 

q ue e u prec iso. Par t icu la rme n te, gasto 

muito das m e n sage n s in spiradas da 

Primeira Presidencia. Também é bom ler a 

respeito de outros santos dos últimos días e 

saber que a lgreja está ere cendo e que 

nao estamos sozinhos no testemunho do 

evange lho de Jesus Cristo. 

Cargarde Lopes Barbosa 

Rio de ]aneiro, Brasil 

FORTALECENDO-SE NO HAITI 

Nao posso expre ar minha grande ale

gria ao escrever a voces. Eu ou um assi

nante regu lar de CÉtoile (frances) e leio 

freqüentemente a respeito ele acontecí

mentas em outros paí e -. Quero aproveitar 

esta ocasiao para enviar os cumprimentos 

dos mórmons do Ramo ao Marc.os 

(Haití). Quase toJos nós fazemo -

a -inatura da re\'ista anualm~.:nrL' . 

Eu SL)U mcmhw da lgrL' ja h:1 ll .Uhl:-.. 

Permanecí arivo na lgrcja tLldL) es~L' IL'tnpll, 

a dc -peito da - muitas difkuldades. F agllnl, 

que fui chamado como presidente de ranw, 

into a alegria de servir ao ' enhm, princi 

palmente ao trabalhar com a l'ntm<l jli\ 'L' n 

tude do meu ramo. Para mim, CEwtle e 

uma fontc de for~a e apoio e piritual e 

contém men -agen inspiradoras. 

]ulien Osmick 

Ramo Sao Marcos 

Distrito Porto Príncipe Norte 1-Iaici 

Sempre quis cxpressar meus sentimen 

tos sobre a revi ·ra A Lialwna. El a é mara\'i 

lhosa. Fortalece-me e também me cnsll1,\ 

por meio dos cxcmp los de mcmbros da 

Igreja em outros paíse -. A · mensagcns edi

ficante Jo profetas e líderes tra:em-me 

conhecimento, confian~a e tcstemunho da 

veraciclade Jo evangclho. Nas noites fami

liares, e leciono men agen que no::. aju

dam a reafirmar nos o convenio com o 

Salvador. A revista -emprc tra:: mensagens 

que podem mudar, para mclhor, o compor

tamento e a opiniao que pe · oas do mundo 

inteiro tem com relac;ao ao evangclho. 

Olga Estella ]usty de Freüas Padillw 

Ramo Alvorada 

Eswca Fortaleza Brasil 

OTA DO EOI TO H 

Aj)recwmos irnensamerue as contrihui(aes 

de nossos leiwres e convidamos todos a nos 

mandarem cartas, arti¡;os e lwuírias. O 

idioma rulo é Jnoblema. Inclua o nmne e ende

re(o comjJlews e a ala e estaca (ramo e chs
triLo) . Nosso enderq·o é: lnterncl!Íonal 

Ma¡;az111es, 50 East North 'JemjJie Street, Salt 

Lake City, Utah 84150, USA. 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDENCIA 

O Grande Símbolo de 
N ossa Condi~ao de 
Membros da Igreja 

Presidente Howard W. Hunter 

P 
or ocasiao de meu chamada a este ofício sagrado, foi feito um 

convite a todos os membros da lgrej a para que instituíssem o 

templo do Senhor como o grande símbolo de sua condi~ao de 

membros e o cenário celestial para seus convenios mais sagrados. 

Quando reflito sobre o templo, lembro~me destas palavras: 

"O templo é um local de instru~ao ande verdades profundas relativas ao 

reino de Deus sao reveladas. É um lugar de paz, ande as mentes podem vo l~ 

tar~se para coisas do espírito e as preocupa~6es com as coisas do mundo sao 

postas de lado. No templo fazemos convenios de obedecer as leis de Deus e 

recebemos promessas, sempre condicionadas a fidelidade, que se estendem 

até a eternidade" (The Priesthood and You [0 Sacerdócio e Yace], Li~6es do 

Sacerdócio de Melquisedeque-1966, Cidade do Lago Sé;llgado: A lgreja de 

Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 1966, página 293). 

É o próprio Senhor que, em Suas revela~6es, fez do templo o grande ím~ 

bolo para os membros da lgreja. Pensemos nas atitudes e comportamentos 
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O templo é um local de 

belezo, um local de revelaejáo, 

um local de paz. É a casa do 

Senhor. É sagrado para o 

Senhor. Deve ser sagrado 

para nós. 



dignos que o cnhor nos indicou no conselho dado aos 

santos de Kirtland, por meio Jo Profeta Jo eph Smith, 

quando les se prcparavam para edificar um templo. O 

conselho aplica~se ainda aos dias atuais: 

"Organizai~vo ; preparai todas as coisas necessárias; e 

estabclccci uma casa, mesmo uma casa de ora<;ao, uma 

casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de ensino, uma 

casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus" 

(D&C 88: 119). Sao essas atitudes e comportamentos 

verdadeiros indicadores do que cada um de nós deseja e 

procura ser? 

Nao possuímos regí tro de templos erigidos no Velho 

ou no Novo Mundo durante o longo período de aposta~ 

ia, antes d o evangelho el~ Jesus Cristo ser restaurado 

ne tes Ctltimo dia . O acerdócio, que é essencial as 

ordcnan<;a do templo, nao e tava na Terra. Após a res~ 

taura<;ao do evange lho por meio de um profeta do 

nhor, e colhido para esse propósito específico, e a 

organiza<;ao da lgreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últi~ 
mo Día , os templos voltaram a ser construídos--segundo 

o mandamento divino. 

O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze, 

disse: 

''A constru<;ao e o u o adequado dos templos é uma 

das grande evidencias da divindade da obra do Senhor. 

( ... ) No lugares onde houver um templo, com o espí~ 

rito de revela<;áo dado ao que lá admini tram, o povo do 

nhor erá encontrado; mas nao s rá encontrado onde 

nao exi tir a Igreja, o reino e a verdade a respeito do céu 

(Monnon Doctrine [Do u trina Mórmon], egunda edi<;ao, 

idadc do Lago algado: Bookcraft, 1966, página 781). 

templo é agrado porque ali dá a mais próxima 

comunháo do enhor com aqueles que r cebem a mai 

alta · e ·agrada ord nan<;a do anto acerdócio. É no 

templo que a · coi ·a da Terra e unem a coisas do céu. 

Em uma carta ao · ·anto · de Éfe o, Paulo fez uma decla~ 

ra 5o ·ignificativa a re ·pcito da época cm que vivcmo , 

de que cm ri ·to ha vería uma reuniáo de toda a · coi a 

que e ·tao entre o céu e a terra: 

"Descobrindo~nos o mistério da sua vontade ( ... ) 

De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na 

dispensa<;ao da plenitude dos tempos, tanto as que estao 

nos céus como as que esta o na terra" (Efésios 1 :9-10). 

A doutrina de que toda cria<;ao será finalmente unida 

em Cristo é o tema principal da epístola de Paulo. As 

coisas da Terra se tornarao uma com as coisas do céu. A 

grande família de Deus será unida por m_eio das ordenan~ 

<;as salvadoras do evangelho. A obra vicária e as orde~ 

nan<;as para os vivos sao os propósitos do templo. 

Ao comentar sobre como nossa vida é aben<;oada 

quando freqüentamos o templo, o Élder John A. 

Widtsoe, do Quórum dos Doze, disse: "As ordenan<;as do 

templo ( . .. ) nos dao uma oportunidade maravilhosa de 

mantermos vivos nosso conhecimento espiritual e nossa 

for<;a. ( ... ) A vigorosa perspectiva da eternidade é~nos 

esclarecida no templo; vemos o tempo desde seu início 

infinito até o final interminável e as cenas da vida eterna 

se desenrolam diante de nós. Entao vejo mais claramente 

meu lugar em meio as coisas do universo, meu lugar 

entre os propósitos de Deus; consigo saber melhor a que 

lugar perten<;o, saber como avaliar e considerar as coisas 

e separar e organizar os deveres triviais e comuns de 

minha vida, para que as pequenas coisas nao me desani~ 

mem nem me afastem da visao das coisas maiores que 

Deus nos deu" (Conference Report, abril de 1922, páginas 

97-98). 

Analisemos algumas promessas que o Senhor nos fez, 

relativas ao templo. Examinemos o estilo de vida que 

elevemos ter, a fim de recebermos os benefícios dessas 

promessas: 

"E se o Meu povo a Mim construir uma casa em nome 

do Senhor, e nao permitir que nela entre alguma coisa 

impura para profaná~la, a Minha glória sobre ela 

desean ará; 

Sim, e a Minha presen<;a aí e tará, pois entrarei nela, 

e todos os puro de cora<;ao que a ela vierem, verao a 

Deu ·. 

Ma e ela for violada, Eu nao entrarei nela, e a 
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Espero que todo membro adulto seja digno de possuir 

urna recomenda~áo atualizada para o templo, mesmo 

que a distcmcia náo lhe permita usá-la sempre. 

Sejamos um povo que ama o templo. 

Minha glória aí nao estará; pois Eu nao entrarei em tem~ 

plos impuros. 

E agora Siao prosperará se fizer estas coisas, e se espar~ 

ramará e se tornará muito gloriosa, muito grande e muito 

terrível. 

E as na~óes do mundo honrá~la~ao e dirao: 

Certamente Siao é a cidade do nosso Deus, e certam_ente 

Siao nao poderá cair, nem ser removida do seu lugar, pois 

Deus ali está, e a mao do Senhor ali está; 

E pela for~a do seu. poder Ele jurou que seria a sua sal~ 

va~ao e a sua torre alta. 

Portanto, na verdade, assim diz o Senhor, que Siao se 

regozije, pois isto é Siao - O PURO DE CORA<;ÁO; 

portanto, que Siao se regozije" (D&C 97: 15-21). 

Meditemos nos ensinamentos grandiosos da grande 

ora~ao dedicatória do Templo de Kirtland, uma ora~ao 

que Joseph Smith disse ter~lhe sido dada por reve l a~ao. 

É uma ora~ao que continua a ser respondida na vida de 

cada um de nós, individualmente, como família e como 

povo, devido ao poder do sacerdócio que o Senhor nos 

deu para usarmos em Seu templo sagrado. 

"E agora, Pai anto", uplicou o Profctn Joscph mith, 

"nó , o Teu povo, Te pedimo que no · as ·i ·ras, coma Tua 

gra~a, ( ... ) de man ira que, a o Tew olho -, -ejamo 

considerados digno de a egurar u m cumprimento da 

promessas que no fize te, a nó , Te u povo, na , rcv la~ 

~óes que nos de te; 

Para que tu a glória de ~a obre o Te u povo. ( ... ) 

E nós Te rogamos, Pai Santo, que o Teu ervo po ~ 

sam sair de ta ca a armado com o Teu poder, e que o 

Teu nome esteja obre ele , e Tua glória ao redor dele , 

que os Teus anjo zelem por ele ; 

E que deste lugar levem, cm verdadc, extremamente 

grandes e glorio as novas aos confin da terra, para que 

saibam que esta é a Tua obra, e que Tu e tendc te a Tu<1 

mao, para cumprir O que falastc pela bOG\ do · profeta ·, 

concernente aos último dia . ( ... ) 

Nós Te pedimos que des a Siao outras e taca ( ... ) 

para que a reuniao do Teu povo po a pro eguir cm 

grande poder e majestade, para que a Tua obra e abrevie 

em retidao. ( ... ) 

E que todos os remane cente disper o de I rael, o · 

quais foram lan~ados aos confin da terra, chegu m ao 

conhecimento da verdade, creiam no Me ia , cjam 

redinüdos da opressao, e e regozijem em Ti. ( ... ) 

Lembra~Te de toda a Tua igreja, ó Senhor, de toda a 

suas famílias, e as pessoas de sua rela~óes íntima , de 

todos os seus enfermos e aflitos, de todo o pobre e man~ 

sos da terra; que o reino, que sem mao e tabclecc te, se 

tome uma grande montanha e encha toda a tcrra; ( ... ) 

Para que quando a trombeta oar para o morto , · cja~ 

mos arrebatados na nuvem para Te encontrar, e com o 

Senhor estejamos para sempre" ( &C 109:10- 12, 

22-23, 59, 67, 72, 75). 

Já houve um povo com prome a táo cmocionant e 

maravilho a ? Nao admira o cnhor querer que CU'í 

seguidore se voltem para o cu excmplo e para o cu 

templo. Nao é de e tranhar que Ele tenha dito cm ua 

ca a agrada: "Em misericórdia manife tar~Mc~ci ao Mcu 

povo" (D&C 110:7). 
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Verdadeiramente, o Senhor quer que Seu povo seja Apressemo-nos a ir ao templo tao amiúde quanto o 

motivado a freqüentar o templo. O meu mais profundo permitirem nossas condi~oes pessoais. Que o fa~amos 

desejo é que todos os membros da lgreja se tornem dig~ nao apenas em favor de nossos parentes falecidos, 

nos de entrar no temp lo. Espero que todo membro mas também pela santidade e seguranCja que encon

adulto seja digno de possuir urna recomenda~ao atuali ~ tramos dentro daquelas paredes sagradas. 

zada para o templo, mesmo que a distancia nao lhe per~ 

mita usá~la sempre. 

Sejamos um povo que freqüenta e ama o templo . 

Procuremos diligentemente ir a Casa do Senhor tao 

amiúde quanto nosso tempo, meios e condi~6es pessoais 

nos permitirem. Que o fa~amos nao apenas em favor de 

nossos parentes falecidos, mas também em busca das 

ben~aos pessoais advindas da adora~ao no templo, em 

busca da antidade e seguran~a que encontramos dentro 

daquelas paredes santas e consagradas. O templo é um 

local de beleza, um local de revela~ao, um local de paz. É 
a casa do Senhor. É sagrado para o Senhor. Deve ser 

sagrado para nós. 

É agradável ao Senhor que a juventude fregüente o 

templo dignamente e realize batismos vicários por aque~ 

les que nao tema oportunidade de seren1 batizados nesta 

vida. O Senhor aprecia quando freqüentamos o templo 

dignamente, para fazermos nossos convenios com ele, 

ermos selados como casais e famílias e realizarmos essas 

mesmas ordenan~as salvadoras por aqueles que morre~ 

ram, muitos dos quais e peram an iosamente que essas 

ordenan~as sejam feítas em seu benefício. 

Para que o templo seja realmente um símbolo em 

no a vida, pr cisamos querer que ele o seja. Precisamos 

viv r dignamente para entrar no templo. Precisamos 

guardar o mandamento de nosso Senhor. Se pudermos 

moldar no a xi tencia de acordo com a do Mestre e 

t marmo u en inamento e Seu exemplo como o 

padra upremo para no a vida, nao será difícil sermos 

dign de ir ao t mplo e de ermos coerentes e leais a 

ada pa da vida, p i tar mo comprometidos com 

um (mi agrado padra d conduta cren~a. Quer 

grande número de pessoas, nosso curso será claro e nos~ 

sos padr6es serao óbvios. 

A capacidade de defender os próprios princípios, de 

viver com integridade e de acordo com a própria cren~a é 

o que realmente importa. Essa devo~ao ao princípio ver~ 

dadeiro-na vida pessoal, no lar, na família e em todos os 

locais onde encontramos e influenciamos outras pes ~ 

soas-essa devo~ao é aquela que Deus está, em última aná~ 

lise, pedindo que tenhamos. Ela requer dedica~ao-uma 

dedica~ao sincera, profundamente enraizada e et~rna ~ 

mente acalentada com rela~ao aos princípios que sabemos 

ser verdadeiros, dados por Deus. Se formas verdadeiros e 

fiéis aos princípios do Senhor, seremos sempre dignos do 

templo, e o Senhor e Seu templo sagrado seráo os grandes 

símbolos que indicam que somos Seus discípulos. D 

IDÉIAS PARA OS MESTRES FAMILIARES 

l . Os templos sao lugares onde fazemos convenios de 

obedecer as leis de Deus e recebemos promessas, condi~ 

donadas a nossa fidelidade, que se estendem até a e ter~ 

nidade, e onde esse mesmo trabalho pode se r fe ito 

vicariamente pelos mortos . 

2. Em Suas revela~6es ao Profeta Joseph Smith , o 

Senhor fez dos templos um grande símbolo para os mem~ 

bros de Sua igrega. 

3. O Senhor deseja que Seu povo seja motivado a fre ~ 

qüentar o templo. 

4. O Presidente Hunter incentivou todos os membros 

adulto a serem dignos de ter urna recomenda~ao para o 

t jamo m a a u n up rmercado, na e cola ou já templo atualizada e a serem portadores de urna recomen~ 

f ra d la há muit t mp , totalm nte ó ou com um da~ao, morem ou nao perto de um templo. 
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Uma Fotografia Empoeirada 

Alma Yanira González 

Quando minha irma, Estella Torres, estava 

esperando seu egundo filho, teve diabetes, 

toxemia e pressao alta, correncia risco de vida. 

Embora tive se nascido em El Salvador, morava na 

Cidade do Lago Salgado e, portanto, foi para um hospital 

de lá. Ela recuperou~se, mas nos primeiros dias estava 

muito de animada. Sentia~se sozinha e deprimida, sem 

ninguém que amasse por perta. Entao, certa manha, uma 

bando a enfermeira, notando que minha irma falava com 

sotaquc, pcrguntou~lhe de que país ela era. 

"De El alvador", responde u Estella. 

"Oh", di e a enferme ira. "Fui missionária em El 

alvador há trinta e cinco anos." 

"Lembra~se de algum nome ou local?" perguntou 

minha irma. "Talvez tenha conhecido minha avó. O 

no me d la era A manda Ernestina." 

"É difícil lembrar de nomes, mas tenho uma velha 

fotografia de um dos membros da lgreja que conheci. 

Vou traze~la amanha." 

Quando a enfermeira lhe mo trou a fotografía, Estella 

ficou ncantada de ver que, realmente, era nossa querida 

avó. A fotografía mostrava uma mulher de pequena esta~ 

tura e p 1 clara. Tinha o cabelos presos por um pente, 

num e tilo qu fora muito popular nas pequenas cidades 

alvadorenha . 

Dua mi ionária do E tado Unido haviam ido a 
ca a d minha avó um dia, dando~lhe um exemplar do 

Livro de Mórmon. Acharam que ela nao se interes ara 

pda lgr ja, poi re p ndera a ua perguntas apena com 

um movimento de cabe<;:a ou um imples sim. Mas 

{uando leí voltaram no dia eguinte, d scobriram que ela 

omc ara a ler o livro e e tava pr parada para r ponder 

<1 todas a · ·ua · pcrgunta ·. Pouco dia depoi e torn u 

uma das prime ira · pe · ·oa · onvertida em El alvador. 

Foi fid a vida toda. 

Minha irma e eu guardávamos com carinho as m_uitas 

lembran<;:as das coisas que nossa avó fize ra conosco, 

como preparar um cajado com urna vassoura, comer seu 

maravilhoso chocolate ou caminhar de maos dadas com 

ela para a igreja aos domingos. 

Nossa avó também escrevia poesías e compunha 

hinos, e foi um grande exemplo de obediencia a lei do 

dízimo. Cultivava flores e vendia~as no mercado, guar~ 

dando a por<;:ao do dinheiro que ganhava, que perten~ 

cía ao Senhor, numa pequena bolsa plástica. Era 

profundamente espiritual e ensinava o evangelho a 

toda a família. Certa vez, quando meu pai protestou, 

disse~lhe que ele ainda subiría ao púlpito para prestar 

testemunho. 

"Isso jamais acontecerá", respondeu ele . Mais tarde, 

porém, tanto ele como minha mae, assim como todos os 

filhos, cumprimos missao de tempo integral em diferen~ 

tes partes do mundo, incluindo El Salvador, Nicarágua, 

Costa Rica, Uruguai e Espanha. 

Nossa avó era tímida e quieta, um exemplo de dedica~ 

<;:ao, paciencia e altruísmo. Poucos días antes de morrer 

de dincer, comentou calmamente com minha mae: "Vejo 

que as portas estao abertas". 

"Nao, eu as fechei", replicou minha mae. 

"Nao estou falando destas portas", disse ela. "Posso 

ver anjos ministrando." Alguns días depois morreu dor~ 

mindo, atravessando aquele portal. 

Trinta e cinco anos mais tarde, minha irma e eu senti~ 

mos que uma fotografía empoeirada prestava testemunho 

silencioso de que nossa avó ainda estava preocupada 

com seus netos e nos amava do outro lado do véu. Ao 

egurar aquela fotografía nas maos, Estella encheu~se de 

emo<;:ao, lembrando~se do amor de no sa avó. Sinto esse 

mesmo amor empre que me lembro de minha valorosa 

avó pioneira. D 
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E u es tava se ntada a trás de 

duas adolescentes no (mi

bus. Uma delas expressava 

se u aborrecimento porque os pais 

nao. puderam comprar-lhe o ves tido 

que desejava. N ao gos tou nem um 

pouco do ves tido que ganhou n o 

lugar do outro. 

"E minha mae ficou contrariada 

porque e u nao disse o brigada"' recla

mava ela. "Nao sei o que esperava 

que eu agradecesse !" 

Filha mal-agradecida, pensei eu. 

Nao muito tempo depois, come

cei a meditar na promessa de "uma 

benc;ao tal, que nao haja espac;o sufi

ciente para receb e -l a" (3 N éfi 

24: 10). Apesar de estar pagando o 

dízimo e cumprindo outras obriga

c;6es, nao me sentía sobrecarregada 

de benc;aos. N a verdade, sentía que 

tinha pouco a agradecer. 

E entao, a conversa que ouvira 

no onibus me veio a mente. Eu tam

bém estava sendo uma filha mal

agradecida. A princípio, como um 

fiozinho d'água e depois como uma 

torrente cada vez mais volumosa, as 

benc;aos recebidas comec;aram a fluir 

em minha lembranc;a. De de a 

pequenin as benc;aos diária até a 

grande benc;ao da expiac;ao, a dádi

vas que De us me concedera ram 

tao ab undantes quanto maravilho

sas . As janelas do céu sempre e tive

ram abertas. Eu apenas nao notara. 

Minha alma encheu-se de tamanha 

gra tic;:l ao que sen tí-me físicamente 

incapaz de suportá- la. 

N aquela noite, compreendi pela 

primeira vez que, quando a gratidao 

nos enche o corac;ao, nao há espac;o 

para a tristeza. Descobri que a felici

dade nao depende de satisfazermos 

todos os nossos desejos . Ela depende 

grandemente da capacidade de sen

tirmos gratidao pela abundancia que 

já possuímos. 

E se nao nos estivermos sentindo 

agradecidos? N ao seria hipocrisia 

expressar uma emoc;ao que nao sen

timos com sinceridade? Sem dúvida. 

Contudo sempre h ave rá meios de 

cultivarmos a gratidao . A idéia de 

que as emoc;6es ocorrem esponta

neamente, sem serem afetadas pelas 

ac;6es, é falsa . Por meio de estudo, 

orac; ao e expe rie n cias p rá ti c as, 

apr ndi que pod m o · tomar atitudc 

que aumentam no a capaci bdc de 

entir grati ~ao. 

egue m-se algun · e.·er · ício: ~irn, 

plc · qu' d ' ' Cobri ser rn ut i~ nt) 

de envolvimento de um CtH· a ·ao 

agradecido. 

COMO DESENVOLVER 

AGRATIDÁO 

1. Conte as benejá os . Lembrar 

das benc;ao é o primeiro pa ·o no 

caminho da gratidao. O Bi · po 

Henry B. Eyring declarou que e 

contarmos nos a benc;ao com f~, o 

Espírito Santo muita vez fará com 

que nos lembremo de outra · (ver 

Ensign, novembro de 1989, p. 1 ) . 

Muita da maiore bcnc;aos foram 

parte de nos a vida por t<:lnto tempo 

que talvez tenhamo e quecido que 

sao dádivas. Por exemplo, quanta 

vezes lembramos que no o corpo 

físico foi uma benc;ao an io e mente 

aguardada quando éramo filho 

espirituais? 

Certo dia, uma irma e tava ava, 

liando a riqueza que a mú ·ica 

UmCora~ao 
Agrade ciClo 

Por Carolyn Wright 
FOTOGRAFIA DE STEVE BUNDERSON, 

COM USO DE MODELOS FOTOGRÁFICOS 
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conf rira a ua vida. Subitamente, 

entiu~ se tomada por um sentimento 

de gratida pelas leis eternas que nos 

capacitam a apreciar a música. Com 

is o, veio~ lhe urna profunda gratidao 

pe la tecno logía da grava<_;ao de 

música, que nos permite ouvd a sem a 

pre en<_;a real dos músicos, um privilé ~ 

gio que somente passamos a usufruir 

na últimas gera<_;óes. 

2. Reconhe~a que as prova~óes 

sáo ben~áos. Pode parecer estranho 

p n sar que a doe n <_;a, as revo l tas 

ociai , o de a tres da natureza e as 

trágedia p ai ejam ben <_;aos . 

Ma , quáo freqüentemente ouvimos 

p ssoa pr star m testemunho do 

cr scimento q ue expe rime n ta ram 

d urante os períodos difíce is de pro~ 

va<_;ao tribula<;ao? 

A lgun pensam que as prova<_;óes 

e tao r rvadas apenas para os deso ~ 

b dient s, mas as escrituras deixam 

claro que mesmo os humildes e obe~ 

diente nfrentarao tribu la<_;óes . A 

experiencia é um grande mestre e, as 

veze , nos a experiencia mais duras 

a n s ma iore m s t res (ve r 

D&C 122:7). 

É por i o, ta lvez, que recebemos 

o mandamento de dar gra<_;as por 

todas a e i a (v r Efé io 5:20) . 

Alguma ben<_;ao no ch egam de 

m do dol r , ma o nhor pro~ 

m t u qu "aquel que com a<_;ó d 

gra a ,, r e b r toda a rá 

b ito glori) o" ( & 7 : 19). 

3 . Cultive cuidadosamente todo 

sentimento de gratidáo, por menor 

que seja. C ultivar a gratidao é como 

cuidar da semen te da fé. Se cuidar~ 

mos do primeiro broto, com o tempo · 

ele crescerá até se tornar urna árvore 

bela e fru tífera (ver Alma 32:27-37) . 

Descobri q ue ass im qu e pe rce bo 

es tar recebendo urna ben <_;ao, posso 

fortalecer o sentimento de gratidao, 

exp ressand o imedia t am ente m e u 

agradecimen to. 

4. Estude a ben«láo patriarcal. 

Com muita freqüencia, deixamos de 

reconhecer as dádivas que nos foram 

específicamente concedidas . A ben~ 

<_;ao pa tria rca l po d e ajud ar~ nos a 

reconhecer e apreciar tais dádivas 

pessoais. Le~la também pode ajudar~ 

nos a evitar a tendencia humana de 

menosprez_ar as próprias d ádivas e 

cobi<_;ar as alheias . 

5. Leia Mosias 2:19-25. Sinto que 

o esp írito d e gr a tid ao se mpre se 

renova quando leio essa passagem das 

esc rituras . As pa lav ras d o re i 

Benj arrüm, escrit as e m linguagem 

simples e vigorosa, fazem~me recordar 

que todos dependemos grandemente 

do Senhor em tod as as coisas, a té 

mesmo em nossa própria existencia. 

6. Escreva as ben~áos. Registrar 

as ben <_;aos no d iário ajuda a faze r 

com que a mente se concen tre nelas 

e faz com que nos lembremos ciclas 

mais tarde, quando já poderíamos te~ 

las esquecido. O utras pessoas tam~ 

b ~ m podem benefic ia r~se de las. O 

Pre id nte Spencer W Kimball disse: 

"O diário é uma maneira de contar~ 

mo no a ben<_;aos e mantermos um 

A felicidade náo depende de satis

fazermos todos os nossos desejos. 

Ela depende grandemente da 

capacidade de sentirmos gratidáo 

pela abundáncia que já possuímos. 

inventário delas para nossa posteri~ 

dade" (Ensign, maio de 1978, p. 77) . 

7. Expresse gratidáo ao Poi 

Celestial. Quando oramos e m par~ 

ticular, o Espírito Santo fr e ~ 

q üentem ente n os lembra d as 

ben <_;aos que havíamos esquecido. 

As o r a<_;óes em público t am bé m 

podem ser reve ladoras . A prendí a 

pres tar muita a ten <_;ao n as ora<_;óes 

feítas por outras pessoas . As vezes, 

el as nos lembram de ben <_;aos que nos 

passaram despercebidas . A lgumas das 

ora<_;óes que mais me influenciaram 

falavam quase que exclusivamente de 

ben <_;aos recebidas . 

8. Expresse gratidáo a outras 

pessoas. Já foi dito que quando o Pai 

Celes tial quer aben<_;oar~nos, muitas 

vezes n os envía a be n<_;ao por meio 

da ajuda de um amigo, um pai, um 

líder da lgrej a, u m professor. Quando 

expressamos gratidao a esses agentes 

do amor do Senhor, cumprimos dois 

propósitos : lembramos a a<_;ao bon~ 

dosa e pres ta tiva que praticaram e 

es tabelecemos um elo que une nos ~ 

sos cora<_;óes . 

9. Pague o dízimo honestamente. 

A base da gratidao é a compreensao 

de que tudo que temas vem de Deus. 

Quando lhe devolvemos um décimo 

de nossa renda, es tamos r e conhe ~ 

cendo essa verdade. 

1 O. Sobrepuje os obstáculos com 

gratidáo. As vezes, n ao importa o 

que fa<_;amos, a amargura e a depres~ 

sao nos afastam da gratidao. Aí, a 

tristeza que sen timos pode basear~se 
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em fato re obr o quai · temo · 

pouco control . Por e emplo, a pe ·, 

oas que ofrem d dcpr áo líni a 

neces itam de auxílio profi ional 

e de ua mo<;6c 

O PODER DA GRATIDÁO 

O Élder Jam E. Talmag 

declarou certa oca iá ): 

"Deus requ r agrad ci, 

mento, louvor e adora<;áo, 

\ nao para sua própria gratifica, 

<;ao, por de ejar r ccbcr adu, 

la<;ao, mas para o b m de e u · 

filhos" (Sunday Night Tall<s by 

Radio, segunda edi<;ao, alt 

Lake City: A lgreja de ]e u 

Cristo dos Santos dos Último Dia , 

1931, p. 486). O bem que rece e, 

mos ao desenvolvermos um cora<;ao 

agradecido é imensurável. Ele cul, 

tiva nossa reverencia para com 

Deus e, portanto, abre a alma a 

influencia do E pírito anto. 

Permite que encontremo alegria 

no presente e nao em um dia 

futuro, quando todos o de ejo de 

nosso cora<;ao forem sati feito . Um 

cora<;ao agradecido permite que 

enfrentemo a tribula<;óes com 

firme conhecimento do amor que 

Deus tem por nós. 

Aprecio o modo como um amigo 

meu resume o poder da gratidáo. "O 

cora<;áo agradecido", diz ele, "e tá 

sentado a me a, diante de um ban, 

quete que nunca termina". O 
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O Que Todo Elder 
Deveria Saber e Toda 

lrma Também 
No<;6es Básicas dos Princípios de Governo 

do Sacerdócio 

Presidente Boyd K. Packer 

Presidente Interino do Quórum dos Doze 

Urna vez que os élderes náo podem 

receber a plenitude das benejáos do 

sacerdócio sem as irmás, pens_ou-se 

que elas também poderiam benefi

ciar-se dos seguintes trechos de um 

discurso proferido pelo Élder Packer 

numa sessáo de treinamento das 

Autoridades Gerais, na conferencia 

geral de abril 1992. 

M enos de um ano após a 

organiza~ao da Igreja, o Profeta Joseph 

Smith recebeu uma revela~ao que dizia: 

''Atendei, ó élderes da minha igreja, a quem chamei, 

eis que vos dou o mandamento de que vos reunais para 

que chegueis a um acordo quanto a minha palavra; 

E pela ora~ao da vossa fé recebereis a minha lei, para 

que saibais como governar a minha igreja e ter todas as 

coisas direitas diante de mim" (D&C 41:2-3). 

Há certas coisas referentes ao sacerdócio que todo 

élder deveria saber, para compreender como a Igreja é 

governada, a fim de que todas as coisas estejam carretas 

diante do Senhor. Há princípios, preceitos e regras que, 

freqüentemente, deixam de ser examinados coma devida 

aten~ao e raramente ao en inado . 

Alguns desses prin ípio ·e 

encontram nas escrituras; outro , no 

manuais. Alguns deles nao estao n m 

nas escrituras nem nos manuais. El 

sao encontrados na Igreja. Pod riam 

ser chamados de tradi~ao, mas ao 

mais que isso. Sao revela~6e recebi, 

das quando os líderes do passad se 

reuniram, chegaram a um acordo 

ofereceram suas ora~6e de 6'. 

O Senhor, entao, mostrou,lh o 

que deveriam fazer. Eles receberam, 

através de revela~ao, "linha sobre linha, preceito obre 

preceito", princípios verdadeiros que moldaram a 

maneira de agir do sacerdócio (ver Isaías 28: 13; 2 Néfi 

28:30; D&C 98: 12). Essas sao as coisas que fazemo para 

que tudo esteja correto diante do Senhor. 

O SACERDÓCIO 

O sacerdócio é a autoridade e o poder que 

riu aos homens para agir em eu nome na Terra (ver 

Genesis 14:28-31, TJS). Quando exercemo devidamente 

a autoridade do sacerdócio, fazemos o que Ele faria ·e e 'ti, 

vesse presente. 
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O SACERDÓCIO DE MELQUISEDEQUE 

OU SACERDÓCIO MAIOR 

Há doi acerdócio na Igrej a, a saber, o de 

Mclquisedeque e o Aarónico, que incluí o sacerdócio 

1 vítico. O primeiro chama~se Sacerdócio de 

Mclquisedeque porque Melquisedeque foi um grande 

umo sacerdote: "Chamava~se, antes do se u tempo, o 

Santo Sacerdócio, segundo a Ordem do Filho de Deus" 

(D&C 107:1-3). 

O Sacerdócio de Melquisedeque também é mencio~ 

nado na e crituras como o " acerdócio maior" ou o 

acerdócio "segundo a santíssima_ ordem de Deus" (D&C 

84: 18- 19) e o sacerdócio " egundo a ordem do meu Filho 

Unigcnito" (D&C 124: 123; ver também D&C 76:57) . 

"Por re peito ou reverencia ao nome do Ser Supremo 

e para evitar~ e a repeti~áo freqüente de seu nome, eles, 

a igr ja, no passado1 deram aquele sacerdócio o nome de 

Melquis d que, o u Sacerdócio de Melquisede_que.': 

(D&C 107:4). Pode-mo entender por que de ve ser assim. 

O nome do acerdócio é freqüentemente utilizado nas 

r unióes e aulas e é impresso nos manuais. Seria uma 

irrever"ncia usarmo informalmente o título sagrado que 

incluí o nome da Deidade. 

Melqui edequ , o grande sumo sacerdote, é identificado 

na e crituras como o "rei de Salém" ou, como diríamos 

atualmente, Jeru além (Genesis 14: 18; Alma 13: 17-18). 

"E foi a e te mesmo Melquisedeque que Abraáo pagou o 

dízimo" (Alma 13:15; ver também Genesis 14:20). 

E ' i tem referencia a um acerdócio patriarcal. A 

ordcm patriarcal náo é um terceiro acerdócio, separado 

do outro (v r & 84:6~17; 107:40-57). Tudo que se 

rcfcr' a ord m patriarcal e tá contido no Sacerdócio de 

Mclqui 'Cdeque. "Toda as outra autoridades o u ofícios 

da igrcja áo ap"ndiccs deste acerdócio [de 

Mclquis dcquc l" ( & 107 :5). A ordem patriarcal faz 

parte do a 'rdócio de Mclqui celeque, permitindo que 

o · homcn · dignos que o po ·· u m pre ida m su a po teri~ 

dad e nc ·ta vida e pela cternidade. 

O Sacerdócio de Melquisedeque 11administra o evan

gelho e possui a chave dos mistérios do reino, mesmo 

a chave do conhecimento de Deus11 (D&C 84:19). 

O SACERDÓCIO AARÓNICO 

OU SACERDÓCIO MENOR 

"O segundo sacerdócio se chama Sacerdócio de Aaráo 

porque foi conferido a Aaráo e a su a semente. ( ... ) 

Chama~se sacerdócio menor porque é um apendice do 

maior, que é o Sacerdócio de Melquisedeque, e tem 

poder para administrar ordenan~as exteriores" (D&C 

107:13-14). 

É chamada, as vezes, de sacerdócio preparatório por~ 
que prepara a pessoa para o sacerdócio maior. 

O sacerdócio levítico (ver H ebre us 7:11; D&C 

107:6,10) é uma ordem que faz parte do Sacerdócio 

Aarónico . Moisés e Aaráo pertenciam a tribo 

de Levi (ver Exodo 2:1-2, 10; 4: 14). Durante o exodo 

do Egito, os levitas receberam responsabilidades sacer~ 

dotai com rela~áo ao tabernáculo e sempre eram os 

que acampavam mais perto de le (ver Números 

3 :5-39). Ape ar de a ordem levítica náo estar sendo 
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exercida nos días atuais, seus privilégios e autoridade 

estao incluídos no Sacerdócio Aarónico, para que pos~ 

sam ser usados, no futuro, da maneira que o Senhor 

ordenar. 

AS CHA VES DO SACERDÓCIO 

Existem chaves no sacerdócio. Apesar de a palavra 

chave ter outros significados, como em chaves da sabedo~ 

ría e chaves do conhecimento, as chaves do sacerdócio 
~ 

sao o direito de presidir e dirigir os assuntos da lgreja 

dentro de uma jurisdic;ao. Todas as chaves do sacerdócio 

se encontram na lgreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Días e nenhuma outra chave existe fora da 

lgreja sobre aTerra. 

APÓSTOLOS 

A todos os homens ordenados Apóstolos e apoiados 

como membros do Quórum dos Doze Apóstolos sao con~ 

feridas todas as chaves do sacerdócio (ver D&C 27:13; 

110:11-16; 112:30). 

O Presidente da lgreja é a única pessoa na face da 

Terra que tem o direito de exercer todas as chaves em 

sua plenitude (ver D&C 132:7). Ele recebe autoridade 

ao ser designado pelos Doze Apóstolos. 

"O poder e autoridade do Sacerdócio maior, ou de 

Melquisedeque, é possuir ·as chaves de todas as benc;aos 

espirituais da igreja. ( ... ) 

O poder e autoridade do menor, ou Sacerdócio 

Aarónico, é possuir as chaves da ministrac;ao dos anjos e 

ministrar em ordenanc;as exteriores, a letra do evange~ 

lho, o batismo do arrependimento para a remissao de 

pecados, conforme os convenios e mandamentos" (D&C 

107:18,20). 

As chaves sao conferidas a um homem quando ele é 

designado para ser um presidente, como no caso de um 

presidente de estaca, presidente de quórum ou bispo. Os 

conselheiros nao recebem chaves. 

O SACERDÓCIO NÁO 

PODE SER DIVIDIDO 

O sacerdócio é maior que qu alquer d u ofí io ·. 

Quando alguém recebe o Sacerdócio A aróni o ou o 

Sacerdócio de Melquisedeque pela prim ira vez , e 

sacerdócio lhe é conferido pela impo ic;ao da mao . 

Depois que o sacerdócio lhe é conferido, ele ' ord nado 

a um ofício no sacerdócio. A autoridade de todo o ofí~ 

cios provém do sacerdócio. 

O sacerdócio nao pode ser dividido. Um élder po · ~ 

sui tanto sacerdócio quanto um Apó t lo (ve r & 

20:38). Quando um homem recebe o ace rdócio, el o 

recebe por completo. Entretanto, exi tem ofício J n ~ 

tro do sacerdócio: divis6es de autoridad re pon a bi ~ 

lidades. Um homem pode exe rce r o ace rdóc io d 

acordo com os direitos do ofício ao qual foi ord nado 

ou designado. 

"O Sacerdócio de Melquisedeque po ui direito el e 

presidencia, para administrar nas coisas espirituais e em 

todas as idades do mundo tem poder e autoridade obr 

todos os ofícios da igreja" (D&C 107 :8). 

Todo aquele que possui o Sacerdócio de Melqui edeque 

ou sacerdócio maior possui também toda a aut rielad do 

Sacerdócio Aarónico ou sacerdócio menor. 

OFÍCIOS NO SACERDÓCIO 

AARÓNICO RECEBIDOS 

POR ORDENA<;ÁO 

Os ofícios . recebidos por ordenac;ao a o ace rdócio 

Aarónico sao: 

Diácono 

Mestre 

Sacerdote 

O bispo é o presidente do acerdócio Aar6ni o. Ele 

recebe as chaves ao ser ordenado. Ele delega re pomabi~ 

lidades a seus conselheiro . Os tre fo rrnam o bi pado, 

que é uma presidencia (ver D&C 107 :1 5- 17). 
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Na lgreja, a autoridade é conferida por ordena~áo e 

por designa~áo. Em ambos os casos é dada uma b€m

~áo que acompanhará o trabalho da pessoa no ofício 

para o qual foi designada ou ordenada. 

OS OFÍCIOS NO SACERDÓCIO 

DE MELQUISEDEQUE RECEBIDOS 

POR ORDENA<;ÁO 

QUÓRUNS 

Na di pensa~áo da plenitude do t mpo , o cnhor 

instruiu que o sacerdócio deveria er organizado em quó, 

O s ofícios recebidos por ordena~áo, no sacerdócio runs, que sao assembléia eleta formada p r irmáo · 

maior, sao: que receberam autoridade para dirigir o as unto do 

Élder Senhor e levar adiante a Sua obra. 

Sumo sacerdote O quórum é uma irmandade. Com exc ~áo do ofício 

Patriarca de bispo e patriarca, todo os que foram ordenado a um 
Setenta 

Apóstolo 

Além de identificar um ofício específico no 

Sacerdócio de Melquisedeque recebido por ordena~áo, o 

título "élder" também é utilizado para identificar qual, 

quer portador do sacerdócio maior. Por esse motivo, os 

Setentas e Apóstolos podem ser chamados de "élderes" 

(ver D&C 20:38). 

Embora todo aquele a quem é conferido o Sacerdócio 

de Melquisedeque receba a plenitude do sacerdócio, as 

vezes se diz que um ofício é "mais alto" ou "mais baixo" 

que outro. Em vez de "mais alto" ou "mais baixo", os ofí, 

cios do sacerdócio representam diferentes áreas de 

servi~o . 

Existem diferentes direitos, privilégios e autoridade, 

que aumentam a cada ofício sucessivo. Por exemplo, diz, 

se que os ofícios de mestre ou sacerdote sao mais altos 

que o ofício de diácono. ·o sacerdote no Sacerdócio 

Aarónico pode realizar qualquer dever designado ao 

mestre ou ao diácono. Por exemplo, o sacerdote pode 

distribuir o sacramento, um dever geralmente designado 

aos diáconos. Por outro lado, o diácono nao pode aben, 

~oar o sacramento ou realizar batismos, deveres que sao 

designados ao sacerdote. 

O élder pode realizar qualquer dever designado a 

qualquer ofício do Sacerdócio Aarónico, mas nao pode 

fazer algumas coisas que pertencem ao ofício de sumo 

sacerdote . Tais princípios de governo do sacerdócio 

foram estabelecidos por revela~áo e sao imutáveis. 

ofício no sacerd ócio encontram, e organizado m 

quóruns. 

U m homem pode ser chamada a cargo e ele iá ti o · e 

desabrigado de cargos aos quais foi d signado, porém, ·cr 

membro do quórum confere,lhe uma cidadania e ·távcl e 

sustentadora. Este é um direito daquele qu foi ordenado 

a um ofício no sacerdócio. Possuir o sacerdócio e er 

membro ativo do quórum deve ser considerado um privi, 

légio sagrado. 

Os quóruns do Sacerdócio. de Melquisedeque á 

• A Primeira Presidencia 

• O Quórum dos Doze 

• O s quóruns dos setentas 

• Os quórun.s de sumos sacerdotes 

• O s quóruns de élderes 

Os quóruns do Sacerdócio Aarónico áo: 

• O s quóruns de sacerdotes 

• Os quórun.s de mestres 

• O s quóruns de diáconos 

Cada quórum é presidido por um presidente ou por 

uma presidencia. O Quórum dos Doze é pr idido por 

um presidente, o Presidente do Doze (ver &C 

124:127) , assim como o quórum do acerdote é prc i, 

dido pelo bi po (ver D&C 107:87- 8) . 

Os quóruns dos setenta áo pr sidido por etc pre ¡, 

dentes (ver D&C 107:93). Todo o outros quórun ·áo 

presididos por urna pre idencia compo ta de um presi, 

dente, um primeiro conselh iro e um segundo 

conselheiro. 
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O Sacerdócio Aaronico é chamado, as vezes, de sacer

dócio preparatório, porque prepara a pessoa para o 

sacerdócio maior. O bispo preside o Sacerdócio 

Aaronico. 

O JURAMENTO E CONvENIO DO SACERDÓCIO 

Há um juram nto e um convenio do sacerdócio. O 

onv"nio é do hom m; o juramento é de Deus. O 

a erdócio d Mclquisedeque é recebido por convenio. 

convenio qu o homem faz e m Deu é o de er fiel e 

magnificar eu chamada no acerdócio; atender as pala~ 

vra d vida eterna; e viver d toda palavra que sai da 

boca de Deu (v r D& 84:33, 43, 44). 

~u , por ua vez, declara através de juramento 

eterno qu todo aquel que receb rem o sacerdócio e 

ob decerem ao convenio que pert nce ao sacerdócio 

re ~ cbcráo "tu do que [o] Pai po ui" (D&C 84:38). 

"E isto é de a ordo om o juramento e e nvenio qu 

1 crtcn ~ no ·a crdó io. 

Portanto, todo que re ebem o acerdócio, r cebem 

este juramento e on\ enio do m u Pai, qu Ele nao 

pode quebrar, nem podem ser removidos" (D&C 

84:39-40). 

ORDENA<;ÁO E DESIGNA<;ÁO 

Há duas maneiras pelas quais a autoridade é conferida 

na lgreja: por ordena~ao e por designa~éio. Os ofícios do 

sacerdócio-diácono, mestre, sacerdote, élder, sumo 

sacerdote, patriarca, setenta e Apóstolo-sao todos con~ 

feridos por ordena~ao. As chaves da presidencia e a 

autoridade para agir nos chamados do sacerdócio sao 

conferidos por designa~ao. 

Por exemplo, o ofício de élder no Sacerdócio de 

Melquisedeque é um ofício ao qual se é ordenado, mas 

o ofício de presidente de um quórum de élderes é um 

ofício ao qual se é designado e nao ordenado. Em 

ambos os casos é dada uma ben~ao que acompanhará o 

trabalho da pessoa no ofício ao qual foi designado ou 

ordenado. 

Exi tem na Igreja muitos ofícios recebidos por desig~ 

na~ao, tanto no sacerdócio quanto nas organiza~oes 

auxiliare . Alguns deveres sao inerentes ao sacerdócio e 

nao é nece ário que a pe soa seja designada a eles. 
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Visitar a casa dos membros (ensino familiar) é um 

exemplo disso. 

Como as mulheres nao sao ordenadas ao sacerdócio, 

quando uma irma é designada a um ofício, incluindo o 

ofício de presidente de uma auxiliar, ela recebe a autori~ 

dade, responsabilidades e ben~aos referentes ao ofício, 

mas nao recebe chaves. 

LIMITES DE AUTORIDADE 

Normalmente, os privilégios recebidos na ordena~ao a o 

sacerdocio podem ser exercidos em qualquer posi~ao na Igreja. 

Os portadores do sacerdocio nao precisam de autoriza~ao prévia 

IDADE NA QUAL NORMALMENTE E É 

CHAMADO PARA UM OFÍCIO NO SACERDÓ IO 

Para que haja ordem no avan~amento no accrdó io, 

uma idade mínima foi estabelecida para e r e b r o 

sacerdócio e para a ordena~ao ao uc s ivo ofício do 

sacerdócio. 

O Sacerdócio Aarónico é conferido ao rapaz quando 

ele é ordenado diácono, tendo 12 ano ou mais. El erá, 

entao, membro de um quórum com até 12 diácono (ver 

D&C 107 :85) . Quando fizer 14, pod rá er ordenado a o 

ofício de me tre e tornar~se membro d um quórum com 

até 24 mestres (ver D&C 107:86). Ao completar 16, 

para realizar ordenan~as e ben~aos que nao constarao dos regis~ poderá ser ordenado acerdote, tornando ~ membro de 

tros da Igreja, tais como consagrar o óleo, aben~oar os doentes e 

dar ben~aos paten1as. 

O sacerdócio é sempre regido por aqueles que pos~ 

suem as chaves, e uma ordenan~a deve ser autorizada 

pela autoridade presidente que possui as devidas chaves 

e sacerdócio, se for constar dos registros da Igreja. 

A autoridade do ofício designado a um homem tem 

um quórum com até 48 sacerdote (ver 107: 7). 

Aos 18 anos ou mais, poderá receb r o acerdócio de 

Melquisedeque e ser ordenado élder. Passará, entao, a ser 

membro de um quórum com até 96 élderes. 

As reve la~6es declaram que "o dever do pr idente 

dos élderes é presidir noventa e sei éldere , e a entar~ e 

em conselho com eles e ensinar~lhes de acordo com o 

seus limites, inclusive geográficos. A autoridade de um convenios" (D&C 107 :89). Os sumos acerdot náo 

homem designado como presidente de uma estaca nao 

ultrapassa os limites de sua estaca. Ele nao é presidente 

de estaca dos membros de uma estaca vizinha, nem um 

bispo é bispo dos membros de outra ala . Quando um 

homem é ordenado bispo, ele também é designado para 

presidir uma ala específica e nao tem autoridade fora de 

seus limites geográficos. Quando for desabrigado do 

cargo de bispo da ala, ele pode ainda manter o ofício de 

bispo, mas nao poderá exerce~lo, a menos que seja nova~ 

mente designado para presidir uma ala. 

Ao ser ordenado, o patriarca é designado para dar 

ben~aos aos membros de sua própria estaca ou a pessoas 

vindas de uina estaca que nao tenha um patriarca, que o 

procurem dentro dos limites de sua estaca com uma 

recomenda~ao emitida por alguém com a devida autori~ 

dade. Esses princípios de governo do sacerdócio foram 

estabelecidos por revela~ao. 

te m uma idade determinada. Também nao há um 

número máximo determinado para o quórum d umo · 

sacerdotes. Os sumos sacerdotes sao organizado m gru~ 

pos, com um líder de grupo. A presidencia da e taca é a 

presidencia do quórum de sumo sacerdote da e taca. 

CHAMADOS AOS OFÍCIOS 

Na Igreja, nao tomamos para nó a autoridade perten~ 

cente a um ofício ou chamada recebido por de igna~áo 

ou ord.ena~ao . Devemo ser chamada para determinado 

cargo, apoiado , ordenado ou de ignaJo e receber a 

autoridade. A quinta regra de fé declara: "Crcmos que 

um homem deve r chamada por cu , pela profecía e 

pela impo i~ao da mao por quem po sua autoridade 

para pregar o evangelho e admini trar a ua · ordenan~ 

~a " (5ª Regra de Fé). 
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Todo ' ld r c.leveria saber que um chamada é mais do 

que um convite, um pedido ou mesmo urna incumben~ 

cia. Muito freqüentemente ouvimos pessoas dizerem: 

"P diram~m que servisse como conselheiro na presiden~ 

cia do quórum de élderes". A maneira adequada seria: 

"Fui chamada para servir como conselheiro". 

Nao nos oferecemos para servir nos ofícios da Igrej a. 

Aceitamos o chamada daqueles que presidem. É responsa~ 

bilidade daquele que preside consultar o Senhor em espí~ 

rito de ora~ao para saber qual a Sua vontade com respeito 

a determinado cargo da Igreja. É assim que funciona o 

princípio da revela~ao. O chamada, entao, é revelado ao 

oficial pre idente, qu age em nome do Senhor. 

Em circun tancia n rmais, nunca recusamos um cha~ 

mado, nem p dimo desobriga~ao, mas apenas levamos 

ao conh cim nto d oficial presidente circunstancias 

qu pod riam tornar a desobriga~ao aconselhável. 

Quando no referimos aqueles que foram chamados 

para urna p i~ao de presidencia pelo título de seu ofíci.o, 

tal e mo bi po ou presidente, isso confere dignidade ao 

cargo e lembra a pe oa que ocupa o cargo sua sagrada 

r pon abilidade, ao me mo tempo que nos lembra de 

no a obriga~a d seguir seus conselhos e atender a seus 

chamada. 

APOIO A UM OFÍCIO 

Um hom m qu nao e teja di posto a viver os padroes 

de dignidad nao pode r ceber o acerdócios Aaronico e 

de M lqui edeque nem er ordenado ou de ignado a um 

ofí io m qualqu r de e acerdócio . Tais padr6es 

inclu m a pur za moral, pagamento do dízimo, o cumpri~ 

mento da Pala ra d ab doria d padr6e gerais de 

Os que recebem o sacerdócio Aaronico ou de 

Melquisedeque devem ser apoiados ou receber o voto 

da congrega~áo, numo reuniáo apropriada. Os mem

bros chamados para cargos nas organiza~óes auxilia

res também sáo apoiados antes de serem designados. 

instru~6es dadas por revela~ao prosseguem dizendo: 

"Outra vez eu vos digo que a ninguém será permitido 

sair a pregar o meu evangelho ou edificar a minha igreja, a 

nao ser que tenha sido ordenado por alguém com autori~ 

dade, e que a igreja saiba que tem autoridade e que foi 

apropriadamente ordenado pelos líderes da igreja" (D&C 

42: 11). 

Deve~se notar que existem dois requisitos: Primeiro, 

elevemos receber autoridade de alguém que a possua e que 

tenha sido ordenado pelos líderes da Igreja. Além disso, a 

Igreja deve saber que essa pessoa tem autoridade. 

ondut8 cri tá. O apoio no sacerdócio e a designa~ao a um ofício sao 

Ele d v er cham8do por aquel que po uem a devida realizado publicamente, de modo que a Igreja saiba que a 

autoridad , np )iado, ou cja, re b r o vot da e ngrega~ 

·fio na r uniao apropri8cb, 'Cr ord nado u de ignado 

~ or algu ~m que ten ha a de ida autoridade. I to ' chamado 

~~de omum a ordo" ou a oz dopo o (ver D& 41:9). A 

p s oa t m autoridade, como requerem as escrituras. 

É de grande eguran~a para a Igreja fazer com que os 

nom daquele que foram chamados a ofícios na Igreja 

ejam apre entado numa reuniao apropriada (ver D&C 
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20:65). Qualquer impostor o u enganador será reconhe, 

ciclo. Se alguém alegar ter sido ordenado secretamente a 

um chamada especial ou a urna ordem elevada do sacerdó, 

cio, imediatamente saberemos que tal alega<;ao é falsa! 

Os nomes dos que foram ordenados ao Sacerdócio de 

Melquisedeque ou a um ofício do Sacerdócio de 

Melquisedeque sao apresentados nas conferencias de 

estaca ou distrito. (Um distrito de missao é semelhante a 

urna estaca. Um ramo de estaca ou distrito é semelhante a 

urna ala). Pede,se a congrega<;ao que aprove a ordena<;ao 

levantando a mao direita, ou que se oponha a ordena<;ao 

pelo mesmo sinal. Isto é feíto em urna reuniao da estaca, 

porque a presidencia da estaca preside o Sacerdócio de 

Melquisedeque. 

Quando houver urgencia, como por exemplo, no caso 

de um rapaz que esteja indo para a missao e nao tenha sido 

ordenado élder, a presidencia da estaca deve apresentar o 

nome para apoio na reuniao sacramental da própria ala do 

rapaz. A ordena<;ao é apresentada para ratifica<;ao na reu, 

niao seguinte da estaca. Este procedimento deve ser 

seguido apenas em caso de urgencia; do contrário, nao é o 

procedimento aprovado. 

Os avan<;amentos no Sacerdócio Aaronico sao apoiados 

nas reuni6es da ala, porque obispado preside o Sacerdócio 

Aaronico. Os membros que forem chamados para cargos 

em organiza<;6es auxiliares também sao apoiados em 

reuni6es apropriadas da estaca e ala antes de serem 

designados. 

O bispo, como juiz comum, preside todos os membros 

da ala, incluindo os portadores do Sacerdócio de 

Melquisedeque (ver D&C 107:74). Todos os membros 

pagam o dízimo ao bispo e devem buscar sua orienta<;ao. 

Obispo deve ser um sumo sacerdote (ver D&C 68: 19; 

84:29; 107:17, 69-73) e é designado como· sumo sacerdote 

presidente da ala. Na qualidade de bispo, ele pode presidir 

a reuniao de con elho da ala e a reuniao do comite execu, 

tivo do sacerdócio da ala, das quais participam o oficiai 

do quórum de élderes e do grupo de sumos sacerdotes. 

O bispo pode recomend ar um h omem para ser 
1 

ordenado élder ou umo acerdote e julgar sua dignidadc, 

mas a aprova<;ao e a ordena<;ao ao realizada ob a dirc 5o 

da presidencia da estaca. O bi po nao chama ncm pode 

desabrigar a presidencia de um quórum d éldcrc . I ro 

acorre sob a dire<;ao da presidencia da e taca. 

O bispo pode convocar um conselho di ciplinar para 

julgar urna transgres ao cometida por um élder da ala. Ele 

pode desassociar o élder, se con iderar nece ário, ma nao 

pode privá,lo do sacerdócio atravé da excomunháo. I to 

so mente pode ser feíto em u m conselho di ciplinar prc ' i, 

dido pela presidencia da estaca, que governa o acerdócio 

de Melquisedeque. 

RECOMENDA<;ÁO PARA O TEMPLO 

Obispo tem autoridade para julga r a di gnidad de um 

membro para receber uma recomenda<;ao para o templo. 

Os conselheiros tem autorid~de para ajudar a entreví tar 

os membros da ala que irao renovar a r comend a<;ao 

para o templo. O presidente da estaca e os con elheiro , 

também entrevistam as pes oas que irao entrar no t m, 

plo, porque lá os membros participarao de ordenan<;a do 

Sacerdócio de Melquisedeque. 

SER ORDENADO A MAIS DE UM OFÍCIO 

As vezes, um homem pode ser ordenado a mais de um 

ofício, ao mesmo tempo. Por exemplo , tanto o bi po 

quanto o patriarca sao também sumo acerdote . E tam, 

bém, um homem pode ter sido ordenado a um ofício e 

ser designado a outros ofícios . Por exemplo, um élc.l cr 

ordenado pode er designado a ofícío tai como pre ¡, 

dente de seu quórum, líder da obra mi sionári a da ala ou ' 

presidente da Escola Dominical. 

QUE CADA HOMEM APRENDA A AGIR 

NO OFÍCIO PARA O QUAL FOR E COLHIDO 

O Senhor no acon elho u a fazcr com que "todo 
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hom m apr nda o u dever e aprenda a agir com toda 

dilig"ncia no ofício para o qual for escolhido" (D&C 

107:99). é ldcr qu for chamado para um ofício de 

pre id "ncia d v re peitar o chamado daqueles a quem 

pr idc. evc d ixar que fa~am, ou melhor, deve ajudá, 

lo a agir cm us chamados, sem usurpar,lhes as respon, 

abilidad s. 

Por ua v z, os portadores do sacerdócio nao devem 

procurar uma autoridade superior em vez de seu líder 

imediato na hi rarquia, supondo que lá encontrarao 

mclhore conselhos, maior sabedoria, espiritualidade ou 

autoridad . É melhor respeitar o chamado daqueles a 

qucm pre idimo daqu 1 s que no pr sidem. 

O NOME DO SENHOR 

Em vez de "lgr ja Mórmon", devemos chamar a lgreja 

p lo u nom , A lgreja de Jesu Cristo dos Santos dos 

Último ia , "p i assim", dis e o Senhor em uma reve-, 

l a~ao, " crá a minha igreja chamada nos últimos días" 

(D& 115:3-4). 

Quando oficiamo no sacerdócio, sempre o fazemos 

em nom do nhor (ver 3 N 'fi 27: 1-10). Quando agi, 

mo J acord com a d vida ordem das coisas, agimos em 

lugar do enh r ' como e Ele estive se presente, no 

qu oncerne a validade da ordenan~a . O Senhor disse a 

um homcm qu e tava endo de ignado para pregar o 

evangclh : 

"E imporei obre ti minha ma , pela miio do meu servo 

idney Rigdon, tu receb rá o meu E pírito, o Espírito 

anto, me mo on olador, qu t n inará as coi as 

pa ífi a do reino" ( 36:2; rifo no o). 

EXCE~ÓES 

S ve: n e ' ário que cjam aberta XCC<_;Ó a 
rcgra · ' prin ípio · pelo· quai ·a rdócio é gov r, 

nado. ve, · tomar uidado para qu tudo o qu e 

rcfira a ordena )e e d igna~óe ja feit na d vida 

ordem. Geralmente, as exce~óes devem ser aprovadas 

pela Primeira Presidencia da lgreja. 

REGISTRO DAS ORDENA~ÓES E DESIGNA<;ÓES 

As ordena~óes e des igna~óes da lgreja sao sempre 

registradas adequadamente (ver D&C 20:63-64; 85: 1-2; 

127:9). Pois "eis que a minha casa é uma casa de ordem, 

diz o Senhor Deus, e nao de confusao" (D&C 132:8; ver 

também D&C 88: 119; 109:8) . 

ORDENAN~AS 

O Sacerdócio de Melquisedeque "administra o evan, 

gelho e possui a chave dos mistérios do reino, mesmo a 

chave do conhecimento de Deus. Portanto, n as suas 

ordenan~as se manifesta o poder de divindade. E sem as 

suas ordenan~as, e a autoridade do sacerdócio, o poder 

de divindade nao se manifesta aos homens na carne; 

Pois, sem isto, nenhum homem pode ver o rosto de Deus 

( ... )e viver" (D&C 84:19-22). 

O sacerdócio que sempre é associado com a obra de 

Deus "continua na igreja de Deus em todas as gera~óes, e 

nao tem princípio de días nem fim de anos" (D&C 84:1 7) . 

"Pois aqueles que forem fiéis até a obten~ao destes 

dois sacerdócios dos quais falei, e magnificam os seus 

chamados, sao santificados pelo Espírito para a renova, 

~ao de seus corpos. 

Eles se tornam os filhos de Moisés e de Aarao e a 

emente de Abraao, e a igreja e o reino, e os eleitos de 

Deu. 

E também todos os que recebem es te sacerdócio , a 

mim me recebem, diz o Senhor; 

Pois aquele que recebe o meus ervos, a mim me 

recebe; 

E aquele que me recebe a mim, r e b o meu Pai; 

E aquel qu recebe o meu Pai, recebe o reino de meu 

Pai; portanto, tudo que meu Pai po sui ser,lhe,á dado" 

(D&C 84:33-38). D 
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HISTÓRIAS DO LIVRO DE MÓRMON 

''''''''''''''''' Capitao Moroni e o Estandarte 
da Liberdade 

/f,. 
!/i '~t 

Se Amaliquias se tornasse rei, ele tentaria destruir a igreja 

d Deu e tirar a liberdade do pavo. 
Alma 46:9- 10 

' -rcvcu o cguint ncle: "Em memória d no Deus, no a 
religiáL , n), ' íl liberdade, no a paz no a e po a e filhos." 

A lma 46:12 

Amaliquias, um homem iníquo, queria ser o rei dos nefitas. 
Muitos nefitas abandonaram a igreja para segui~lo. 

Alma 46:1, 4-5, 7 

Ao ouvir a respeito do plano de Amaliquias para tornar~se 

rei, o Capitao Moroni, líder dos exércitos nefitas, ficou 
muito zangado. 

Alma 46:11 

Moroni colocou o e tandarte em um mastro e deu~lhe o 

nome de e tandarte da liberdade. A seguir, segurando~o e 

ve tindo ua armadura, ajoelhou~ se para orar. 

Alma 46:13 
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Ele pediu a Deus que protegesse os que acreditavam em 
Jesus Cristo e orou pedindo liberdade no país, chamando~o 
de terra da liberdade. 
Alma 46:16-18 

As pessoas acorreram de todas as partes. Prometeram obe~ 
decer aos mandamentos de Deus e lutar pela liberdade. 
Alma 46:21-22, 28 

Moroni chamou seu exército para impeddos, mas 
Amaliquias e alguns de seus homens conseguiram escapar. 

Alma 46:31-33 

A seguir, Moroni foi conversar com o povo. Fazendo tremu~ 
lar o estandarte da liberdade, chamou~os para ajudar a pro~ 
teger a liberdade. 
Alma 46:19-20 

Quando Amaliquias viu a quantidade de nefitas que havi~ 
am chegado para lutar pela liberdade, amedrontou ~se. Ele e 
seus seguidores partiram e foram juntar~se aos lamanitas. 
Alma 46:29-30 

Moroni mandou colocar um estandarte da liberdade em 
cada torre da terra nefita. Os nefitas permaneceram livres e 
comec;aram a ter paz mais urna vez. 
Alma 46:36-37 
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EXPlORANDO , 

UM SECULO 
Rebecca M. Taylor 

Talvez um de seu antepassados 

tenha vindo para os Estados 

Unidos de barco, há quatro~ 

e ntos anos, sentindo grande alegria 

quando finalmente o barco aportou 

em Plymouth Rack. Ou tal vez um deles 

tenha sido um orgulhoso samurai no 

Japao antigo ou tenha visto Leonardo 

da Vinci trabalhando em urna pintura 

na Itália, éculos atrá . 

Náo importa onde viva, há muitas 

possibilidade de qu algum trabalho 

do templo já tenha ido r alizado por 

u ant pa ados-e e nao o foi, 

ainda o rá. O p squisadores de 

história da família visitam muitas 

na~ó procurando registros de pes~ 

oa , que tenham falecido sem as 

ben~a de er membros da Igreja de 

u Cri to do Santo dos Últimos 

ia . A eguir, preparam o registros 

que a enviado ao templo, onde se 

realizam a ord nan~a para essas 

pe o a . Voce, us país o u o u tro 

m mbro da Igr jaque conhe~a, 

podem ter ajudado n e trabalho 

táo importante. 

E t me , a ociedade G nealógica 

de Utah (atualment chamada de 

parta m nto de Hi t 'ría da Família 

da lgreja) e ' tá clebrando eu e nté~ 

imo aniver '·~rio. Em 1 94, o 

Pre id 'nt Wilford Woodruff r cebeu 

urna r v la ·5o 'Obre a importan ia 

b , bmília , t rna ' . Ele 'abia que a , 

família , tinham qu er , lad·1 pela 

autoridadc 1o ' H erdó io no t mpl , 

a fim de permanecerem juntas na 

eternidade. Também sabia que muitas 

pessoas morreram sem essa oportuni~ 

dade. A Igreja precisava de urna orga~. 

niza~ao que ajudasse a localizar seus 

registros. Foi assim que, em 13 de 

novembro daquele ano, a Sociedade 

foi constituída. 

Susa Young Gates, urna das filhas 

de Brigham Young, também com~ 

preendia a importancia da história 

da família. Ela estivera doente, a 
beira da morte. Urna ben~ao do 

sacerdócio curou~a e ela recebeu a 

seguinte promessa: "Houve um con~ 

selho nos céus e foi decidido que 

viverás para fazeres o trabalho do 

templo e farás um trabalho mais 

grandioso do que jamais fizeste."* 

Ao recuperar~se da doen~a, dedicou 

a maior parte de seu tempo a ajudar 

as pessoas a encontrarem seus ante~ 

pas ados. peu início a aulas de 

genealogía, encorajou os santos em 

todo o estado de Utah e no Canadá 

a pesquisarem e compilou um livro 

sobre genealogía. 

Anthon H. Lund, presidente da 

Sociedade em 1910, também encara~. 

jou as pessoas a encontrarem regís~ 

tro de seus antepassados. Ele 

observou que a Igreja tinha dois mil 

mi ionário ajudando o vivo -por 

q u nao faz me m o pelo mortos? 

O pi neiro da hi tória da família 

na Igreja tiveram que aprender a er 

ngenho o . Em outubro de 1939, 
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L. Garrett Myers e Ern&t Koehler 

cstavam encarregado da primeira 

microfilmagem de registros fora de 

Utah. Trabalhavam num quarto de 

hotel no estad do Tennessee. Havia 

um grande ventilador na cozinha do 

hot l qu causava vibra'Sóes em seu 

quarto, dificultando o trabalho com 

a cameras. O irmao Koehler con~ 

cluiu que t riam que filmar os regís~ 

tro apó as dez da noite, quando o 

v ntilador ra de ligado. Eles revela~ 

vam o film s na banheira e seca~ 

vam~n p nd urado num varal. 

Durante a egunda Guerra 

Mundial, d 1941 a 1945, a maioria 

da p a tinha pouco temp para 

o trabalh g n alógi o e ra difícil 

n ontrar algun materiai nece sá~ 

río para a mi r fi lmag m. Quando a 

gu 'rra t 'rminou, a i dad t n~ 

d u · u trabalho para o l t do 

E tado Unido · e para ) Paí de 

ale , a inamarca, a Inglaterra e a 

Holanda. Muitos outros países foram 

também incluídos desde aquela 

época. 

Onde estao guardados os milhóes 

de registros microfilmados? A maior 

parte deles está dentro de uma mon~ 

tanha! De 1960 a 1963, uma enorme 

galería subterranea foi cavada em 

uma montanha de granito de um 

desfiladeiro, a leste da Cidade do 

Lago Salgado. A maioria dos regís~ 

tros encontra~se guardada lá e tam~ 

bém os filmes sao revelados nessas 

galerías. Há outros laboratórios loca~ 

lizados em diversos países, incluindo 

Brasil, J apao, México e Alemanha. 

Algumas vezes, milagres tem aju~ 

dado as pessoas a realizarem o traba~ 

lho de história da família. Um desses 

milagres aconteceu em 1971, quando 

pesadas chuvas caíram sobre a ilha 

de Fiji durante quase uma semana e 

os fortes ventos do15ravam as palmei~ 

ras. As ondas do mar misturadas a 
chuva varriam a ilha, e pedras, 

galhos e até mesmo telhados flutua~ 

vam pelas ruas inundadas. 

Molimau Tupa'i, o encarregado da 

microfilmagem da Igreja em Fiji, 

ficou preocupado como material de 

microfilmagem que havia deixado no 

escritório. Ao entrar no prédio de 

escritórios onde trabalhava, ele viu 

que o chao estava coberto de água. 

Ficou preocupado ao aproximar~se 

de seu escritório, temendo que os fil~ 

mes, livros e mapas que ele deixara 

no chao estivessem destruídos. Para 

ua surpresa, apesar de tudo o mais 

tar molhado e e tragado, a água 

stava, na r alidad , desviando~se do 

mat ria l que se encontrava no chao! 

que ainda tinha eletricidade. 

Durante vários días, todo o trabalho 

normal daquele andar foi interrom~ 

pido, enquanto as equipes de reparos 

e limpeza faziam os consertos neces~ 

sários. O trabalho do irmao Tupa'i, 

entretanto, prosseguiu em seu ritmo 

normal. 

Os computadores tornaram otra~ 

balho de história da família muito 

mais fácil. Apertando~se algumas 

teclas, pode~se descobrir nos regís~ 

tros familiares que parte do trabalho 

já foi feíta. Do mesmo modo, pode~ 

se acrescentar novas informa'Sóes aos 

arquivos. 

A Sociedade Genealógica de 

Utah tornou~se parte do novo 

Departamento Genealógico da 

lgreja em 1975 e, em 1987, seu 

nome foi mudado para 

Departamento de História da 

Família. Hoje, mais de 2.000 centros 

de história da família em todo o 

mundo ajudam as pessoas a realiza~ 

rem a obra genealógica. 

Devido ao trabalho estar sendo 

feíto por milhares de pesquisadores 

de história da família, muitas pessoas 

que morreram podem ser beneficia~ 

das pelas ben'Saos das ordenan'Sas do 

templo. Talvez alguns de voces já 

tenham ajudado a reunir seus regís~ 

tros familiares e talvez um dia ajudar 

seus antepassados a se tornarem 

parte de sua família eterna. D 

':' Todas as informac;óes adaptadas para esse 

artigo provem de um livro ainda ruio publi

cado, de autoría de ]ames Allen e Kahile 

Meher e de Links to Forever (Elos com a 

Etemidade), compilado Por Connie Rector e 

u e critório era o único no edificio Diane Deputy. 
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VOANDO 
ALTO 
Rosie Centrone 

Quantos triangulos escondidos 

na pipa voce consegue 

encontrar? 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

_10 . 

SÓ PARA DIVERTIR 

PONTO A PONTO 
Roberto L. Fairall 

, 
PLANTAS DA BIBLIA 
Jacqueline Schiff 

Relacione cada personagem da Bíblia a planta com a qual ele pode ser identificaJo. 

José (Genesis 41 :49, 57) a. Mostarda 

J eremias O eremias 1: 11) b. Aboboreira 

Isaías (Isaías 55: 13) c. Cedro 

Amós (Amós 7:14) d. Palha 

Jesus (Mateus 13:31) e. Cevada e trigo 

Salomao (I Reis 6:1, 9) f. Trigo 

Noé (Genesis 8: 11) g. Faia e Murta 

Faraó CExodo 5:6-7) h. Sicómoro 

Jonas Qonas 4:6) i. Amendoeira 

Rute (Rute 2:23) j. Oliveira 

• 'J (Ol) 'q (6) 'p (8) '[ (L) 'J (9) 'v (~) 't¡ (p) '~ ([) '! (z) 'J ([) :v!]q]fJ vp W1UD¡d 
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DE UM AMIGO PARA OUTRO 

, , 

ELDER LINO ALVAREZ 
De umo entrevisto com o Élder Lino Álvorez, dos Setenta 

e omo Néfi, no Livro de 

Mórmon, nasci "de bon 

pai ,, . Éramo doze 

filho -a maioria meninos, e 

o mente d u a menina -e m minha 

família. Eu ra o décimo filho. 

Durante muito ano , meu pai teve 

que trabalhar no ramo da constru~ 

~5o, ficando longe de casa as vezes 

c.lurant emana . Minha mae traba~ 

Alguns homens que ensinavam 

histórias da Bíblia para crian~as 

apareciam uma vez por semana. 

Desde a primeira vez que ouvi 

as histórias da Bíblia, apaixo~ 

nei~me por elas . 

Meu pai gostava muito de ler 

a Bíblia. Ele nao era católico, 

mas minha mae sim. Ela 

levou~nos a igreja católica 

desde que éramos pequenos. 

Foi em 1956, quando eu tinha doze 

anos, que os missionários nos vis ita ~ 

ram. Além de competentes, eles 

foram muito inspirados, cativando 

minha mae e nós, os filhos . A cada 

visita, liam algo das escrituras para 

nós-quase sempre do Livro de 

Mórmon-e, quando voltavam, 

pediam~nos que falássemos sobre o 

que nos haviam contado da vez 

anterior e sobre o que havíamos 

lhava muito para tomar conta de lido entre as visitas. Após seis 

nós. Ela fazia milagrc como meses, eu e dois outros fi lhos que 

pcqucno alc1rio que m u pai ainda moravam em casa fomos bati~ 

ganha a. zado , juntamente com meu pai e 

Quando eu tinha mai ou m nos minha m5.e. 

quatro ano ·, morava num vilar jo no Qu<1ndo fui batizado, já havia 

e ·tado de oahuila, no Mé ico. pa ado da idade da Primária. Ainda 

Havia, tal vez, uma · em pe oa no 

lo al. Foi h1 que pela prim ira vez 

tomei conhc imento da Bíblia. 

a im, freqüentei~a durante dois 

ano . Eu já era portador do acerdó~ 

io, ma o ramo ra p qu no a 

professoras da Primária eram tao 

boas que eu sempre comparecía. Eu 

amava a Primária e sou especial~ 

mente grato por tres excelentes pro~ 

fessoras: Olga Ramos, Licia del 

Bosque e Irma Torres . Foi por meio 

de seus ensinamentos que aprendí o 

evangelho. 

Depois de batizado, a lgreja tor~ 

nou~ se meu mundo. Adorava partí~ 

cipar das reuni6es com os outros 

membros . Lembro~me de ir a lgreja 

muitas vezes aos sábados, com os 

diáconos, para limpar a capela e pre ~ 

pará~ la para o domingo. Eu partid~ 

pava também das atividades da 

Mutual. Vendo os missionários na 

Primária e em casa, decidí logo cedo 

sair em missao. Fiquei muito feliz ao 

servir durante dois anos no oeste do 

México. 

Crian~as, obede~am aos manda~ 

mentas do Senhor. Decidam~ se 

agora a cumprir missao e casar~ se no 

templo. Se tomarem a decisao 

enquanto sao jovens, serao bons 

missionários, bons maridos e esposas 

e bons pais. Creio que o que o 

mundo mais necessita é de bons pais 

e boas maes para guiar as famílias . 

Crian~as, mantenham~se afastadas 

da coisas que poderiam separá~las do 
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Página aposta: Lino (a esquerda) 

com a mae e o primo Gabriel. 

Acima: O bebe com um ano, o 

menino com 12, ao terminar a 

escola primária, e o homem na 

ocasiao em que foi chamado 

como Setenta; Élder e lrma Álva

rez com seus filhos. A direita: 

os amigos. Bons amigos a j udam~ 

nos a fazer coisas boas; maus 

amigos levam~nos a fazer coisas 

erradas. 

Preparem~se agora para urna 

missao. Mantenham~se moral~ 

mente limpos. Caso se mante~ 

nham limpos e dignos em todas 

Quando rapaz, com seu pai. as coisas, serao missionários 

muito influentes e, posterior~ 

Pai Celestial e de Jesus Cristo-coi~ mente, bons líderes na Igreja. 

sas como a mentira, o roubo, o uso de Amo todas as crian<_;as e aben~ 

drogas, a quebrada Palavra de <_;oo~as, pelo poder e autoridade que 

Sabedoria ou quaisquer outras que os 

profetas tenham ensinado serem 

erradas. 

Sejam cuidadosos ao escolherem 

tenho como Autoridade Geral; para 

que mere<_;am as ben<_;aos que eu 

pais desejam que recebam. Nao 

importa onde morem, a cor da pele, 

olho ou cabelo. Todo ao fdho ou 

filhas de Deu e Ele quer que volte~ 

mo a Ele tao limpo , inocente e 

digno como o éramo - no día cm que 

na cemo -. D 
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TEMPO DE COMPARTILHAR 

, 

OS MISSIONARIOS 
ANUNCIAM A PAZ 

11Quáo belos sáo sobre as monta

nhas os pés dos que ainda estáo 

anunciando a paz! 11 (Mosias 15:16) 

Sabiam que os missio~ 

nário anunciam a paz? 

Anunciar a paz signi~ 

fica ompartilhar o evangclho de 

Jesus risto. 

Livro de Mórmon regí tra que, 

anos atrás, o profeta Abinád i vivia 

na orte do iníquo rei Noé e us 

sa crdotes. om coragem e poder, 

Abinádi pre tou te temunho do 

evang lho de Jesus Cri to. Também 

cxpres ' OU gratidao por todo os que 

haviam anunciado a paz ou compar~ 

tilhado o evnngclho de Jesus Cristo, 

pelo , mi sionário qu a inda esta~ 

vam anunciando a paz e pelo mi ~ 

' ionários que ainda iriam partilhar a 

men ·agem do evangelho no futuro 

(ver Mosias 12:17- 15:18). 

lma ctava na corte do rei Noé 

naquele dia. Ao ouvir a pa lavra , de 

bin<.1di, foi abcn~oado com um tes~ 

temunho deJe ' U , ri to. Ao tornar~ 

se missionário ele próprio, en inou 

as pabvra · que havia e utado de 

bin c.í.di. Ele anun ~ iou a paz a todo 

os que d ·cj c.wam es utc.í.~lo (ver 

Mosias 17: 2; l : l). 

Muitos out ros bon · homen , e 

l t)as mulhcr , cm toda , a · épo a , 

do mundo e )mpartilharam eu 

Judy Edwards 

testemunho do evangelho de Jesus 

Cristo e anunciaram a paz. Ficamos 

sabendo a respeito de mais quatro 

missionários, em Mosias 27:34-37: 

"e chamavam~se Amon e Aaráo e 

Ómner e Hímni; eram esses os 

nomes dos fllhos de Mosias. 

E viajara m por toda a terra de 

Zaraenla, entre todo o povo que 

estava sobo reinado do rei Mosias, 

( ... ) explicando as profecías e as 

escrituras a todos os que desejassem 

ouvi~los . 

E assim, foram instrumentos nas 

máos de Deus, para levar a muitos o 

conhecimento da verdade, sim, o 

conhecimento de seu Redentor. 

E quáo aben~oados sao eles! 

Porque anunciaram a paz; eles anun~ 

ciaram boas novas; e eles declararam 

ao povo que o Senhor reina." 

Talvez voces conhe~am missio~ 

nário que estejam pregando o 

evangelho de Jesus Cristo- que 

e tejam anunciando a paz por todo 

o mundo- agora. Como o disse 

Abinádi há tantos anos, omos 

grato por e les! 

Vocé também pode anunciar a 

paz ao partilhar eu te temunho do 

evangclho de ]e u Cri to. Como 

l imí.di, Alma, Amon, Aaráo, 

mner e Hímni, e como aq uele d 

' ua família de ua ala ou ramo, 

voce pode partilhar a men agem do 

evangelho que vem do "fundador da 

paz, sim, o Senhor" (Mosias 15: 18) . 

ldéias para o lempo de 

Compartilhar 

l . Ajude cada crian~a a fazer uma 

página "Posso Anunciar a Paz" para seu 

Livro da Paz (ver Idéia n º 3 do Tempo de 

Compartilhar, A Liahona de fevereiro de 

1994, página 1 O). Nessa folha, a crian~a 

deve relacionar ou desenhar as coisas que 

pode fazer ou dizer para ajudar a comparti~ 

lhar a mensagem do evangelho. Exemplos: 

"Posso dar o Livro de Mórmon a um vizi

nho." "Posso dar exemplo, obedecendo aos 

mandamentos." "Posso ser gentil para com 

as outras pessoas." "Posso aprender as 

Regras de Fé e repeti-las para os outros." 

"Posso prestar testemunho de ]esus Cristo." 

2. Providencie para que as crian~ as par

ticipem de urna palestra missionária (ver 

Livro de Recursos para Tempo de 

Compartilhar da Primária, página 86). 

3. Cante histórias missionárias das 

esc1ituras que falem de crian~as, como a da 

menina de Israel (ver II Reis 5: 1-14) e 

Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego 

(ver Daniell). Utilize também histórias 

atuais dos manuais de li~oes da Primária 

que falem a respeito de crian~as fazendo 

trabalho missionário. 

4. Ajude cada crian~a a preparar um 

crachá como a plaqueta usada pelos missio~ 

nários, que inclua o nome da crian~a e a 

expressao "Posso Anunciar a Paz". D 
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ILUSTRADO POR JERRY HARSTON 

lnstru~óes 

'\ Pinte os bonequinhos missio, 

nários para colocar nos dedos. 

Em uma folha separada, desenhe mais 

bonequinhos que representem OLitros 

missionários que voce conhe~a, como 

irmaos, irmas, avós ou amigos que 

tenham servido como missionários. 

A seguir, fa~a um bonequinho que 

represente voce próprio! Recorte,os e 

cole, com fita adesiva, as extremida, 

des da base onde se encontra o nome 

de cada um, formando um círculo que 

se encaixe no dedo. Use os bonecos 

para contar a respeito desses 

missionários. 
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FIC<;ÁO 

PIPER 
Alma J. Yates 

//vamos, Benjy, me dá 
um pedac;o", pediu 

meu irmao menor, 

J ake, a o nos escondermos nos arbus ~ 

tos e baixarmos os _olhos para a torta 

de pessegos feíta por nossa mae. 

O lhei para meu amigo Jared, que 

esta va ajoelhado perto de J ake. Ele 

olhava para a torta com os olhos 

arregalados . Limpei minha boca com 

as costas da mao, tirei o canivete do , 
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bolso e enfiei a lamina na massa ero~ 

cante da torta salpicada de canela e 

as;úcar. Lentamente, fiz uma linha 

sinuosa através da torta. 

"Voce nao acha que seremos apa~ 

nhados, acha?" sussurrou Jared 

quando lhe entreguei um pedas;o de 

torta com o recheio amarelo de pes~ 

sego escorrendo. 

Balancei a cabes;a, sem certeza 

alguma; nao quería, porém, que Jared 

e Jake percebessem. "Nao", disse eu. 

"Ninguém jamais saberá. Mamae fez 

cinco tortas e pediu que a gente as 

entregasse. Ela provavelmente nem 

vai lembrar que devíamos entregar 

uma de las ao irmao Piper". 

Em pouco tempo, estávamos lam~ 

bendo os dedos melados, depois de 

comer a torta inteira. 

"Acho que meu estomago vai 

estourar", resmungou Jake. "Nunca 

comi tanta torta e m minha vida." 

"Gostaria que nao tivéssemos 

comido tao depressa", reclamo u 

Jared. "Nunca é tao gastoso quando 

a gente come um pedas;ao de torta 

e m tres dentadas." 

"É," resmungou J ake novamente, 

esfregando a barriga. "Acho que 

estou meio enjoado." 

Concordei, pois me sentía 

enjoado também, mas nao era só 

porque havíamos comido uma torta 

inteira. Bem lá dentro, sabia que a 

razao de estar enjoado era ter 

comido uma torta roubada. Ao olhar 

para a forma de torta vazia, de ejei 

que tivéssemos levado a torta para o 

irmao Piper. 

Saímos tropes;ando dos arbustos e 

fomos para casa, com a forma de 

torta escondida sob minha camisa. 

Mamae estava na sala quando 

entramos sorrateiramente em casa e, 

pé ante pé, nos dirigimos a cozinha. 

Lavamos a forma e guardam.os no 

armário. A seguir, corremos para a 

porta. 

"Benjy", chamou mama e no exato 

momento em que chegávamos a 
porta da frente. "Voce entregou as 

tortas?" 

Engolindo em seco, respondí: 

"Todo mundo ficou muito contente 

com as tortas, mama e". 

"E o que o irmao Piper disse?" per~ 

guntou ela animadamente. "Hoje é 

aniversário dele e há semanas venho 

prometendo uma torta a ele. Ele pen~ 

SOL! que eu nao ia me lembrar." 

"Prometeu uma torta de pessegos 

ao irmao Piper?" perguntou Jake. 

Mamae fez que sim e acrescentou 

sorrindo: "Vou ligar para ele mais 

tarde para dar~lhe os parabéns." 

''Acho que voce disse que ela nem 

perceberia!" disse Jake acusando~me 

ao descermos os degraus da frente 

da casa. 

"É", di Jar d, "com toda cr~ 

teza vam er d coberto . qu 

vamo faz r agora?" 

"Como é que u ia - a~ cr qu' era 

aniver ário do irmao Pipcr?" r ' tru ~ 

quei. "Além do mai , a id ' ia foi ·ua 

também." 

"Temos que con eguir outra 

torta", disse J ake. 

"É," re munguei" ant qu 

mama e ligue para o irmao Pip r." 

"]á sei!" grito u J a red. "Minha 

mae está em uma reuniao da 

Primária. Vamos para minha ca a 

fazer uma torta". 

"Nao sabemo fazer tortas," di s 

Jake. 

"Bem, vamos ter que aprender!" 

disse eu. 

"O que se faz primeiro?" p rgun~ 

tou J ake a o nos debrus;armo m 

volta da mesa da cozinha de J ar d. 

"Eu já vi mamae fazendo tortas 

algumas vezes. Só temos que fazer a 

massa, colocar o recheio de fruta e 

levar ao forno." 

"Mas como se faz a massa?" per~ 

guntou J ake. 

"Pegue uma tigela, um pouco ele 

farinha e de gordura vegetal", res~ 

munguei. "Será que eu tenho que 

fazer tudo? É só misturar, abrir a 

massa e colocá~la numa forma de 

torta." 

Enquanto Jared despejava a 



fa rinha na tig la e Jake colocava 

granel s peda~o de gord ura, peguei 

uma olh r de pa u e tcntc i misturar 

o dois ingredientes. Era mui to mai 

difí il do que havia imaginado. 

"Nao é tao fáci l assim de mi tu, 

rm", omentou Jakc. 

"Talvez precise colocar água. 

Traga um ¡ ouco de úgua", ordenei. 

"Já está mClhor do que quando 

come~amos ", dissc Jarcd algun 

rninu to mai tarde, "mas ainda náo 

está parecida com mas a de tor ta." 

"Ainda náo é a massa da torta", 

ret ru quei. "Ainda náo! Por 

cnquan to, é ó uma mi tura. Acho 

que dcpois que a abrirmos, vai ficar 

com uma aparencia mclh r. É só 

dcpois de mamáe abrir a dcla que 

fi a pareccndo com massa de torta. 

A m a 'Sa in i tia em se desman, 

bar ou cm grudar, mas insi timo , 

sovando,a, furam:lo,a com a colher e 

apertando,a com as máos. Quando 

fi nalmente colocamos a massa na 

forma, ainda e tava um pouco enea, 

ro~ada e as beirada estavam meio 

torta . 

"B m, o que vamo faze r a res, 

pe ito do rechcio?", perguntou Jake. 

crá qu voce t"m pe ego em 

a ,a?" 

J ar d esfr gou a m á os para tirar a 

far inha e fo i procurar na d pensa. 

Voltou e m uma lata grande de pes, 

'ego cm conserva. erá qu i to 

serve?", perguntou ele . 

Fiz que sim e disse : "Vai ter que 

servir !" 

Colocamos os péssegos na massa e 

bebemos o suco que sobrou na lata. 

Como náo conseguimos abrir um 

peda~o de n"lassa suficientemente 

grande para cobrir a torta, colocamos 

vários pedacinhos e os juntamos com 

os dedos. 

"Náo está muito parecida coma 

torta de mamae", murmurou Jake. 

Jared concordou: "Está faltando 

alguma coisa ." 

"Canela e a~úcar!" declarei. 

"Mamáe sempre coloca canela e a~u, 

car por cima das tortas ." 

J ake pego u o a~úcar e J a red, a 

canela. Lago, ambos come~aram a 

polvilhar a torta com canela e a~úcar. 

"Já chega ?" perguntou Jared. 

Fiz que nao coma cabe~a . "Esta 

torta precisa de muita canela e a~ú, 

car para disfar~ar ~s lugares ruins." 

Quando finalmente retiramos a 

torta do forno, a tarde já estava 

quase acabando. 

"Náo se parece muito coma torta 

que mamá e havia feito", disse J ake. 

"Náo se parece com nada que se 

coma!" disse Jared. 

"Talvez o irmáo Piper nem saiba a 

diferen~a entre uma torta boa e mua 

ruim", acrescentou J ake. 

"Acho que ele nao sabe mesmo", 

comentei eu, cheio de esperan~as. 

"Ele gasta de comer quiabo. 

Qualquer pessoa que consegue comer 

quiabo, consegue comer esta torta." 

"Talvez seja melhor cobrir a torta 

com um guardanapo", sugeriu Jared. 

"Podemos entregar,lhe a torta e ir 

embora antes que ele a veja." 

A torta ainda estava quente ao 

nos arrastarmos em dire~ao a porta 

da casa do irmáo Piper. Engoli em 

seco e toquei a campainha. J a red e 

Jake se escondiam atrás de mim. 

"Como váo voces, meninos?" 

"Nós lhe trouxemos uma torta," 

disse eu de uma só vez, entregando, 

lhe rapidamente a torta. "Mamae 

pediu,nos que lhe trouxéssemos 

uma torta." 

"É m u ita gentileza dela, Benjy . . 

Ela disse que ia fazer uma torta para 

mim, mas pensei que ia se esquecer. 

Vocé nao imagina o quanto gasto 

das tortas de su a mae." 

Fizemos men~ao de ir embora. 

"Fiquem, meninos. Entrem e 

comam um peda~o da torta 

comigo." 

"Bem ... " - Comecei a sentir 

enjoo- "Nao ( ... ) queremos 

comer sua torta." 

Mas no instante seguinte, estáva, 

mos sentados a mesa do irmao Piper. 

Ao tirar o guardanapo que cabria a 

torta, olhou para ela espantado. A 

seguir, olhou para nós e novamente 

para a torta. 



"Todos tem se u dia de azar", J ake 

disse. "Nem sempre se faz uma torta 

perfeita. Nem mesmo mamae!" 

Sem parecer importar~se, o irmao 

Piper pegou uma faca para cortar a 

torta. A cobertura despencou em 

mil peda~os assim que a faca eneas~ 

tou nela. O irmao Piper deu uma 

olhadela para nós, mas nem levanta~ 

mos a cabe~a. Continuávamos a 

olhar para a torta. Os pessegos esta~ 

vam enrugados e escuras e a massa 

estava meio pas to a em alguns luga ~ 

res e esfarinhada em outro . 

Todos tentamos comer um pouco 

da torta, ma nao adiantava. Olhar 

para ela já era ruim- come ~ la era 

impossível. Até mesmo o irmao Piper 

deixou seu peda~o de lado e tomou 

um grande copo de água. "Foi 

mesmo sua mae quem fez a torta?" 

ele finalmente perguntou, reme~ 

xendo o que sobrara em seu prato. 

Eu sabia que nao conseguiria 

continuar m ntindo e nao queria 

mai mentir. "Mamae fe:: uma torta 

para o nhor, ma - nó a comcmo -. 

Quando oubcm ) ' qu ' era sc u a ni ~ 

V r áriO C que mamac ia tclcfon~H~ 

lhe, fizemo e a torta. ·cnhor vai 

contar a ela?" 

O irmao Piper riu . "Bcm, afinal 

de cantas, voce me trouxcram uma 

torta. A outra e tava boa?" 

Concordamos com tri teza e acre ~ 

centei: "Nao foi bom comer uma 



torta roubada. Ficamo enjoados." 

"Bem, vou dizer a ua mae que ela 

fez uma torta deliciosa. Afinal, ela 

fez mesmo, nao é?" 

oncordei e olhei para baixo. 

"Pedimo de ·cu lpas, irmao Piper. 

Nao vai acont cer de novo". Jared e 

Jake concordaram coma cabe~a. 

Algun minutos mai tarde, entra~ 

mos vagarosam nte na cozinha. 

Mamae estava sorrindo ao entrar~ 

m os: "Fiz uma coi a para voces", 

anunciou ela. "Voces sempre quise~ 

ram uma torta só para voces, nao é?" 

Fizemos que sim coma cabe~a. 

Ela foi até o balcao pegou uma 

enorm bcla torta de pes egos. "Fiz 

esta aqu i ó para vocc ", dis e ela. 

Mcu e t6mago revoltou~se. A 

ültima oi a que eu qu ría agora era 

outra torta d pe ego . Olhei para 

J a red e J ake e eles olharam para 

mim. Pareciam desesperados. 

"Mamae", disse e u, tentando con~ 

trolar o enjóo, "acho que nao vamos 

come~la, está bem? E acrescentei 

rapidamente: "Mas o irmao Piper 

adoraría uma de suas tortas." 

"Mas já mandei uma para ele. 

Pensei que voces gostassem de 

minhas tortas", disse ela, um pouco 

ofendida. 

"Gastamos muito de suas tortas, 

mamae. Na verdade, comemos a 

torta do irmao Piper." 

"Mas nao esta va muito boa", disse 

Jake, acrescentando rapidamente: 

"Mas nao é culpa sua. É que tortas 

roubadas nao sao muito boas." 

"É melhor levarmos esta aquí para 

o irmao Piper. A que fizemos estava 

horrível." 

"Voces fizeram uma torta para o 

irmao Piper?" 

Jared concordou coma cabe~a. 

"Nao tenho certeza se aquilo pode 

ser chamada de torta. Parecía mais 

uma ferida." 

"Mas aprendemos muito", disse 

eu. "De agora em diante, quando 

voce nos pedir para entregar uma 

torta a alguém, pode ter certeza de 

que vamos entregar. É uma 

promessa!" D 



MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

BEN(_;ÁOS ESPECIAIS DO SACERDÓCIO 

A o lermos o glorioso relato 

da visita do Salvador ao 

Continente Americano, 

talvez possamos desejar ter estado 

entre aqueles que viram quando o 

Senhor "tomou das criancinhas, uma 

a uma, aben~oou~as ( ... ) ,, (3 Néfi 

17:21). Embora o Salvador nao 

esteja conosco físicamente, Ele tor~ 

nou possível que recebessemos ben~ 

~aos do sacerdócio. Algumas dessas 

ben~aos fazem parte de ordenan~a 

essenciais-como as confirma~óes e 

as ordena~óes ao sacerdócio. Outras 

vezes, ben~aos de encorajamento e 

aconselham_ento sao recebidas junto 

com as ben~aos de crian~as, com as 

designa~óes e com ben~aos patriar~ 

cais. E sempre podemos receber ben~ 

~aos especiais do sac_erdócio, para 

orienta~ao, cura e conforto. 

PODEMOS PEDIR 

BEN~ÁOS DO SACERDÓCIO 

Nossos desafios podem variar, mas 

existem épocas em que cada uma de 

nós sente necessidade de uma ben~ 

~ao de Deus. Podemos recebe~la de 

ILUSTRADO POR BETH WHITIAKER 

professores algu ns ass unto s que 

haviam ido motivo de uma de a~ 

ven~a. Ela pediu uma ben~ao a seu 

mestre familiar para ter a companhia 

do Espírito. Uma mae co tumav a 

pedir uma ben~ao ao marido no iní~ 

cio de cada ano letivo, como propó~ 

sito de receber a aj u da necessária 

para lidar com os filhos. 

• Por que razoes podemos pedir uma 

ben~ao? 

que inclui a ora~ao, o e·tudo da 

e critura , o arrependim nto, a obl> 

diencia e o acrifício. 

Dep i de receb r a ben~áo, é 

bom meditar e orar obre a palavra 

que foram dita . Uma mae, pr ocu~ 

pada com uma filha que aiu d ca a 

e afa tou~se da Igr ja, p diu uma 

ben~ao ao marido e foi~lh promc~ 

tido que um dia a filha cria uma 

fonte de alegria para la. Durante o 

difícei mese s guintes, a lembran~a 

das prome a da bcn~ao J u~lhe 

corag m para nao ntrar cm pani o 

ou de i tir. Ela di se: "R alm ntc 

precisamos e cutar, anotar (a d cla~ 

ra~óe ou promessa principai ) em 

nossos diário , rele~la empre e lem~ 

brar o que o Senhor di e-r l r e 

acreditar". Ainda que eja empr 

adequado pedir uma ben~ao em 

momento de neces idade, nao deve ~ 

mos pedir muitas ben~ao m um 

curto período de tempo n m pedir 

vária b"n~ao . até d cobrir aquela 

de que go tamo . 

PRECISAMOS EXERCER FÉ Deus deleita~ e em aben~oar~no 
• o ••••• o o o •••• o o o 

(ver D&C 41: 1). O Profeta Jo ph 

A eficácia de uma ben~ao do Smith en inou: "Nos o Pai Ce! tial 

portadores dignos do Sacerdócio de sacerdócio depende, em parte, da fé é mai liberal em eu conceito e 

Melquisedeque. Uma senhora idosa, 

com aúde debilitada e que quase 

sempre estava sozinha, pediu uma 

ben~ao a um portador do sacerdócio, 

que a ajudasse a entender a missao 

que Deus tinha para ela. Outra irma, 

que era o único membro da Igreja no 

corpo docente da e cola, precisava 

de ajuda para debater com os outro 

que tem quem a recebe. A própria 

so licita~ao de uma ben~ao é. um 

exercício da fé. O jejum, em prepara~ 

~ao para receber uma ben~ao, pode 

aumentar no sa fé e no a en ibili~ 

dade aos u surro do E pfrito. Ma 

nos a prepara~ao mai eficaz pode 

er a cria~ao de um relacionamento 

de confian~a con tante com Deu , 

mais generoso em ua mi ericórclia 

e ben~ao do que e tamo di po to · a 

crer ou receb r ( ... ) ' eu filho o 

interrogam e ele cliz: 'Pedí e rcc.cbc~ 

reí ,, (Ensinamenws do Profeta ]ose¡Jh 

Smith, página 251). 

• Como podem as bén~aos do sacer ~ 

dócio ajudar~nos a cu.mJJrir a missilo de 

nossa vida? O 
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ES E 
POI S 

Tyler Wilkinson 

N o com <:; de 1991, um 

acidente d carr d ixou 

a maior part do m e u 

orpo parali ada . De d aqu la "poca 

t nho tido muito tcmpo para compa~ 

rar minha ida ante do acidente 

om minha ida agora. De alguma 

forma , ' áO emc lhantc , a inda que 

xi ' tam inCtmcra diD rcn<;8 . 

ntc , do acidcnt tinha a m ta 

de apcrfci oar o quatro a pecto 

t <lsi os de minha vida. Relacionado 

n ~1 ordcm d' import;Jncia qu 

tinham para rnim nnqucla ép a, 

cram ele: ( t) apa dadc fhca, (2) 

capacidadc mental, (3) e piritu ·1 li ~ 

bdc e (4) c ' tatilidadc emocional. 

Agora, a ordem de importancia 

destas quatro áreas vitais mudou. 

Antes do acidente, a visao que 

tinha da vida era aquela que um 

a tlet a de 18 anos poderia ter. 

Pensava que sabia tudo. Apesar de 

ter crescido em uma família religiosa 

e ter bons sentimentos a respeito das 

minhas cren<;as, a espiritualidade 

nao era a minha prioridade número 

um. For<;a física, velocidade e perspi~ 

cácia eram mais importantes para 

mim do que reli-giao ou escola . 

Achava que ir a escola só era neces~ 

sário para conseguir permissao de 

praticar espartes. 

Ainda que me tivesse saído bem 

no estudos, freqüentemente treinava 

n a equipe de futebol americano ou 

de beisebol em lugar de estudar para 

pravas ou fazer a li<;ao de casa. Tinha 

metas academicas e religiosas impor~ 

tantes, m.as as minhas aspira<;6es atlé~ 

ticas vinham em primeiro lugar. As 

experiencia que tive como conse~ 

qü"ncia do acidente ajudaram~me a 

ent nder melhor o que é realmente 

importante. 

Desde 16 de fev reiro de 1991, o 

di8 cm que eu dormi no volante da 

minha camion t , tiv a oportuni~ 

dade de ob rvar minha vida ob 

um pri ma completamente dife~ 

r nte. Ti muito ten~po para 

pensar em minhas prioridades e 

organizá~las . Ainda gosto muito de 

esportes e creio que eles tem o 

potencial de edificar o caráter, mas 

nao sao a coisa mais importante em 

minha vida. Reconhe<;o agora que a 

religiao, a família e os amigos sao o 

alicerce da minha felicidade, e nao 

a capacidade de ser campeao nos 

es portes. 

Minha mente é o bem mais pre~ 

cioso que tenho e percebo que ela 

precisa ser exercitada da mesma 

maneira que minhas pernas ou meus 

pulm6es o eram. Sou grato pela 

oportunidade que tive de freqüentar 

a faculdade e adquirir conheci~ 

mento. Minha capacidade física 

ficou redu zida, mas estou melhor 

espiritual e mentalmente . 

Percebo que obter conhecimento 

e aumentar a espiritualidade sao pro~ 

cessos contínuos e creio que minhas 

n ovas prioridades me aj udam a 

alcan<;ar as metas mais difíceis. 

Nao ao muitas as pessoas que tem 

a possibilidade de viver a vida sob dois 

pontos de vista diferentes, e sou grato 

por esta oportunidade. Isso me ajudou 

a colocar a espiritualidade, a capaci~ 

dade mental, a estabilidade emocional 

e a capacidade física n a ordem de 

importancia que este aspecto da vida 

realmente tem .. D 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

COMO POSSO DISCERNIR OS SUSSURROS DO ESPÍRITO 
DE MEUS PRÓPRIOS PENSAMENTOS? 

Venho orando a respeito de um problema e náo estou certo de haver 

recebido urna resposta. Como posso discernir os sussurros do Espírito de 

meus próprios pensamentos, esperan~as e temores? 

Perguntas de interesse geral respondidas a guisa de orientac;ao, nao como pronunciamento 

oficial da Igreja. 

NOSSA RESPOSTA: 

A cena é familiar. Voce se ajoelha 

ao lado da cama e ora sobre algo que 

realmente o preocupa. Abre o cara, 

~ao ao Senhor, termina a ora~ao e 

espera uma resposta. Pensamentos 

lhe vem a mente. Sao eles inspira~ao 

ou apenas fruto de sua própria 

imagina~ao? 

Em primeiro lugar, nao sinta tanto 

medo de seus pensamentos, esperan, 

~as e temores. Se tiver analisado o 

problema cuidadosa e honestamente, 

seus pensamentos formarao a base de 

uma decisao que poderá tomar e 

levar ao Senhor para confirma~ao. E 

se estiver guardando os mandamen, 

tos e vivencia da maneira que o Pai 

Celestial deseja que viva, h á uma 

grande possibilidade de sua decisao 

estar carreta. 

É mais difícil julgar esperan~as e 

temores, pois envolvem emo~6es que 

podem imitar a percep~ao espiritual. 

Suas esperan~as podem ser justas e 

seus temores justificados, ou podem 

eles ser egoístas e destrutivos. Tente 

descobrir quais as emo~6es, se hou, 

ver alguma, que podem estar moti, 

vando suas conclus6es. Fale com o 

Senhor sobre seus sentimentos . Isto 

o ajudará a colocar sua decisao em 

perspectiva e abrirá seu cora~ao e 

sua mente a outras possibilidades. 

Mas o que dizer de pensamentos e 

sentimentos que surgem após estudo 

e ora~ao? Bem, é mais provável que 

sejam percep~6es espirituais-mas 

podern também ser originárias de sua 

própria mente. 

Falando honestamente, nem sem, 

pre é fácil saber a diferen~a. Como 

qualquer outra aptidao, reconhecer 

os influxos do Espírito requer tempo 

e esfor~o. É quase como aprender 

uma língua. Podemos entender Sl.lgu, 

mas palavras e frases após a primeira 

aula, mas entenderemos muito mai 

com a prática. 

Uma r .rma de testar sua fonte de 

inspira~áu é seguir o con elho dado 

em Moróni 7:13: "Eis, porém, que 

aq uilo que é de De us con vida e 

impele a fazer o bem continuam nte; 

portanto, tuda o que convida 

impele a fazer o bem e a amar a D u 

e a servi, lo, é in pirado por Deu ." 

Examine cuidadosamente o qu 

lhe vem ao cora~ao. E tá de acordo 

com as escritura e com o en ina, 

mentas da Igreja? Leva,o para mai 

perro do Pai Ce le tial? AjuJa,o a 

amparar sua família ou amigo ? u 

apresenta algum potencial de perigo, 

seja físico, espiritual ou de outro 

tipo? 

Mas, talvez voce pergunte, o que 

fazer quando estamo tentando deci, 

dir,nos entre duas coi a que "(imp , 

lem) a fazer o bem"? Voce preci a 

perceber que embora as duas alt rna, 

tivas sejam boas, é po ível qu 

ncnhuma seja carreta para vocé, ou, 

ainda, pode ser que ambas ejam cer, 

tas e baste apenas decidir qual dela 

vocé prefere. É também po ível que 

a decisao nao seja de particular 

importancia em sua vida e nao exija 

confirma~ao divina. 

Tome uma deci ao baseada no 

e tuda e na inspira~ao qu tivcr 

recebido; entao 1 ve a d ci áo ao 

enhor. e a d ci áo for correta, irá 

entir,se b m a re pcito cicla; se for 

errada, acontecerá o opo to (ver 

D&C 9:7-9). 
Naturalmente, ninguém pode 
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dizcr,lhc como, exatamcnt , e en, 

tiró quando o Espírito estiver agindo 

sobre voce. A lgun dos leitore que 

rcspondcram a pcrgunta mencionam 

um ardor no pcito-outro fa lam de 

um cntimento ca lmo, tranqüilo. 

Vocc t rá ele aprender como os influ, 

xo do Espírito irao afetá, lo . 

Lembre,se, também, que o 

Senhor nem sempre dá uma resposta 

imediata a sua ora<;óes. Algumas 

veze Ele responde somente apó 

anos de estudo e ora<;ao de n ossa 

p~ute . utr a · , Ele d ixa que nó 

mcsrnos reso lvamo o probl ma, para 

e¡ u e pos ·amo ere cer. Nessas oca, 

·ioe , fa<;a o que lhe parecer melhor, 

continuando a pedir orienta<;ao. 

Uma vez que tiver entido que 

agiu de acm·do com o influxos do 

E ·pírito, nao com ce a duvidar, ca o 

o re ultado nao eja exatamente o 

que csperava. Is o nao q uer dizer 

nece ··aria m nte que entendeu mal o 

Espírito. e xaminar o re ultado, 

percebcrá que e tá endo orientado 

rumo a ben<;aos maiore d que a 

qu imaginara no início. E quanto 

mai · ·cguir o E pírito, mai fáci l erá 

di · emir u a orienta<;ao. 

RES POSTAS 
DOSJOVENS: 

E · pírito fa la om uma voz 

man ·a d li ada a nos ·o ora áo e 

m nt ' - ncm ·cmpr' a ouvimo · ce m 

no ·so · ouvido ·. o bu ·carmo ilrpi, 

ra áo, temo . que e · tar atento a 

idéia . que no . vcnham a mente, be m 

como aos sent imentos que nos 

ven h am ao cora<;ao . A se n sa<;ao 

geral é de paz e de uma certeza justa. 

Lembremo,nos de que se a idéia 

for boa e nos levar a fazer o que é 

bom, é porque vem de Deus e nós 

de ve m os seg u ¡,l a (ve r M o ro ni 

7: 13- 14). 

Gilson F da Silva, 19, 

Ala Fazendinha, 

Estaca Portao Curitiba 

Brasil 

Houve vezes em que pensei nao 

es tar recebendo resposta a pergunta 

que levara ao Pai Celestial. Contudo, 

a verdade é que a resposta vinha. 

Apenas nao era a qtre eu esperava ou 

quería, por isso eu nao a aceitava. 

Prec isam os ace it a r a vontade de 

Deus e nao insistir em nossa própria. 

Precisamos perceber, também, que 

a solu<;ao de nosso problema nao nos 

é dada pelo Pai Celestial sem qual, 

qualquer respos ta que recebermos 

também se rá imprecis a par a n ós. 

Sabemos que Ele nos ouve e quer o 

melhor para nós, porém é bom que 

sejamos claros quanto ao propósito 

de nossa ora<;ao. 

De acordo com as escrituras, 

nosso Pai Celestial pode responder a 

nos sos pedidos afirma ti vamen te 

("hás de sentir, assim, que é certo") 

ou negativamente ("um estupor de 

pensamento"). 

Em outras ocasióes, a resposta tal, 

vez nao seja imediata. Isto nao signi, 

fica que o Pai Celestial nos tenha 

esquecido, mas sim que Ele sabe o 

momento correto de revelar,nos a 

resposta. Nesse meio tempo, agindo 

de acordo con1 nosso próprio arbí, 

trio, esfor<;amo,nos por fazer o que é 

correto, esperando tomar boas 

decisóes. 

Finalmente, eremos na reciproci, 

dade da fé-a medida que a fé 

aumenta, o poder de revela<;ao pes, 

soal aumenta. Tornamo,nos como 

quer esfo r<; o de no ssa parte. N éfi, que foi "conduzido pelo 

Precisamos chegar a uma solu<;ao 

digna e levá, la ao Pa i Celestial, 

orando para que Ele aben<;oe nossa 

decisao. 

Katiuska Gutierrez Marinado, 

Ala Capitán Avalas, 

E ta.ca antiago Chile Gran Avenida 

Com integrante de um grupo de 

joven adu lto ' re pondemo a per, 

gunta individualm nte, preparand , 

depoi , e te umário. 

oncordamo em qu , e abordar, 

mo o Pai Cele tial com in.decisao, 

Espírito, nao sabendo de antemao o 

que deveria fazer" (1 Néfi 4:6). 
] ovens Adultos 

Ala Villa Alemana, 

Estaca Vila Alemana Chile 

Antes de pedir ao Senhor resposta 

para alguma questao, asseguro,me de 

que o pedido é justo. Entao me pre, 

paro por meio de ora<;ao e je jum. 

Naturalmente, t e nho que usar a 

inteligencia que o Senhor me deu 

para tentar ach ar minha próprias 

respo tas. Somente en t ao é que 
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busco sua confirmac;ao. A resposta 

pode vir diretamente do Espírito 

Santo ou talvez de alguém que o 

Senhor tenha escolhido como Seu 

instrumento. Posso saber se a res~ 

posta vem do Pai Celestial porque 

tudo o que é bom vem Dele e Ele 

sempre me ajudará, se eu for digna 

de sua orientac;ao. 

Anna~ Louise 

Fleckinger, 

Ramo Colmar, 

Estaca Nancy Franfa 

Podemos preparar~nos para ficar 

abertos aos influxos do Espírito, 

fazendo discursos e prestando teste~ 

munho na Igreja. Quanto ma is 

compartilharmos nos so testemu~ 

nho, mais suscetíveis seremos a voz 

do Espírito . 

Sergei Oudan, 16, 

Ramo Leewarden, 

Estaca Apeldoorn Holanda 

Para que alguém se torne um 

engenheiro bem sucedido, precisa 

cursar a faculdade de engenharia, ler 

os livros apropriados e revistas espe~ 

cializadas em engenharia, fazer exa~ 

mes e ter todas as ferramentas 

necessárias. Tem que ter contatos 

dentro do campo da engenharia e 

ouvir o conselho de engenheiros 

mais experientes. Tem que acreditar 

em sua própria capacidade e ter fé 

em algo superior a si próprio. 

H á coisas que nós, como santos 

dos últimos días, precisamos saber a 

fim de nos desenvolvermos como 

filhos espirituais de Deus. Preci amos 

de nossa escola-a organizac;ao da 

Igreja. Precisamos ler os livros apro~ 

priados-as escritura . Precisamos 

aconselhar~nos com irmaos e irmas 

mais experientes-especialmente os 

que ocupam posic;6es de lideranc;a. 

Devemos acreditar em nosso Pai 

Celestial e desenvolver uma con~ 

fianc;a em nossa fé que resista a toda~ 

as press6es do mundo. 

Se aplicarmos tudo o que apren~ 

demos, teremos um melhor relacio~ 

namento com Deus. E todas as vezes 

que comungarmos com o Pai 

Preci amo lembrar~no - da 

admo tac;ao do enhor de que nao 

devemo u ar de " a repetÍ<_; OC ' ' 

como o gentio , que pen -am que 

por muito falarem serao ouvido . 

Nao vos assemelhei poi a ele ; 

porque vosso Pai sabe o que vos é neces~ 

sário, antes de vós lho pedirdes" 

(Mateus 6:7-8, grifo nos o). 

Kim O~sik. 

Ala hin ] eong, 

Estaca Pusan oréia 

Celestial, poderemos sentir~nos con~ Torne a se~ao de PERGUNTA E 

fiantes na inspirac;ao do Espírito e RESPOSTAS mais útil, respondendo a 
discernir o que é eterno do que é pergunta abaixo. Envie a res posta antes 

material. de 1 ºde janeiro de 1995 a PERGUN~ 

Aileen Tandan, TAS E RESPOSTAS, Internacional 

Ramo Taft, Magazines, 50 East North Temple, Salt 

Distrito Lake City, Utah 84150, U.S.A. Inclua 

Surigao Filipinas nome, idade, endere~o, ala ou ramo, 

estaca ou distrito, cidade e 1Jaís. e pos~ 

sível, envie também urna fotografía. Ela 

nao será devolvida. As respostas podem 

Sei que podemos ser inspirados 

por meio do Espírito se tentarmos 

viver em sintonía com o evangelho 

de Jesus Cristo. O estudo diário das 

escrituras orienta minha vid a, de 

maneira que meus pensamentos e 

desejos se tornam manifesta<_;6es da 

insp ir a<_;ao do Espírito mais 

facilmente. 

Cada día é um novo día, e eu pro~ 

grido cada vez mais. 

Guillermo Calvo, 

Ala Hospitalet 

Estaca Barcelona Espanha 

ser manuscritas ou datilografadas em 

sua própria língua, pois serao traduzi~ 

das. Se sua resposta for pessoal ou 

muito reservada, pe~a que seu nome 

nao seja publicado. Nem todas as res~ 

postas serao utilizadas. 

PERGUNTA: Minha amiga e eu gos

tamos muito de assistir a novelas 

na televisáo. Várias líderes da 

Organiza~áo das Mo~as t€~m desa

conselhado esses tipos de progra

mas. Há algo de realmente errado 

com eles? D 
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TERCEIRO CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE 

VIVER O EVANGELHO EM 

UMA lGREJA MUNDIAL 

Acima: FAMILIARIZAR-SE COMAS ESCRITURAS; cerámica, 

de Taichi Aoba, Saijo-shi, ]apao. 

Direita: YOLANDA, MÁE CORA]OSA EM SIÁO; lápis de cor sobre papel, 

de Sheri Lynn Boyer Doty, Cidade do Lago Salgado, Utah. 

Tinta, madeira, pedra, argila, metal, papel e vime 

e tiv ram ntre o meios artísticos utilizados 

pelo mai d 500 arti ta UD que participa

mm d Ter eir on ur o de Art Internacional de 

1 94, patro inado p l Mu eu de Hi tória Arte da 

lgr ja. 

anto do último dia d todo o mundo foram con-

Trabalhando o tema, retrataram tópicos relacionados 

ao evangelho, como unidade familiar, dízimo, obra mis

sionária, estudo das escrituras, ordenan<_;as do templo, 

história da família e família eterna. 

Dos 500 trabalhos apresentados, 200 foram seleciona

do para serem expostos no museu entre mar<_;o e agosto 

de te ano . Algumas das obra de arte foram adquiridas 

vidndc , a xpr "<1r ' Ua fé e u compromi o om o com fundos doados, tornando- e parte d a cole<_;ao 

evang lho I e r meio da arte. , arti ta , tanto profi io- permanente do m u e u; nenhum capital da lgreja foi 

nai , coml amadorc ' , pro uraram e primir a idéia do utilizado. 

tema do on ur 'O, "Vivcr o Evange lho m uma lgreja A lguma de a~ obras sao mostradas n as páginas 

Mundial", fa:cndc referen ia a cultura de ada u m. eguinte: 
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Esquerda: A BELEZA DO 

TEMPLO DE SEUL CORÉIA; 

cristal, de Yu~Seon Kim, Seul, 

Coréia. 

Direita: ORDENANCAS SAGRA

DAS: Metal gravado e som~ 

breado, de Ana Maria Miranda 

de Oliveira, 

Peixinhos ~O linda, Brasil 

Extrema Direita: OS LAMANITAS 

FLORESCEM COMO A ROSA NO 

DESERTO; bordado e óleo, de 

Mary Gladis Barrientos de 

Monterroso, Cidade da 

Guatemala, Guatemala. 

CHAMADOS A SERVIR; acrílico sobre tela, de Carlos Matamoros M., 

Cidade de West Valley, Utah. 
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FAMÍLIA FELIZ DE SEIS, SELADA 

PARA O TEMPO E A ETERNIDADE; 

o¡xLla esculpida, de Agrippa 

Ndongwe, Mutare, Zimbabue. 
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Esquerda: ILUMINA(:AO; 

óleo sobre tela, de Bernardo 

M. Gray, Cidade de Baguio, 

Filipinas. 

Direita: ESTES SETE 

VALORES: TESOURO DE 

LUZ E VERDADE; pastel 

sobre papel, de Linda M. 

Geisler, Fairchild, Base da 

For~a Aérea (Estados 

Unidos), Washington. 







Esquerda: UNIDADE NA ADO~ 

RA(:AO; óleo sobre tela, de 

Bemardette Bernal Perez, San 

Leandro, Califórnia. 

Direita: SOMOS O MUNDO; 

óleo sobre tela, de Eiko Fujiyama, 

Sakakibara~machi, ] apao . 

VOLTANDO O CORA(:ÁO DE 

UMA CRIAN(:A PARA SEUS 

ANTEPASSADOS; escultura em 

tecido, de Margery Sorenson 

Cannon, Cidade do Lago Salgado, 

Utah. D 
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Mil á o 

Pisa 
Rimini 

Floren~a 

Roma 

ITÁLIA 



UM ALICERCE 

D urante séculas, a linda paisa~ 
gem da ltália Central tem 

inspirado artistas, escritores, 

músicos e poetas. Até onde os olhos 

podem alcan~ar, veem~se montes e 

campos enfeitados com vinhedos, 

pinheiros, ciprestes e oliveiras. 

Qualquer pessoa teria de concordar 

que o Mestre verdadeiramente criou 

uma de suas mais belas obras de arte 

naquele local. 

Com o passar dos anos algumas 

mudan~as sutis ocorreram no cená~ 

rio idílico-estradas passaram_ a cor~ 

tar a paisagem serena e as máquinas 

tomaram o lugar dos animais nos 

campos. Mais significativas, porém, 

do que as altera~óes nos cenários, 

Presidente Roberto Asioli, a 
esquerda, presidiu o Distrito de 

Floren~a ltália durante tres anos 

e é agora o presidente do 

Distrito Rimini ltália, organizado 

recentemente. 

Acima: O Rio Arno reflete a 

belezo singular de Floren~a. 

~ 

DE FE 
de DeAnne Walker 

sao as mudan~as acorridas na vida 

das pessoas da regiao que abra~aram 

a plenitude do evangelho de Jesus 

Cristo. Desde 1966, quando o Élder 

Ezra Taft Benson rededicou a I tália 

para a prega~ao do evangelho, cen~ 

tenas de pessoas fiéis uniram~ se a 
lgreja naquela parte do país. Esse 

crescimento tornou~se ev idente 

quando, recentemente, o Distrito 

Floren~a ltália, localizado a meio 

caminho entre Roma e Milao e que 

se estendia de costa a costa pela 

parte central da ltália, foi dividido 

em tres o utros distritos-Pisa, 

Floren~a e Rimini. Esses tres distri~ 

tos, juntos, t em um total de 14 

ramos e 1.290 membros da lgreja. 

Roberto A ioli, presidente do 

Di trito Rimini Itália. "Fazia a - coi~ 

sas carretas m minha vida pe ·oa l 

antes de ouvir o evangelho, ma 

morava em uma cidade turí tica 

com muitas diversóes e di coteca , e 

nao era u m lugar muito piritual." 

Na verdade, irmao A ioli trabalhava 

em uma discoteca em 1981, quando 

encontrou o mi ionário pela pri~ 

meira vez . Ele era um homem em 

animo, que atravessava um período 

muito triste em sua vida. A e po a, 

Loretta, acabara de perder um bebe 

e estava no ho pital. 

Roberto estava sozinho em ca a 

quando ouviu batida na porta. 

"Olhei pela jane la e vi o éldcrc . 

Dentre esses pioneiros destacam~ Estava muito deprimido- implc ~ 

se muitos membros corajosos. Sua fé mente nao me en tia di po ·to a 

contribui para a be leza singular ouvi~los; por i o nao abri a porta". 

daquela parte do mundo. No me mo horário, porém, na 

noite seguintc, ·oaram as hatidns na 

UM EXEMPLO SERENO porta novamentc. "Dcssa vez abrí a 
••• • ••• • o o • 

porta e conviclei o missiomhio a 

"Sentí: me como Néfi [deve ter~ entrar", recorda~ c. "Comc<;amo a 

se sentil' o] ante de conhecer a conver ar e imecliatamcntc ·cnti o 

mensagem do Senhor", recorda~ e e pírito dele . Nao me foi difícil 
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No alto: A família Asioli: 

Loretta, Mateus, Roberto e 

Alice. Acima: O Presidente 

Asioli cumprimenta Vitório 

Favareto, membro do Ramo 

Floren~a. 

a citar o te temunho que prestaram 

-era o momento e rto para eu 

ouvir a men agem do evangetho. 

o aprcnd r mai a r p ito do 

cvangelho, o maior de ejo de 

Roberto ~1i ompartilhar nti~ 

mentos com a e ·po ·a e fal·::n·~ lhe do 

o mesmo espírito e felicidade que de 

encontrara e pensou em adiar o 

batismo até que ela partilhasse de 

seus sentimentos. 

"Quando falei com os élderes a 

respeito da preocupa~ao que tinha 

por minha esposa, eles me deram 

uma ben~ao com uma promessa do 

Senhor", diz Roberto. "Disseram: 

'Se for batizado, demonstrará fé no 

Senhor e Ele nunca o deixará só. 

Voce con verterá su a esposa."' 

Entao Roberto continuou a estu~ 

dar o evangelho. Quando os élderes 

chegavam a sua casa, Loretta ia para 

a cozinha e ficava lá até que eles fos~ 

sem embora. "Ela ficou completa~ 

mente separada cte mim durante 

esse período", diz Roberto. "Para 

mim era muito difícil pensar em afi~ 

liar~me a Igreja-achando que eta 

sempre 'ficaria na coz in ha'! Mas 

lembro~me que os élderes disseram: 

'O Senhor nunca o deixará só."' 

Vinte días depois que os élderes o 

vi itaram, Roberto Asioli foi batí~ 

zado. Tornou~se um dos primeiros 

membro da Igreja em Rimini. Ele 

sabia que e tava em uma en~ruzi~ 
lhada-precisava tomar algumas 

decis6e . O que fazer sobre o traba~ 

novo emprego que nao era conside~ 

rado muito seguro. Viu~o perder o 

emprego e come~ar seu próprio 

negócio. Observou~o levantando~se 

cedo aos domingos de manha e indo 

para a Igreja de moto, sem tentar 

d ' 'ejo de er batizado. r a~ao dela lho na discoteca? O que poderia convence~ la a acompanhá~lo. 

nao foi a e perada-cla nao d mon ~ fazer para compartilhar a alegria do Observou~o enquanto ele estudava 

trou in te re · ·e e nao ·e ·en tia feliz evang lh com a spo a? Decidí u as escrituras. Observou~o enquanto 

com a r ligia) 1uc o marido n on~ pedir demi ao dedicar toda ener~ ele orava, toda as noites. 

tmra. sar ontado, Roberto fi ou gia a nova vida no evangelho, como 

scm ·nbcr se devia aceitar o evange~ d veria. 

lho ' ·er batizado ·cm a e ·pc..ra. Ele E Loretta fic u ob ervando. Ela 

omu para qu Lorctta r conh ce viu o marido ir trabalhar em um 

E eles conversaram. Suas conver~ 

sa a princípio nao eram sobre a 

Igreja ou obre as palestras dos mis~ 

sionários-conver avam sobre sua 
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vida, seu casamento. Loretta lembra: 

"Percebi que a lgreja e a mensagem 

do evangelho eram muito importan, 

tes para Roberto . Percebi que n ao 

poderia ficar indiferente a isso- eu 

sou a esposa dele! Eu tinha que estu, 

Loretta concluiu: "Ele es tá rea l, 

mente fora de si! " Contudo, su as 

famíli as ob se rva ram Ro be rt o e 

Loretta aceitarem um belo e novo 

estilo de vida. Viram que sua nova 

religiao nao era como as boas rou, 

Alberto Sottili considera a família 

um dos seus maiores tesouros. Da 

esquerda para a direita: Sílvia, 

Maria Teresa, Alberto, Sara e 

Si mona. 

dar o evangelho e comecei a ler o pas usad as so m ente aos domin, zes porque omo membro da 

Livro de Mórmon". Roberto batizou 

Loretta dois meses após seu próprio 

batismo. 

Outros também es tavam obser, 

vando. Quando, em um jantar da 

família, Rober to recuso u o vinho 

qu e lhe fo i ofe rec ido, o pai de 

gos- mas urna religiao .que viviam 

diariamente. Observaram as ora<;óe 

que faziam antes das refei<;óes. 

"No come<;o foi muito difícil que, 

brar o muro da intolerancia do pai 

de Lo re tta e de me us pais", d iz 

Roberto, "mas eles agora estao feli, 

lgreja." 

E, além di o, mai alguém cstava 

obs rvando d longe. "Meu irmao 

empre ob ervava o que eu fazia e o 

que eu nao fazia", lembra Roberto. 

"Eu nunca lhe di e qu deixa e ua 

igreja e vie e para a minha, ma eu 
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O irmao Sottili come<jou a 

aprender a confeccionar jóias 

com 14 anos. O seu laboratório 

e loja nao fica longe de sua casa 

em Floren<ja. 

cssc tcmpo a lgrcja também cresceu. 

Quando Roberto Asioli foi chamada 

como presidente do ramo, há treze 

anos, havia somente 10 pessoas no 

Ramo Rimini; agora sao mais de 

noventa membros. 

em sua loja na cidade de Floren~a, 

Itália, ele cría jóia -colares, brincos 

e broches lindos. Mas ele é modesto 

quando fala de suas habilidades . 

"Minha loja é muito simples-na 

verdade, é apenas u m laboratório", 

Durante tres anos-de abril de diz. "Sempre quis ser músico, mas 

1991 a abril de 1994-o Presidente nao tinha dinheiro suficiente. E ~;- ~ 
A ioli presidiu o Distrito de 

Floren~a. Por causa de ua designa~ 

~ao, ele passou muito tempo vía~ 

jando e visitando os 14 ramos do seu 

distrito e vária vezes fez a viagem 

de duas horas pelas estradas monta~ 

nhosas de Rimini até chegar a sede 

entao, aos 14 anos, conseguí um 

emprego no verao e comecei a 

aprender a confeccionar jóias". 

Tres anos depois-numa época 

em que sua vida parecía muito con~ 

fusa e em que ele estava procurando 

orienta~ao-Alberto ouviu algo que 

do distrito em Floren~a . Com a lhe trouxe paz e beleza. "Deus te 

atual designa~ao, o Presidente Asioli 

continua a ser um éxemplo para os 

santos do novo Distrito Rimini 

Itália. O esfor~o e o tempo exigidos 

para cumprir seus chamados nao 

parecem de encorajar o Presidente 

Asioli. "Meu trabalho na Igreja 

exige muito planejamento e organi~ 

za~ao, ma eu cres~o com isso. Se 

um trabalho é fácil, nao pode ser do 

enh r!" 

Centena de mem.bro da Igreja 

ama", disse u m paren te que era 

membro da lgreja. Alberto ficou tao 

impressionado conl esta afirma~ao 

simples, que aceitou ajoelhar~se e 

orar com ele. "Sentí uma paz incrível 
-:.~¡ 

dentro de mim depois da ora~ao e 

achei que deveria aprender mais 

sobre esta lgreja". 

Quando os élderes come~aram a 

ensinar o evangelho a Alberto, em 

1974, falaram de Joseph Smith, da 

Palavra de Sabedoria e do propósito 

foram tocados pelo amor e dedica~ da vida. "Ao escurar, fui tocado pelo 

~ao demon trado por Roberto e sentimento de que as idéias que os 

me importava com ele e o amnva. Há Loretta Asioli, e tal vez muitos 

nito ano- eu lhe dei um exemplar do outro e t jam notando seu exemplo 

missionários estavam explicando já 

me era m familiares", recorda~se 

Alberto. Um mes depois, Alberto foi 

batizado. 

Li\'W de Mónnon e apresentei~o ao reno-e ob ervando. 

mis ·inruí.rins. H<í. trc - anos e u o bati~ 

: ci". 

Ú1mília deles aumcntou de -d 

que se filituam a lgrcja. Eles tem trc 

filhos: Matcus, 11; !ice, 7; e Toma:, 

que nasccu cm maio Ctltimo. Durante 

CERCADO POR BELEZA 

Alberto otilli trabalha com 

prata. Ele reconhece dá grande 

valor a coi a bela -. Todo o di a 

Hoje-vinte ano depois-a vida 

de Alberto ainda está cercada de 

beleza. Durante ano , ele criou sozi~ 

nho a dua filha mais velha , 

Simona e Sílvia. Quando ela tinham 
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12 e 11 anos, ele conheceu a atual 

esposa, Maria Teresa. Casaram-se no 

Templo da Suí~a e agora tem. mais 

duas filhas, Sara, de 6 anos, e Denise 

Glória, de um ano. As filhas mais 

velhas-agora com 19 e 18 anos 

-tem sólido testemunho do evan

gelho e ambas desejam cumprir mis

sao. Simona diz: "Gra~as ao 

evangelho, eu sou a pessoa que sou. 

O evangelho me influencia todos os 

dias. Embora as vezes seja difícil, 

sinto que o evangelho me traz for~a 

e liberdade". 

Sílvia está seguindo os passos do 

pai na arte, estudando pintura e 

. escultura. Ela também lhe segue os 

passos espirituais, ao expressar seu 

testemunho: "Sou muito grata a 

meu pai-é por causa dele que estou 

na lgreja. Freqüentemente as pes

soas no mundo sentem que tem 

liberdade de fazer o que quiserem, 

mas eu acho que somente a obe

diencia as leis do evangelho nos 

livra do peso das m a ld ades d o 

mundo. Para mim, o evangelho é 

for~a e auxílio, e é tudo na vida. A 

coisa mais importante que eu sei é 

que Deus me ama e ouve minhas 

ora~óes". 

Em Floren~a, ltália, uma cidade 

fa m osa por se us belos te sa uros, 

Alberto Sottili fala de seus mai res 

tesauros: "Eu acho que tudo o que é 

bom ve m de Deus. Para manter 

nossa família unida, temo que tra

balhar, orar, realizar noites familia

re . Nao devemos permitir que o 

mal entre e m nossa ca a". 

E Maria Teresa concorda: "Nao 

consigo im ag inar a vida se m o 

evange lho. O evangelho é minha 

vida!" 

"PARECIA UMA 

RELIGIÁO ESTRANHA'' 

Quando o Dr. Luca Ceccherini

Nelli conheceu Bárbara Muller em 

Wa shing ton, D.C., n os Es t ados 

Unidos, em 1979, ele nao tinha 

idéia de como sua vida mudaria em 

pouco tempo. N aq uela época, e le 

estava nos Estados Unidos fazendo 

pesquisas médicas sobre o vírus da 

AIDS no In s tituto Nacional de 

Saúde, e ela trabalhava como enge

nheira no Departamento de Energia. 

Conheceram-se por meio de ami

gos comuns e pouco tempo depois 

tiveram uma conversa inco mum 

obre religiao. Após observar alguns 

membros de uma orga niza~ao reli

giosa muito diferente, Bárbara 

comentou: "Com certeza h á reli

gióes muito es tranhas na Terra". 

Luca-sem sabe r que Bárbara 

havia pouco tempo fora batizada na 

lgreja de Jesus Cristo do Santos do 

Últimos Dias-res ponde u: "~u 
conhe~o uma religiao que é mai 

e tranha do que essa-o , 

Mórmons!" Depois de um longo 

silenc io, Bárbara ousou perguntar 

por que ele achava que os Mórmon · 

eram e tranho . 

"Bem, porque ele ao diferente 

de nó . Ele , tcm boa ap<Hcncia. 

E tao ·empre bem ve ' tido ·, mat- au 
ma i evero, mai · firme ·", Luca 

di e. 

Eles continuaram a caminhada 

até que Bárbara quebrou o ·ilencio 

novamente . "Eu sou mórmon", ela 

dis e, "e os meu fi lho seráo educa

dos como mórmon ". 

Encontraram-se ·omente mai , 

uma vez ante que ua · carreira o · 

levassem a diferente partes do 

mundo e perderam contato um com 

o outro. 

"Ela, porém, deixou uma imprcs-

ao e m mim", lembra Luca. "De 

alguma forma, ela era diferente da · 

outra pe oa que eu conhecia . Nao 

pude esquecer nossa breve conver ·a 

sobre o mórmon . Eu nasci e fui 

criado em Pi a, na ltália, e já tinha 

visto os mi ionário lá, ma , nunca 

me intere ei o uficiente para parar 

e conversar com ele ·. E en tao, jú 

que estava morando tao perro do 

Templo de Wa ·hington, decidi ir ao 

centro de vi iunres, a fim de aprcn-

der mai 

religiao. 

obre e a 'e tranha' 

"Di e que desejava ver os mis io

nário · e aprender mais obre a 

lgreja, e-para cncurtar a hi ·rl>

ria-tudo fez muito sentido para 

mim. Rapidamcntc aceitei o desafio 

de ·er batizado." 

Apl>s várias tentativ<lS infrutífcra 

de entrar cm contato com Búrhara, 

Luca ligou para cla mai unw vez. 

Luca rccorda: "Quando da atcnclcu 
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Acima: Os filhos da família 

Ceccherini-Nelli em casa. A 
direita: A família Ceccherini

Nelli em Pisa, ltália. Da 

esquerda para a direita: Beatriz, 

Vitório, Luca, Roberto e Bárbara. 

ao tclcfone, eu dis e: 'Eu ó queria 

onvidá~la para o meu bati mo.' Ela 

accitou o convit e dua semanas 

dcpoi · decidimo ca ar~n s,. 

ano guinte nao D ram fácei 

para a família Cccch rini~Nelli. Doi 

ano apó o a ·amento, decidiram 

morar na Itália. doi pediram 

demi ·áo do emprego e tinham pouco 

dinheiro quando h garam a Milao. 

I lo uve muito · momento · de de a~ 

nimo cnquant) lutavam para que 

·u a · família · os omprcendc ·cm e 

cnquanto Bárl ara aprendia italiano. 

"Mcus pai · e ·tavam contra mim, e 

os pais dela nao estavam felizes com 

ela,, Luca lembra. "Eles nos visita~ 

ram e nao conseguiam enten~ 

der-meus pais nao conseguiam 

entender minha nova religiao ou 

minha decisao de casar~me com uma 

americana, e os pais dela nao canse~ 

guiam entender nossa decisao de 

mudar para a Itália., 

"Os tres primeiros anos foram um 

período muito difícil,, diz Bárbara. 

"Mas nós orávamos constantemente 

e nao desistimos.)) 

Luca foi chamada como canse~ 

lheiro do bispado em Milao e convi~ 

dou seu pai para ir a lgreja. "Meu 

pai disse que nunca aprendeu tanto 

sobre o evangelho- como naquele 

dia. Ele reconheceu meu compro~ 

miss o com a lgrej a e comec;ou a 

aceitar minhas decis6es,. 

Luca e Bárbara tem agora tres 

filhos: Beatriz, 10; Roberta, 8; e 

Vitório, 6. "Ao observar nossos filhos 

crescendo, a mae do Luca comec;ou 

a ficar mais calma e m relac;ao a nós,, 

diz Bárbara. "Ela me disse que nos~ 

os filhos e comportam melhor, sao 

mais tranqüilos e saem~se melhor na 

e e la do que as outras crianc;as. E 

rec nhece a 'uniao especial' que 

temo em nossa família por causa 

do ensinamentos do evangelho,. 

Novam nte, Pi a tornou~se o lar 

de Lu a C ccherini~Nelli e sua famí~ 

lia. Doutor Cecch rini~Nelli é um 

m' dico re p itado e profe sor de 

Medicina na Universidade de Pisa. 

irmao Ceccherini~Nelli foi, por 

tres vezes, presidente de ral}.l.O e con~ 

tinua a devotar muitas horas aos seus 

chamados. Bárbara CeccÍ1.erini~ N elli 

-que é sempre muito ocupada, 

depois de onze anos longe de sua 

carreira-encontrou tempo para tra~ 

balhar como consultora do programa 

espacial europeu. Mas a irma 

Ceccherini~Nelli é uma dona de casa 

e mae devotada, servindo ainda fiel~ 

mente nas designac;6es da lgreja. 

Irmao Ceccherini~Nelli imagina 

como seria diferente a vida sem as 

benc;aos do evangelho. "Houve 

tempo em que eu pensava que 

esta va perdido,, ele diz. "Trabalhava 

o tempo inteiro e, sozinho, tinha 

criado um pequeno lugar, frio e inú~ 

til, onde nao havia ninguém, mas 

Bárbara entrou em minha vida, 

conheci a lgreja e as coisas melhora~ 

ram. Tivemos alguns anos realmente 

difíceis, mas com a ajuda constante 

do Pai Celestial fomos muito 

abenc;oados ,, . 

"Acho que minha vida teria sido 

muito mais materialista,, diz 

Bárbara. "É provável que eu tivesse 

sido como um barco ao mar, sem 

ter um lugar certo para ir. A lgreja 

em nossa vida tornou as coisas 

muito mais calorosas-fez toda a 

diferenc;a! ,, 

"ABEN<;OADOS EM 

TODAS AS COISAS" 

Assim como o Asioli, os Sottili, 

os Ceccherini~ N elli, centenas de 
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pioneiros italianos da ltália Central 

prestam testemunho da beleza e da 

alegria que o evangelho trouxe a 

seu corac;ao. O irmao Massimo 

LoMonaco, do Ramo de Pisa, 

resume os sentimentos de muitos 

santos dos últimos dias: 

"Sentimos que nossa família está 

mais preparada do que nossos ami~ 

gos nao~membros para enfrentar os 

desafios económicos, políticos e 

sociais. Ternos um dom pre~ 

cioso-o evangelho de Jesus 

Cristo, que nos ensina os .princípios 

da h one tidad e da retidao. 

Apoiamo a lei, pagamo o dízimo e 

as oferta e fazemo o qu o lídc~ 

res nos aconselham. abemo que 

seremos abenc;oado em toda a 

coisas pela obediencia ao manda~ 

mentos de Deus." D 



p E R e E B I Q u E 

e R I S T o M E A M A V A 

Jessi Ramsey 
ILUS 1 RADO POR BR D TE ARE 

Para a maioria da · pessoa , o significado da palavra 

igreja é um pouco diferente do que é para mim. 

Moro numa di tante ilha do A la ka, ande a igreja 

con ·i · tt.: de ·omente duas família SUD. R unimo~nos 

umn hora por semana para parLicipar do acramento, 

proferir discursos, fazer ora<:;óe e debater assunto do 

cvangclho. Mcu pai é o presidt.:nte do ramo e realizamos 

as reunioes dominicai · nas ca a das dua famílias, 

alternadamente. 

princípio náo goswva da igreja. Talvez porque fo se 

a única ndolc ·ccnte da ilha a frcqüent::1Aa. Ou tal vez 

porque náo entcnde ··e a lgreja muito be m e tivcsse dúvi~ 

da · sobre cla. lgreja cm vcrdndcira? Deu · realmente e 

imptHtava? E tarnbém: que aconte cria comig) 

quando e u morressc? 

Durante um ·erto tcmpo li o Livro de Mórmon e 

pat-ccelH11c nunca chegar a lugar algum. atam1s dcvin 

estar b:endo tudo o que poLHa para que eu náo adqui~ 

risse um testcmunho. 

Um dia voltei da escala muito aborrecida. Esquecera 

de levar o meu almo<:;o e discutira com minha melhor 

amiga. Corrí para o m.eu quarto, atirei~me na cama e 

comecei a chorar. 

Quando as lágrimas secaram, pcrcebi que havia dei~ 

xado minhas escrituras em cima da escrivaninha. Ao 

guardá~ las, meus olhos fixaram~se em um versículo que 

eu tinha sublinhado, D&C 18:10-11: "Lembrai~vos de 

que o valor das almas é grande na vista de Deus; 

Pois, eis que o Senhor vosso Redentor padeceu a 

morte na carne; portanto, sofreu a dor de todos os 

homen , para que todos pudessem arrepender~se e vir 

a Ele." 

De repente percebi que Cristo me amava e desejava 

que o conhece e melhor. Eu esperava receber um teste~ 

munho em fazer esfor<:;o, mas agora sei que nao ganharei 

u m te ·temunho dos me u pais, avó o u irmáos. Preci o 

procurar, ponderar, orar. Ma e eu tiver fé, o Salvador 

me ajudará e junto acharenlO o meu te temunho. D 
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Jeremias Lamenta a Destruic;áo de Jerusalém, de Rembrandt Harmenszoom van Rijn (1606-1 669) 
Por ma is de 40 anos Jerem ias advertiu que Jerusalém seria destru ída se o povo nao se arrependesse de sua idolatria e imoralidade. Suas profe
cias foram cumpridas quando os caldeus cercaram a cidade e escravizaram os habitantes. Triste, Jeremias escreveu o seguinte sobre Jerusalém: 
"Os seus inimigos prosperam; porque o Senhor a entristeceu , por causa da multidao das suas prevaricac;óes: os seus filhinhos vao em cativeiro 

na frente do adversário" (Lamenta c;óes l :5). Cortesia de Rijksmuseum, Amsterdá. 



E m "O que Todo Élder Deveria Saber-e Toda lrma 

Tamhém", o Presidente Boyd K. Packer explica que o 

Sacerdócio de Melquisedeque permite "que os homens 

dignos que o possuem presidam sua posteridade nesta vida e 

pela eternidade" (ver página 14). 


