


Na capa : 
Für Mario, 16 anos de idade, a luno do 
seminário em Dunoújváros, Hungria, foi 
batizado quatro meses depois que suo 

amigo Vereckei Krisztino convidou-o poro 
ir à Igreja . Suo história não é incomum. 

Todos os alunos de suo classe do 
seminário, último copo, são recém-

conversos- e vários foram batizados 
porque alguém mais do classe falou-lhes 
o respeito do evangelho. Ver "Seminário 
no Danúbio", página 34. (Fotografia do 

copo, de Brion K. Kel ly. Fotografia de 
último copo de Morvin K. Gordner.) 

Capa da Seção Infantil : 
O Médico Divino, de Horry Anderson.© 

Review ond Herold; usado com 
permissão. 
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COMENTÁRIOS 

LINDAS ME AGE S 

O primeiro contato que tive com o 

mi sionários foi em 1992. De de a pri

meira palestra senti a lgo e pecial em meu 

coração. À medida que me apre ·entavam 

as palestras, aprendi a re peito de princí

pios do evangelho que nunca ante pensei 

existirem. A primeira vez que fui a uma 

reunião da Igrej a, o membros cumpri

mentaram-me cordialmente, como e já 

me conhecessem há muito tempo. 

Fui a primeira de minha família a ser 

batizada. Agora minh as duas irmãs são 

também membros e meu pai está lendo o 

Livro de Mórmon. 

Venho recebendo a Liahona (em espa

nhol) há já alguns meses e estou muito 

satisfeita com seu conteüdo. 

Em um a Mensagem da Primeira 

Presidênci a, o Presidente Thomas 

Monson escreveu "Os Caminho por 

Onde Jesu Andou". Seu conselho tocou

me profundamente: "Em um entido 

muitO real, todos podemos andar por onde 

Jesu andou quando, com suas palavra 

nos lábios, seu espírito no coração e eus 

ensinamentos em nossa vida, atravessa

mos a mortalidade." 

A revista contém mensagens que nos 

ensinam muito. Os artigos sobre o santo 

e seu testemunho ajudam não apenas a 

mim, mas também a outros que não ão 

membros da Igreja. 

Wanda Rivera 

Ramo Isabela 

Estaca Mayaguez Porto Rico 

REATIVADO 

Durante um período de cerca de sete 

meses, fiquei inativo. 

Então comecei a ler a Lia/uma (em 

e panhol) cuidadosamente e descohri yue 

o con elho da Autoridade · Gerai · eram 

tanto vigt)roso. quantt) J"'L'r~u~bÍ\'l)~. 

Baseado em minh .1 pn,pria L' [WtiC>n · 

cia, convido wdos o~ qu~.: tÜll L'~tcj:un plv 

nnmcntc ativos na lgrL'.i·' ,, IL'rL'tn L' 

c tudarcm as mcnsagcn.., contid,,.., na 

revi ·ra c na · cs rituras. c o t'i:crL'm com 

um coração humilde, seu tcstcmunhl) :-.L' 

tornará tão forte que terão o de~ejo de 

retornar à Igreja. 

ristino Roclríg~tez 

Isla Patrulla 

Umguai 

UM AMIGO FIEL 

Meu amigo Arnaldo c cu fomm. missio

nário da Igreja mas, após o término d :1 

missão, fiquei inativo por qua'ic lO ,mos. 

Arnaldo pagou a assinatura da Ltulwlllt 

(em c panhol) ano após ano. ' u<l fe ftll 

recompensada . Estou ativo novamente, 

tenho um chamado c tive a bên~ão de 

retornar ao templo, graça a Arnaldo c à 

Liahona. 

Alberto Tejacla lwcôn 

Ala Hunter 

Estaca Arequifxt Cemral Per11 

FOCALIZADO O E\>ANGELIIO 

ou membro da Igreja há dois anos c 

tenho 30 anos de idade. Os ensinamentos 

da Igreja e o evangelho de Jesus Cristo 

mudaram minha vida. Compreendo que 

preci o focalizar minha vida no evangelho. 

Do testemunhos que leio no Sheng 11< 

Chih Sheng (em chinê ·),obtenho estímulo 

e apoio. ou grato aos membros que prc 

tam cu testemunho na rcvisw. 

Ngok l~u 

Ala Slwm )/nu Po 

Estaca Kowlomt /fmtg Kmtg mte 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

Nossa Esperança 
Resplandecente 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Primeiro Conselheiro na Primei ra Presidência 

N 
esta época da Páscoa, ao voltarem~se nossos corações e 

mentes para o sofrimento de nosso Salvador no Getsêmani, 

Su a crucificação e ress urr e ição, l e mbro~me de uma 

experiência durante o período da visitação pública do Templo do Arizona, 

após o mesmo ter passado por uma reforma total. Quase 250 mil pessoas 

visitaram o belo interior do t emplo . N o primeiro dia da visitação, 

representantes eclesiás ticos de outras religiões receberam um convite 

especial e centenas deles aceitaram~no . Foi meu o privilégio de recebê~ los e 

responder a suas perguntas no final da visita. Disse ~lhes que teríamos prazer 

em esclarecer quaisquer dúvidas que tivessem. Fizeram~se diversas perguntas. 

Dentre elas, houve uma de um ministro protestante. 

Disse ele: "Percorri todo o templo que ostenta o nome de Jesus Cristo, mas 

em lugar algum pude ver qualquer representação da cruz, o símbolo do cris tia~ 

nismo. Já observei seus edifícios em outros lugares e, do mesmo modo, notei a 

ausência da cruz. Por que se dá tal fato quando afirmam crer em Cristo?" 
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Reiubilamo

nos com os relatos 

de Mateus, Marcos, 

Lucas e João a 

respeito do nascimentc,, 

ministério, morte e 

ressurreiCjão do Filho 

de Deus. 



Nunca devemos esquecer-nos do terrível preço pago por nosso Redentor: a agonia no Getsêmani, o amargo 

simulacro de Seu julgamento e a tortura febril de Seu corpo pendurado na cruz. 

Respondi~lhe: "Não desejo ofen~ 

der nenhum de meus irmãos cristãos 
que usam a cruz nas torres de suas 
catedrais e nos altares de suas cape~ 

las, que a utilizam em suas vestes e as 
imprimem em seus livros e outros 

materiais. Mas para nós, a cruz é o 
símbolo do Cri to morto, enquanto 
que nossa mensagem é uma declara~ 
ção d ri to vivo., 

Ele perguntou ntão: "Se não 
u am a cruz, qual é o símbolo de sua 

religiãO? 11 
CRISTO NO GETSÊMANI, DE HARRY ANDERSON 

A VIDA DE NOSSO POVO 

Re pondi~lhe que a vida de nosso 
povo deve tornar~se a única expressão 
significativa de nossa fé. Espero que 

le não me t nha considerado presun~ 

ço o orgulhoso em minha resposta. 

ua ob rvação foi correta, pois não 
u amo a cruz, com exceção de nossos 
cap lã militare que a utilizam em 

ua farda c mo identificação. 
Numa primeira impressão, nossa 

po içã pode parecer contraditória, 

uma v z qu (lfirmamos ser Jesus 
ri ·to a figura hav de no a ~~. O 

nom ofi ial da Igr ja ~ A Igreja de 

]e u · ri to do anto do Último 

Dias. Nó adoramo como Senhor 
c alvador. Bíblia é no a e cri~ 
tura . remo que l · profeta do 

dho Te ·tam nto fala am ob in pi~ 

ra ão divina 1uando predi ·eram a 

vindá do Messias. Rejubilamo~nos 

com os relatos de Mateus, Marcos, 
Lucas e João a respeito do nasci~ 
menta, ministério, morte e ressurrei~ 

ção do Filho de Deus, o Unigênito 
do Pai na carne. Assim como Paulo 
da antigüidade, não nos envergonha~ 

mos do "evangelho de [Jesus] Cristo, 
pois é o poder de Deus para a salva~ 
ção,. (Romanos 1: 16) E como Pedro, 

afirmamos que Jesus Cristo é o único 
nome "dado entre os homens pelo 
qual devemos ser salvos,. (Atos 

4: 12) 

AS ESCRITURAS 

PROCLAMAM O CRISTO 

O Livro d Mórmon, que conside~ 

ramo como o te tamento do Novo 
Mundo, contendo os ensinamentos 
do pro~ ta que viveram na antigüi~ 
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dade no Hemisfério Ocidental, 
presta testemunho daquele que nas~ 
ceu em Belém da Judéia e que mor~ 
reu no alto do monte do Calvário. 

Para o mundo vacilante na fé, ele é 
mais uma testemunha vigorosa da 

divindade do Senhor. Seu prefácio, 
escrito por um profeta que andou 

pelas Américas há um milênio e 
meio, declara explicitamente que foi 

escrito "para convencer ao judeu e 

ao gentio de que JESUS é o 
CRISTO, o DEUS ETERNO, mani~ 
festando~se a todas as nações,. 

Em Doutrina e Convênios, nosso 
livro de revelações modernas, Ele 
próprio apresenta~se com estas pala~ 

vras categóricas: "Eu sou Alfa e 
Ômega, Cristo, o Senhor; sim, sou 

Eu mesmo, o princípio e o fim, o 
Redentor do mundo., (D&C 19: 1) 

À luz de tais declarações, em vista 
de tal testemunho, muitos poderiam 

perguntar, como indagou o ministro 
no Arizona: Se professam crer em 

Cristo, por que não usam o símbolo 
de Sua morte, a cruz do Calvário? 

DEVEMOS 

LEMBRAR~NOS DE CRISTO 

Respondo que nenhum membro 
de ta Igreja deve jamais esquecer~se 

do terrível preço pago por nosso 

Redentor, que entregou Sua vida 

para que todo os homens pudessem 



Maria estava correta ao exclamar "Raboni!" {João 20:16) ao ver o Senhor ressuscitado, pois agora Ele era de 

fato o mestre, o senhor, não só da vida, mas da própria morte . 

viver - a agonia no Getsêmani, o 
amargo simulacro de Seu julga~ 

mento, a maldosa coroa de espinhos 
rasgando~Lhe a carne, o clamor san~ 

guinário do povo diante de Pilatos, o 
pesado fardo de Sua penosa cami~ 

nhada até o Calvário, a terrível dor 
quando enormes cravos penetraram 

Suas mãos e pés, a tortura febril de 
Seu corpo pendurado ali naquele trá~ 

gico dia, o Filho de Deus clamando: 
"Pai, perdoa~lhes, porque não sabem 

o que fazem". (Lucas 23:34) 
Isto foi a cruz: um instrumento de 

tortura, um terrível engenho para 
destruir o Homem da Paz, a malé~ 
vola recompensa para Seu milagroso 

trabalho de curar os enfermos, fazer 
ver os cegos, ressuscitar os mortos. 

Foi essa a cruz de onde pendeu e 
morreu no solitário pico do Gólgota. 

SEU SACRIFÍCIO POR TODOS 

Não podemos nos esquecer disso. 

Não devemos nos esquecer disso 
tampouco, pois ali nosso Salvador e 
Redentor, o Filho de Deus, entre~ 

gou~ se a Si mesmo em sacrifício 
vicário por cada um de nós. O desâ~ 

nimo, porém, daquela sombria noite 

antes do Sabá judaico, quando Seu 
· corpo sem vida foi retirado da cruz e 

apressadamente sepu lt ado numa 
tumba emprestada, exauriu~se a 

esperança até mesmo de seus mais 

. f 

Só podemo imaginar o enti~ 

~ mentos dos que O amavam ao pon~ 

A RESSURREIÇÃO, DE HARRY ANDERSON 

sá bios e arde nte s discípulos. 
Estavam desolados, não compreen~ 
dendo o que Ele lhes dissera ante~ 

riormente. O Messias no qual criam 
estava morto. Fora~se o Mestre no 

qual h a viam colocado todo seu 
anseio, sua fé e esperança. Ele, que 

falara de vida eterna, que levantara 

Lázaro da sepultura, agora havia 
morrido, como acontecera com 

todos os outros homens antes Dele. 
Sua vida sofrida, breve, chegara ao 
fim, a vida que muito antes havia 

sido predita por Isaías. Fora "de pre~ 

zado, e o mais indigno entre o 
homens, homem de dore e experi~ 

mentado nos trabalho ( ... ) 
( .. . ) ferido pelas no as trangre ~ 

sõe e moído pelas no a iniqüidade ; 

o castigo que no traz a paz e tava 
sobre ele ( ... )" (I aía 53:3, 5). 

Agora Ele havia partido. 
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derarem Sua morte durant a longa 
horas do Sabá judaico, o ábado de 

no so calendário. 

O MAIOR MILAGRE DA HI TÓRIA 

Então raiou o prim iro dia da 
emana, o Dia do enhor, como pas~ 

samos a conhecê~ lo. À mulh r 'S 

que foram ao epulcro cheia · de tri · ~ 

teza, o anjo declarou: "Por que bu ~ 

cais o vivente entre o morto ?" 

(Lucas 24:5) 
"Ele não está aqui ( ... ) já re ~ 

suscitou, como havia dito." (Mateu 

28:6) 
Eis o maior milagre da hi tória da 

humanidade. Ele lh di era ant ~ 

riormente: "Eu ou a re urrcição c a 
vida." (João 11:25), porém não 

compreenderam. Agora o abiam. 
Ele morrera em ofrimento, m dor c 

em solidão. Agora, no t rceiro Jia, 
levantou~ e em poder, eleza vic.la 
- a primícia de todo o · que dor, 

mem, a certeza para todo o homcn 
de todo t mpo de que "a.· ·im 

como todo morrem em Adão, a im 

também todo erão vivificado em 
Cri to 11

• (I Coríntio 15:22) 

No Calvário, era Je u · morto. o 

cpulcro, Ele ·urgiu como o ri o 

vivo. A cruz fora o amargo fruto da 

traição de Juda , o ato final que c 



11Não sejas incrédulo1 mas crente11 (João 20:27)1 foram as inesquecíveis 

palavras do Senhor naquela maravilhosa ocasião. 

seguiu à negação de Pedro. O sepul~ 
cro vazio tornou~se o testemunho de 
Sua divindade, a certeza da vida 
eterna, a resposta à pergunta de Jó: 
"Morrendo o homem, porventura 
tornará a viver?" Qó 14:14) 

O MILAGRE DA VIDA 

Tendo morrido, Ele talvez pudesse 
ser squecido ou, na melhor das 
hipóteses, lembrado como um entre 
muitos grandes mestres cujas vidas 
são condensadas em poucas linhas 
nos livros de história. Ressuscitado, 
tornou~se o Mestre da Vida. Como 
Isaías, Seus discípulos podiam cantar 
com a fé segura: " ( . . . ) Seu nome 
será: Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus forte, Pai da eternidade, 
Príncipe da Paz." (Isaías 9:6) 

Cumpridas estavam as palavras 
esperançosas de Jó: "Porque eu sei 
que o meu Redentor vive, e que por 
fim se levantará sobre a terra. 

E depois de consumida a minha 
pele, ainda em minha carne verei a 
Deus. 

Vê~lo~ei por mim mesmo, e os 

m u lhos, não outros, o verão; e 
p r isso o meus rins se consomem 
d ntro d mim." Qó 19:25- 27) 

Maria stava corr ta ao exclamar 
"R b ni!" (] ã 20:16) ao ver o 

nh r r u itad , poi agora Ele 
r d fato m stre, o nhor, não só 

VEDE AS MINHAS MÃOS E OS MEUS PÉS, DE HARRY ANDERSON 

da vid~, mas da própria morte. Fora~ 
se o aguilhão da morte, rompida 
estava a vitória do sepulcro. 

O temeroso Pedro ficou transfor ~ 
macio. Até mesmo Tomé, o cético, 
declarou com sobriedade, reverência 
e realismo: "Senhor meu, e Deus 
meu!" Qoão 20:28) "Não sejas incré~ 
dulo, mas crente" (João 20:27), 
foram as inesquecíveis palavras do 
Senhor naquela maravilhosa ocasião. 

Seguiram~se aparições a muitos, 
incluindo, conforme registra Paulo, 
"uma vez [a] mais de quinhentos". 
(I Coríntios 15:6) · 

ELE APARECEU NO 

HEMISFÉRIO OCIDENTAL 

No Hemisfério Ocidental havia 
outras ovelhas das quais Ele falara 
tempo antes. E o povo ali ouviu 
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"uma voz que parecia vir do céu 
( ... ) e ela lhes dizia: Eis aqui meu 
Filho amado, em quem me com~ 
prazo e em quem glorifiquei meu 
nome-ouvi~ o. 

( ... ) e eis que viram um 
Homem descendo do céu; e ele 
estava vestido com uma túnica 
branca; e ele desceu e colocou~se no 
meio deles ( . . . ) 

E aconteceu que ele estendeu a 
mão e falou ao povo, dizendo: 

Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja 
vinda ao mundo foi testificada pelos 
profetas ( ... ) 

Levantai~vos e aproximai~vos de 
mim ( ... )" (3 Néfi 11:3,6,8-10, 14.) 

Seguem~se neste belo relato mui~ 
tas palavras do ministério do Senhor 
ressuscitado entre ó povo da 
América antiga. 

TESTEMUNHAS 

DOS DIAS MODERNOS 

E finalmente existem testemu~ 
nhas modernas, pois Ele tornou a vir 
e dar início a esta dispensação, a dis~ 
pensação da profetizada plenitude 
dos tempos. Em uma visão gloriosa, 
Ele- o Senhor ressurreto, vivo
e Seu Pai, o Deus dos céus, aparece~ 
ram a um profeta~menino, para dar 
início à restauração da antiga ver~ 
dade. Seguiu~se uma verdadeira 
"nuvem de testemunhas" (Hebreus 



Nesta dispensação, o Salvador vivo, ressurreto, apareceu diante de Joseph Smith e Oliver Cowdery no Templo de 

Kirtland e declarou: 11Sou o primeiro e o último; sou o que vive ( ... )" (D&C 11 0:4) 

12: 1), e ele, que fora o instrumento 
escolhido - J oseph Smith, o profeta 
moderno - declara em solenes 
palavras: 

"E agora, depois de muitos tes te~ 
munhos que se prestaram Dele, este 
é o testemunho, último de todos, 
que nós damos dele: que Ele vive! 

Pois vimo~ Lo, mesmo à direita de 
Deus; e ouvimos a voz testificando 
que Ele é o Unigênito do Pai-

Que por Ele, por meio Dele, e 
Dele, são e foram os mundos cria~ 
dos, e os seus habitantes são filhos e 
filhas gerados para Deus." (D&C 
76:22-24) 

Ao que se pode acrescentar o tes~ 
temunho de milhões que, pelo poder 
do Santo Espírito, têm prestado e 
prestam agora solene testemunho de 
sua realidade viva. Esse testemunho 
tem sido seu conforto e força. 

DEVEMOS GUARDAR 

SEUS MANDAMENTOS 

E assim, porque nosso Salvador 
vive, não usamos o símbolo de Sua 
morte como símbolo de nossa fé. 
Mas, o que então haveremos de 
usar? Nenhum sinal, nenhuma obra 
de arte, nenhuma forma represen~ 

. tada expressa adequadamente a gló~ 
ria e o prodígio do Cristo vivo. Ele 
explicou~nos qual deveria ser esse 
símbolo, ao dizer: "Se me amardes, 

O APARECIMENTO DO SENHOR A JOSEPH SMITH E OUVE R 
COWDERY NO TEMPLO DE KIRTLAND EM 3 DE ABRIL DE 1836, DE 
THEODORE GORKA 

guardareis .os meus mandamentos". 
Qoão 14: 15) 

Como seguidores Dele, não pode~ 
mos fazer coisa alguma vil, inferior 
ou desagradável sem denegrir Sua 
imagem. Tampouco podemos fazer 
um ato bom, caridoso e generoso 
sem dar maior brilho ao símbolo 
Daquele cujo nome tomamos sobre 
nós. 

Nossa vida tem de tornar~ se uma 
expressão significativa, o símbolo 
declarado de nosso testemunho do 
Cristo vivo, o Filho Eterno do Deus 
vivo. 

É tão simples, meus irmãos. É 
tão profundo! Que jamais nos 
esqueçamos. 

Eu sei que vive o Redentor, 
O triunfante Salvador, 
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A morte e a dor sobrepujou, 
Meu Rei, meu Líder, meu enhor! 
É q razão de minha fé 
E esperança no porvir, 
A luz que o rumo vem mo trar 
E para o bem me conduzir. 
Oh, dá~me aquela doce paz 
Que só em ti posso encontrar 
Oh, fortalece minha fé, 
No teu caminho faz~me andar. 
(Hinos, 1990, nº 67) D 

SUGESTÕES PARA 

OS MESTRES FAMILIARES 

1. Nunca devemos esquec r~no 
do terrível preço pago por no s 
Redento r no Getsêmani no 
Calvário, para que tivé semo vida 
eterna. 

2. No terceiro dia apó ua 
morte, o maior milagre da hi tória 
da humanidade ocorreu: a re urr i~ 

ção do Senhor Jesus Cristo. 
3. Jesus apareceu e deu in truçõe 

a Seus seguidores em Jerusa l ;m c 
Galiléia. 

4. Ele visitou e mini trou ntr o 
povo .da América antiga. 

5. Ele apareceu e in truiu o 
Profeta Jo eph mith e outras te te~ 

munha n tempo atuai . 
6. Nos a vida d vc r 'fletir te te, 

munho do Cri to vivo: " c me 
amardes, guardareis o meu manda, 
mentos". Qoão 14: 15) 



Um Abraço 
Eterno 

Eduardo Pantoja Solis 

Fiquei muito entusiasmado ao preencher os papéis 
para a missão. Tinha grande desejo de servir. Mas, 
ao me mo tempo, sentia algo indefinível. Era um 

entimcnto calmo, porém incomum. Não compreen~ 

dcndo seu ignificado, dedhe pouca atenção. 
Qu::mdo recebi o chamado para trabalhar em meu 

próprio país, na Mi são México Merida, senti a aprova~ 

ção do cnhor. Aquela outra sensação também retornou, 
ma · de ·sa vez achei que sabia qual era seu significado. 

ompr cndi, de algum modo, que quando voltasse para 

ca ·a a pó a mis ão, um de meus entes queridos talvez 
não c tiv c mais lá. Senti que esse influxo vinha do 

nhor, porque fiquei calmo e não tive medo. -
Meu pai, minha mãe e meu sobrinho Israel acampa~ 

nharam~m ao Centro de Treinamento Missionário. Ao 

no de pedirmo dei um abraço bem apertado em meu 
pai e, ao fazê~lo, pude entir seu amor por mim-naquele 

momento, a n ação voltou. 
De de o início da mi ão senti o amor do Senhor por 

mim. De tempo em tempos voltei a ter a sensação de 
que meu pai talv z não estives lá quando eu voltasse 

para ca ·a. Nunca tive m do, apenas o desejo de que a 

vontade do cnhor fo e cumprida. 
No dia da mãe , em 1993, telefonei a minha mãe. 

Enquanto conv r ávamo , percebi uma tristeza em sua 

voz que ela não con eguia conder. 
"Mãe, o que e ·tá acontecendo?, perguntei~lhe. 

"Nada, filho. pena continue a trabalhar arduamente., 

" ontinuarei. Ma quero aber o que e tá 
acont ccndo., 

Então da me contou: " cu pai e ·tá muito doente. 
ão pode m.ais andar c o · médico · diagnosticaram um 

Meu pai pediu para falar comigo. Levaram~no para 

perto do telefone. Com uma voz fraca ele disse: "Filho, 

seu chamado veio do Senhor. Não se preocupe nem pare 
de trabalhar. Continue a pregar o evangelho., Disse~lhe 

que o faria, as forças haviam~no abandonado e ele não 

conseguiu mais me escuta r. 
Ele faleceu três semanas depois. Quando recebi a 

notícia, todas as experiências que compartilhamos passa~ 
ram por minha mente. Devido à sua fidelidade e bom 

exemplo, eu viera a apreciá~lo de todo o coração. 
Quando meu pai morreu, minha irmã mais velha, que 

não era membro da Igreja, insistiu para que eu fosse para 
casa. Meu presidente de missão deu~me permissão para 
fazê~lo, mas senti que a obra missionária que realizava 

era importante demais para ser deixada para trás. E, pen~ 
sei, meu pai iria querer que eu ficasse. Orei para que o 

Pai Celestial ajudasse minha irmã a compreender. Ele 
respondeu a minha oração. Quando falei com ela, seu 

coração havia mudado. Ela não se zangara com minha 
decisão e disse~me: "Sei que sua Igreja é muito impor~ 
tante para você e está fazendo algo bom. Apóio você.,, 

O Pai Celestial continuou a abençoar~me durante a 

missão. Quando voltei para casa, meu grande amigo e 
mestre não estava lá para receber~me. Mas eu havia for~ 
talecido minha fé na expiação do Salvador e na ressurrei~ 

ção. Sou grato por ter sido selado a meus pais no dia 

anterior a minha ida para o Centro de Treinamento 
Missionário. Sei que dia virá em que verei meu pai nova~ 

mente e o abraçarei com um amor eterno. D 

tumor em ·u<1 cabe ·a. ocê prc i ·a cr forte, não importa Eduardo Pantoja Solis, ao lado de um leão de pedra 

o qu' a ·ontcça." no Parque Alameda, na Cidade do México. 
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''Eu Sou a 
Ressurr I 

e a Vida~~ 
Élder Alexander B. Morrison 

Dos Setenta 

N inguém é capaz de d crc

ver adequadam nte a mag

nitude do anto de I ra l, 

que morreu por nó e r u itou 

para tornar- e "as primí ia d )S qu 
dormem, (I Coríntio 15:20). 

Retratar a Ressurreição m ua pl -

nitud de glória fu lgor d c pc

rança está, creio u, al'm da 

capacidad do homem mortal. Não 

podemo explicar a R s urrcição por 

meio do intelecto; ela desafia todas 

as demais experiência do r 

humano. Podemos ap na vi lum

brá-la - a V rdad d ntr a 

Verdades - como que por um 
"espelho em enigma,, entrevendo 

apenas um contorno não muito b m 

definido. 

Começo por l mbrar-vo uma 

antiga história - ant rior me mo 

aos escritos de Moi é . É a hi tória 

de um rei da antigüidade chamado 

Gilgamesh, cuja busca da r alidade 

autêntica é ainda mai antiga qu a 

A Bíblia relata que Jesus apareceu 

a muitos durante os quarenta dias 

antes. de Sua ascensão final. Ele 

apareceu diversas vezes aos 

apóstolos restantes. 
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O CRISTO RESSUSCITADO, DE SCOTT M. SNOW 

própria hi tória. O que conhecemos 
dela e tá pre ervado em algumas pla~ 

ca de barro do século sete a.C., que 
e encontram na biblioteca real de 

A urbanipal, rei da As íria. A histó~ 

ria, pr priamente dita, data de um 
milêni ou mai ante de Moisés e 

proc de do antigo rein da Suméria. 
/pico no conta a re peito da 

bu ca, por part de Gilgamesh, da 
maior d toda a recompensas: a 

imortalidad . Após a morte de seu 
qu rido amigo Enkidu, Gilgamesh 
' for ou~ c por encontrar o ignifi~ 

ado d ua vida e bu cou - por 
meio de av ntura , viagen e praze~ 
r s - n ontrar a imortalidade. 
"uas t ntativn foram vã . A vida, 

m · luiu 'lc, tá limitada p lo berço 

p ' la epultura. 

À mesma triste concl usão -

comparti lhada por milhões de 
homens modernos, d istantes 45 
séc ulos do m undo antigo de 
Gilgamesh - devem ter chegado os 
zoramitas a quem Alma e Amuleque 

pregaram. Amuleque percebe u a 
perplexidade deles diante da "grande 

pergunta" : " e a pa lavra está no 

Fi lho de Deus ou se não h averá 

Cristo." (Alma 34:5) 
Nossa resposta à pergunta de 

Amuleque fornece uma réplica clara 
àqueles que são os herdeiros espiri~ 

tuai de Gilgamesh da Suméria. A 

todos os que anseiam por aprender a 
r peito da imortalidade mas não 
sabem onde encontrá~la, proclama~ 

mo que Je u de Nazaré, ao viver 
na Terra 25 écul após Gilgamesh, 
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No momento em que os discípulos 

estavam comentando os relatos 

daqueles que haviam visto o 

Salvador ressuscitado, ''o mesmo 

Jesus se apresentou no meio deles 

e disse-lhes: Paz seia convosco". 

(Lucas 24:36) 

trouxe a imortalidade para todos os 
homens. Ele, o Filho literal de Deus, 
fru to de uma mãe virgem e de um 

Pai poderoso, Eloim, pregou Seu 
maravilhoso evangelho de amor, foi 

traído por um de Seus seguidores 

mais próximos, ficou sujeito ao cruel 
escárnio de um julgamento que 

nada mais foi que uma farsa e mor~ 

reu em uma cruz entre dois ladrões, 
no Gólgota. Seu corpo sem vida foi 



sepultado num sepulcro emprestado, 
com a entrada bloqueada por uma 
grande pedra e guardado por solda, 
dos romanos. Ainda assim, quando 
as mulheres fiéis foram na manhã do 
primeiro Domingo de Páscoa prepa, 
rar o corpo de seu amado Mestre 
com especiarias e ungüentos, encon, 
traram uma tumba vazia e anjos que 
lhes disseram as maravilhosas pala, 
vras, as mais sublimes em qualquer 
língua: "Por que buscais o vivente 
entre os mortos? Não está aqui, mas 
ressuscitou." (Lucas 24:5-6) 

Lucas, que talvez tenha ouvido o 
relato de testemunhas oculares, pro, 
vavelmente da própria mãe de Jesus, 
registra que as mulheres voltaram do 
sepulcro e contaram essas coisas aos 
onze Apóstolos e a outros. Eles, ·a 
princípio, não acreditaram. Suas 
palavras pareceram aos discípulos 
"como desvario, e não as creram". 
(Lucas 24: 11) 

Há muitas razões pelas quais os 
antigos Apóstolos não acreditaram 
imediatamente que Jesus havia res, 
suscitado dos mortos, e a maioria 
dessas razões baseia,se na própria 
experiência humana. A morte é uni, 
versal. É uma experiência tão 
comum quanto o nascimento. Todos 
passam por ela e é irreversível. Era, 
.provavelmente, natural que os discí, 
pulos não cressem haver Jesus res, 
susc it ado de ent re os mortos. É 
verdade que e les haviam presen, 

ciado a restauração da vida do filho 

d a viúva de Naim (ver Lucas 
7: 11-15); da filha de Jairo, o princi, 
pal d a sinagoga (ver Marcos 
5:35-43); e do querido amigo de 

Jesus, Lázaro (ver João 11:43-44). 
Mas essas restaurações foram uma 
volta à vida mortal, para morrerem 
novamente ao terminar esta vida. A 
ressurreição de Cristo foi diferente 
de todas as demais expe riências 
humanas. Foi uma ressurreição den, 
tre os mortos, n ão para concluir 
uma vida mortal, mas sim para viver 
eternamente. Ela alterou o destino 
da humanidade para todo o sempre. 

Uma d as gra nd es dádivas do 
sacrifício expiatório do Senhor é que 
toda a humanidade ressuscitará den, 
tre os mortos, que a imortalidade é 
dada a todos, que o inimigo cha, 
macio morte se rá destruído para 
sempre. Amuleque declarou: "O 
espírito e o corpo serão reunidos em 
sua perfeita forma; os membros e 
juntas serão reconstituídos em sua 
estrutura natural, ( ... ) Ora, esta 
restauração acontecerá com todos, 
tanto velhos como jovens, tanto 
escravos como livres, tanto homens 
como mulheres, tanto iníquos como 
justos; ( ... ) (Alma 11:43-44; itáli, 

c os nossos.) 
A Bíblia mostra que J e u forn , 

ceu muitas provas irrefutáveis de 
Sua ressurreição (ver Ato 1:3), apa, 
recendo a muitos durante os qua, 
renta dias que antecederam Sua 
ascensão final. O primeiro er 
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mortal a ver o ri to re u citado 
foi Maria Madalena (ver Jo:o 
20:16-17). Outra mulh rc também 
O viram, incluindo Maria, mãe d 
Tiago; Salomé, mãe de Tiago c João; 
Joana; Suzana; e outra (ver Ma teu ' 
28:1-9; Marco 16:1; Lu a · 
23:55-24: 10). Jc u também apare, 
ceu a dois discípu lo no aminho de 
Emaú (ver Luca 24: 13-32); divcr, 
sas vezes aos A pó tolo · r c ' tan te · 

(ver Luca 24:36-43; João 20:26-2 ; 
Mateus 28:16-19), incluindo o 
momento de Sua a cen ão (ver 
Atos 1: 11); a di v r o A pó ' tolo 
enquanto pescavam (ver João 21); a 
Pedro (ver I Coríntio 15:5); a Tiago 
(ver I Coríntio 15:7); amai de qui, 

nhentos irmãos d uma ó vez (ver 
I Coríntio 15:6); e a Paulo, qu ' C 

considerava "o menor do apó tolo ·" 
(I Coríntio 15:9). 

A mais gloriosa da men agcn Jo 
Livro de Mórm n talve z ja a de 
que o Salvador re u citad também 
apareceu, em diver a oca iõe , ao 
nefitas fiéis. A primeira dela é rctra, 
tada de maneira c mov ntc no 
resumo feito p r Mórm n a partir do 
relato de Néfi: 

"E ·aconteceu que ( ... ) viram 
um Homem de cendo do céu; c ele 
e tava vestido com urna t(lnica 
branca; e 1 d ceu c colo ou, c no 
meio dele ; c o olho Jc toda a mui, 

tidão e tavam vol ado para ele c 
não e atreviam a abrir a ho a, nem 
equ r un para o outro · ; e não 



Após a ressurreição do Salvador, 

os Nefitas "viram um homem 

descendo do céu". Ele falou, 

dizendo: "Eis que eu sou Jesus 

Cristo, cuja vinda ao 'mundo foi 

testificado pelos profetas." (3 Néfi 

11:8-1 O) 

abiam o qu aquilo significava, por~ 

qu upunham que era um anjo que 

lh s apar cera. 

E a nt c u qu el e tendeu a 

mã falou a p v , dizendo: 

Ei qu u ou Je u Cri to, cuja 

inda a mund ~ i t tificada pelo 

pro~ta."( N'fi11: -10) 

di e r a · 

ph 

u citado m 

a i-e, a partir da 

Primeira Visão em 1820 (ver Joseph 

Smith 2:16-17). M ais tarde, ele e 

Sidney Rigdon receberam a gloriosa 

visi tação em Hiram, no estado de 

Ohio, em 16 de fevereiro de 1832, 

quando O viram "à direita de Deus" 

e aprenderam "que por Ele, por meio 

Dele, e Dele, são e foram os mundos 

criados ( .. . ) (ver D&C 76:22-24.) 

Também maravilhosa foi a v isão 

dada a Joseph e Oliver Cowdery no 

Templo de Kirtland em 3 de abril de 

1836: 

"O véu foi retirado de nossas 

mentes, e abertos os olhos do nosso 

entendimento. 

Vimos diante de nós o Senhor, de 

p' no parapeito do púlpito; e sob os 

eu pé um calçamento de ouro 

puro, da cor de âmbar. 
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Seus olhos eram como a labareda 

de fogo; os cabelos de Sua cabeça 

eram brancos como a pura neve; 

Seu semblante resplandecia mais do 

que o sol; e a Sua voz era como o 

som de muitas águas, mesmo a voz 

de J eová, que dizia: 

Sou o primeiro e o último; sou o 

que vive; sou o que foi morto ; sou o 

vosso a dv ogado junto ao Pa i. " 

(D&C 110:1-4) 

Uma das características da era em 

que vivemos tem sido a dúvida e o 

cinismo crescentes a respeito de 

Jesus, da realidade de Sua ressurrei~ 

ção e até mesmo de Sua realidade 

histórica. Notamos, com pesar, que 

estudiosos escarnecem de Cristo, 

negando Seu nascimento de uma vir~ 

gem, Sua ressurreição, desdenhando 



Seus mandamentos, substituindo as 
certezas de importância eterna, con, 

tidas no Sermão da Montanha, por 

uma ética fraca, adaptada a situações 
específicas. 

Quão grande seria a vitória de 

Satanás se ele pudes~e convencer os 
homens de que · não existe um 

Cristo! Esta tem sido sua intenção 
desde o início. Mateus registrou que 

os sacerdotes deram muito · dinheiro 
aos soldados que guardavam a tumba 
de Jesus, para que espalhassem a his, 

tória que "vieram de noite os seus 
discípulos e, dormindo nós, o furta, 
ram". (Mateus 28:12-13) É triste ter, 

se de dizer que os so ld ados, 

"recebendo o dinheiro, fizeram como 
estavam instruídos". (Vers. 15) 

Cada vez mais, nos dias de hoje, 

mesmo muitos dos que se intitulam 
cristãos não aceitam literalmente a 

ressurreição de Cristo e Seu muito 
aguardado retorno à Terra. Para eles, 
o evangelho de Cristo é, basica , 
mente, um programa social, preocu, 

pado quase totalmente com a 
solução dos males da pobreza, igno, 
rância e injustiça. Alguns dizem que 

Jesus foi um grande me str e , um 
moralista inspirado, um curandeiro e 
milagreiro. Mas Seu papel de natu, 

reza única, como o Salvador que pas, 

sou pelo sacrifíc io ex pia tó rio , e 

ressuscitou recebe cada vez menos 
atenção . Aind a ass im, como disse 
Paulo: "E, se Cristo não ress uscitou 
logo é ·vã a nossa pregação, e tam, 

bém é vã a vossa fé . ( ... ) Se espe, 

ramos em Cristo só nesta vida, somos 
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os mais mise ráve is de todo o 
homens." (I Coríntios 15: 14, 19) 

A opinião d o Profeta J o eph 
Smith a respe ito da R surre ição 
contras ta profundamente com a cl s, 
crença cé tica do mundo: " [0 pí, 

rito] existiu an tes do corpo, exist 
com o corpo e existirá separado elo 
corpo, qu ando este se estiver con, 
vertendo em pó; e ( .. . ) na re ur, 

re ição, os dois s rão unidos de 
n ovo." (Ensinamentos do Profeta 
]oseph 'Smith, p. 203.) 

A fé dos santo do últimos dias é 
d iferente da d mundo. Nossa fé 
ancora, e na c crituras agrada c 

na palavra do profc a vivos, que 

proclamam Cri to como o pioneiro da 

vida. Com Jacó, proclamamos a todo 
o mundo a palavras ele olcnc 



A PRIMEIRA VISÃO DE JOSEPH SMITH, DE GREG K. OLSEN 

t temunho, que "morte e inferno 

d verão lib rtar seus mortos; e o 
inferno deverá libertar seus espíritos 
cativo e a sepultura deverá libertar 
seu corpo cativo ; e o corpo e o espí~ 

rito do. hom ns s r8o restituído um 
ao outro; e é p l p der da ressurrei~ 
ção do Santo d I raer,. (2 Néfi 9: 12) 

J u , por m io de Sua ressurrei~ 

ão, deu início a um novo capítulo na 
hi tória d univers . É Ele quem apa~ 
rcce no princípio, no centro e na 
on lu ão d toda a hi tória. Quand 

apr ndcrmo a r conh cer 1nais 
c maravilha c ímbolo e figura ,, 

(Mo ia , 3: 15) om o olho da fé, 

per bcremo ' que toda a verdade 
t ·ti fi -a D le (ver 2 Néfi 11 :4). Ele ' 

a própria p 'r -onifi a 5o da verdade 

da luz, da beleza c da bondade, mas, 

acima de tudo, da vida e do amor. 
Tudo o que Ele fez, incluindo Sua 
morte na cruz, foi feito por amor. Nas 
palavras de Néfi: "Ele nada fez que 

não seja em benefício do mundo; 
porque ama o mundo a ponto de 

entregar sua própria vida para atrair a 
si todos os homens.,, ( ... ) (2 Néfi 

26:24) 
C. S. Lewis, que tinha uma per~ 

cepção incomum das "coisas como 
realmente são,, (] acó 4:13) disse o 

seguinte a respeito do que podemos 
fazer, uma vez que tenhamos com~ 

preendido com clareza, em nossa 

mente, a per pectiva da imortalidade: 
"O mandamento sede vós perfeitos 

nã é convcr a vã, nem é o manda~ 

mento de e fazer o impo sível. Ele 
[Cri to] vai tornar~no criaturas 
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O primeiro encontro do Profeta 

Joseph Smith com o Salvador foi no 

Bosque Sagrado quando ele viu 
11dois Personagens, cujo resplendor 

e glória desafiam qualquer 

descrição, em pé, acima de mim, 

no ar 11
• (Joseph Smith 2:17) 

capazes de obedecer a esse manda~ 
menta. Ele disse (na Bíblia) que éra~ 
mos "deuses,, e que Ele vai cumprir 

Suas palavras. Se Lhe permitirmos
pois podem.os impedi~lo, se assim o 

decidirmos - Ele transformará o 

mais fraco e mais imundo de nós em 
um deus ou deusa, uma criatura imor~ 

tal fascinante e radiante, dando~nos 

tal energia, alegria, sabedoria e amor 

que não podemos agora imaginar, um 



espelho brilhante e imaculado que 
reflita Deus perfeitamente (ainda 
que, naturalmente, em grau menor) 

em Seu próprio poder sem limites, 

Sua bondade e deleite. O processo 
será longo e, às vezes, muito dolo~ 

raso; mas é isso que podemos esperar. 
Na da menos. Ele falava sério." (Mere 
Christianity (A Cristandade Simples), 

Nova York: Macmillan Paperbacks, 
1960, p. 160.] 

O mandamento "sede vós perfei~ 
tos" (Ma teus 5 :48) não pode c um~ 

prir~se da noite para o dia, ou 

mesmo até o final da mortalidade. É 
necessário muito mais tempo para 
vencer nossas fraquezas e qualifi~ 
carmo~nos para a divindade. A res~ 

surreição de Cristo, que garantiu 

nossa imortàlidade, fornece o tempo 
necessário para pelo menos tentar~ 
mos, seriamente, atingir a meta da 

perfeição. 
A promessa de vida além~túmulo 

dá~nos uma perspectiva diferente 
também de nossa existência pós~ 

mortal. Ao aprendermos que somos 

criaturas imortais, percebemos que a 
vida, que não termina no túmulo, 

também não começa no berço. 
Vivíamos antes de virmos para esta 

Terra. Somos criaturas das estrelas, 
viajantes do tempo, que viemos de 

longe e que, se formos verdadeiros e 
fiéis, retornaremos aos céus e vivere~ 

.mos novamente com o Deus pode~ 

raso, o Pai de nossos espíritos. O 

Santo Filho de Deus, nosso 

Salvador, cuja gloriosa ressurreição 

torna tudo isso possível, lá estará 
para estreitar~nos "nos braços de 
[Seu] amor". (D&C 6:20) 

Como Filho de um Pai Eterno e 
uma mãe mortal, Cristo herdou o 
poder de morrer e erguer~se da 

morte novamente em glória ressusci~ 

tada. Sua ressurreição demonstrou 

Seu poder completo sobre a matéria 
em todas as suas manifestações e 

demonstrou Sua habilidade de colo~ 

car todos os inimigos, mesmo a 
morte, sob os pés. (Ver Ensinamentos 
do Profeta ]oseph Smith, p. 289.) Ele 

controla a matéria, e esta lhe obe~ 

dece. Ele ordena, e os mundos 
tomam forma; diante de Sua pala~ 
vra, a sepultura esvazia~se. 

A realidade da Ressurreição é, 
para nós, uma lição prática a res~ 
peito de fé. Ao aumentar a iniqüi~ 

dade do mundo, a fé em Cristo 
reduz~se. Com a diminuição da fé, 

menor é o número daqueles que 
podem responder à pergunta feita 

por Jó: "Morrendo o homem, por~ 
ventura tornará a viver?" Qó 14:14) 

A resposta de Cristo a essa pergunta 

ainda ecoa através dos tempos até o 
presente momento: " ( ... ) porque 
eu vivo, ( ... ) vós vivereis". Qoão 

14: 19) 
Concluo como iniciei, com a his ~ 

tória de Gilgamesh, o rei da antigüi~ 

dade que desejava a imortalidade 
mas não conseguiu encontrá~la. Qual 

é o significado de sua busca pela 
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verdade uprema? implesmente, o 
homem, apesar d todo o e forço e 
inventividade, não ~ capaz de en on~ 

trar o verdadeiro ignificado da vida 
por seus próprio meio . Ele não con~ 

segue, com seu próprio podet~ c -capar 
do desespero exi t ncial que en erra 
a vida humana com a garra fria da 

morte. Só a res urreição de ri to 

provê escape, rompendo o elo da 

sepultura, fazendo Ja morte a porta, 

não da extinção, ma da imortalidade 
e vida eterna. 

Quão grandioso é o anto de 

Israel, quão extraordinário é eu 
sacrifício, quão devedor omo a Ele 

e o ser~ mos para todo o empre! 
milagre é que, a despeito de toda as 
nossas fraquezas, Ele nos ama e nunca 

nos desamparará. A R surreição é a 
profunda evidência do amor ele u 
por Seus filhos e do amor elo alvador, 

sublime e sem pecado , que morreu 
para salvar a todo nó . É Dele que 

cantamos com gratidão: 

Eu sei que vive meu Senhor! 
O meu sublime Salvador! 
Que vive e reina sobre nós 
A todos chama sua voz. 
Que· roga sempre ante Deus 
Velando pelos filhos seus; 
Que vive jJara me amjJarar 
E minha alma acalentar. 
(Hinos, 1990, nº 70) D 

Versão resumida de uma aJJTesenLaÇao feita aos 

Quóruns dos Setenta em 17 de março de 1994. 







Seu~ ~entimento~ d culpa quase que o destruíram. 
omcnte 40 anos depois, quando eu próprio filho 

voltou para casa eriamentc ferido de uma outra guerra, 
é que o pai aceitou c sentiu gratidão por não ter morrido. 
Por haver obrcvivido, ele passou pelo mesmo trauma 
que eu filho estava atravessando então. Agora podia ser 
olidário ajudar o filho. 

Ao ajudar o filho dessa maneira singular, finalmente 
encontrou paz. Disse ele: "Meu único pesar é que olhei 
para trás todos esses anos, em vez de olhar para o 
futuro" . Ele se culpava por algo que não podia controlar. 
E a auto;rcprovação impediu; de desfrutar tudo o que 

poderia ter de fruta do na vida. Agora, o passado era uma 
bênçã) para ele c uma grande ajuda para o filho. 

Da mesma forma, aqueles que são vítimas dos pecados 
de outros continuarão a ser vítima , caso se culpem e 
vivam no passado. A cura vem quando buscam a ajuda 
do Senhor para elevarem acima da tristeza e transfor; 
mar m sua dor em bênção. 

MEDO DAS CONSEQÜÊNCIAS 

Algumas vezes o medo das conseqüências de confessar 
um pecado faz com que continuemos a viver no passado. 

Certa vez aconselhei uma irmã já idosa, que manti; 
vera no coração um pecado cometido quando adoles; 
cente. Todas a veze que olhava para cada uma das 
pes oa a quem fizera mal, chorava por dentro. 

Fiquei imaginando por que ela não havia ainda dado 
ouvido ao con elho do Senhor: "Por este meio podereis 

·abcr c um homem e arrepende de seus pecados-eis 
que ele o · confes ará e o abandonará". (D&C 58:43) 

Di · c;me ela: "Não con egui reunir a coragem para 
onfc ··ar meu pecado. Finalmente senti;me tão cansada 

de olhar para trá que não con eguia pro eguir. Nestes 
Ct!timo tempos tenho entido medo d não poder purifi; 
c ar minha alma ante · d morrer." 

Meu ora ão condoeu; ·c dela. Abandonara o pecado 
muito · anos antes ma ·, por nunca havê-lo confes ado, 
nilo conhe ·era a alegria de cntir; ·c perdoada. Nunca 
fora capa: de c ·quccer o pa · ·ado. pó a confi ão, 

sentiu; se em paz. Posteriormente estive em seu funeral, 
senti gratidão por ela finalmente ter sido capaz de parar 
de olhar para trás. 

O tempo cura as feridas, mas somente se os passos 
apropriados forem seguidos. O medo pode levar à tristeza 
e à dor. A única libertação real é o arrependimento. 

ACEITAR O DOM DO ARREPENDIMENTO 

O Pai Celestial providenciou a expiação para que 
pudéssemos nos elevar acima da tristeza e da dor. 

Certa ocasião, enquanto conversava com um amigo de 
quem não tinha notícias há vinte anos, ele mencionou 
um incidente da época em que estudáramos juntos. 
Perguntou se me recordava do fato. Disse;lhe que não. 

"Você deve ter;me confundido com outra pessoa", 
disse eu. 

"Não!" insistiu ele. ''Ambos estávamos envolvidos." 
Mais tarde contei o ocorrido a um de meus irmãos 

mais velhos, exprimindo-lhe meu espanto por um velho 
amigo acusar;me de algo que não havia feito. 

"Bem, caro irmão", riu ele. "Lamento ser o portador de 
más notícias, mas foi você. Lembro;me bem do incidente." 

Fiquei aflito. Pensei a respeito e fiquei preocupado 
durante vários dias. Como poderia ter esquecido de meu 
envolvimento n aq uela experiência desconcertante? 
Então, encontrei um versículo no Livro de Mórmon que 
descrevia como a dor de Alma dissipara;se quando se 
arrependeu; daquele momento em diante ele "não foi 
atormentado pela lembrança de (Seus) pecados". (Alma 

36: 19) Ao ler esse versículo, percebi que, ao me arrepen
der, o remorso que senti deve ter;me aliviado tanto, que 
esqueci;me por completo da experiência. 

Naturalmente não nos esquecemos de todos os peca; 
dos que cometemos. Nem deveríamos. Lembrar de expe; 
riências passadas aj uda;nos a evitar erros no futuro. Mas 
mesmo que nos lembremos de nossos pecados, não preci; 
samos persistir neles. Não precisamos continuar a desen; 
t rrar sentimentos de culpa ou desânimo. Como Alma, 
podemos ser abençoado para que "não [nos lembremos] 
de [no as] dores" (Alma 36: 19; grifo nosso). 
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Reconhecer a bênção da expiação e fortalecer nosso 
testemunho de Cristo e de Seu sacrifício levar~nos ~ á a 

um arrependimento pleno e completo. Ao fazermos isso, 
a paz substituirá a dor e nos dará uma perspectiva de 
como e quando olhar para trás . 

Certa vez ouvi uma mãe aconselhar o filho confuso 
diante de uma decisão difícil. 

O pai sentiu-se culpado por 

sobreviver a uma batalha 

que matou um amigo e 

feriu outro gravemente. Foi 

somente quando seu filho 

retornou de uma outra 

guerra, que ele conseguiu 

parar de olhar para trás e 

encontrar a paz. 

"Como saber o que d vo fazer?" perguntou. 

Su a respos ta e ap lica à maioria dn - c ·co lha: que 

temos de faze r na vida. "Olh para a lu z", di "e~ lhe ela. 

Eu acrescentaria: "E não olhe para trá . Deixe o pa ado 

no passado. Alegre~se por Jesu Cri to ter dado a cada um 
de nós um novo futuro brilhante." D 
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NDO 
FERIDAS MAIS 
PROFUNDAS 

Paul B. Thurgood 

L embro -me de como o barulho agudo da sirene 

dava-me arrepios sempre que via uma ambulância 

passar apressadamente. Como eu queria estar no 

volante daquele carro, correndo para ajudar pessoas 

doentes e feridas ! Quando cresci um pouco mais, meu 

sonho tornou- se realidade. C ursei primeiros -socorros, 

ciências humanas e, finalmente, fiz um tre inamento 

como técnico de emergências médicas. 

Tinha recém-terminado o colegial quando consegui 

meu primeiro emprego como ajudante em ambulância . 

Progredi rapidamente em meus conhecimen tos de aten

dimento de emergência. Aprendi muitas coisas sobre a 

vida, coisas que normalmente as pessoas só aprendem 

quando ficam bem mais velhas do que eu era. Fui tam

bém ~xpos to a muitas provações e ten tações que nunca 

tivera antes. 

·Eu trabalhava num ambiente não-Móm1on. Era o tipo 

de ambien te contra o qual meus líderes da Igreja já me 

haviam prevenido muitas vezes, mas, naquela época, jul

guei que não precisava me preocupar muito com isso. Meu 

trabalho começou a conflitar com minha freqüência na 

A LIAH O NA 

Igreja. Comecei a questionar-me e vária veze pen ava no 

que seria de meu futuro . Podia ver-me progr dindo no 

campos mais altos da medicina e parecia nada haver no 

meu caminho. Então, quando fiz 19 ano , fui para a 

Califórnia e candidatei-me ao pr grama paramédico d um 

hospital. Fui aceito para começar no eme tr eguinte. 

Sabia que aquilo era exatamente o que eu queria. 

De repente, despertou-me a idéia-e a missão? Bem, 

eu sempre dissera aos amigos e à família que cumpriria 

missão, é claro. Já o tinha dito até ao meu patrão. Tudo 

isso, porém, parecia sem importância agora. ó o que 

conseguia enxergar era a sati fação pe oal e não me 

importava o tipo de de envolvimento e piritual que cer

tamente perderia. A voz çlo profeta ainda ecoava em 

meus ouvidos: "Todo rapaz eleve cumprir mi · ·ão." Um 

outro pen amento, porém, empre me voltava à mente: 

"Daqui a doi ano , olhe onde você pode estar corno 

paramédico!" 

Eu não abia o que fazer. No fundo abia qu · o certo 

era cumprir mi ão, ma e tava influenciado pelo 

egoí mo. Re olver ir ou não ir para a mi ão tornou- e 
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um pensamento constante, desde a hora que acordava 
até a hora de ir para a cama. Meus turnos eram de 24 
hora , ou seja, eu tinha tempo à vontade para pensar. 

Uma noite, logo depois de adormecer, fui acordado 
pelo som do telefone. A patrulha rodoviária estava cha~ 

mando uma ambulância para socorrer um acidente na via 
cxpres a. Em pouco tempo eu estava no local. Um carro 
pequeno c patifara~ c na traseira de um caminhão carre~ 

gado d estaca d madeira. O carro, muito danificado, 
tinha doi ocupantes-um ca al jovem recém~casado. O 
marido, que e tava dirigindo, morreu instantaneamente. 

A spo a e tava grav mente ferida. Trabalhamos desespe~ 
radamente para salvar a vida daquela bela mulher de 19 
ano , que p uc a pouco expirava. Pensei: Como pgde algo 
tão terrível acontecer a este casal e destruir totalmente seus 
planos futuros e sua felicidade? 

Levamo a jovem rapidamente para o hospital, onde 

uma cquip de médicos e enfermeiros altamente treina~ 
do a aguardava. Logo um helicópte ro chegou para 
tran portá~ la para a Cidade do Lago Salgado, onde rece~ 
bcria tratamento e pecial para um grave ferimento na 
cabeça. 

Quando me acalmei do choque do acidente, pergun~ 
tci ao patru lheiro rodoviário quem iria notificar o ocor~ 

rido ao par nt mai próximos do casa l. Nunca 

e quec rei ua expre ão solene o brilho de lágrimas 
que tinha no olho ante de pegar o carro e afastar~se . 

Pcn , i: Que tarefa angustiante! E se fossem meus pais a 
serem avi wlo ·? Então, tive um outro pensamento: Qual 
·erú a ex[Jressao que terei no rosto quando der ao Salvador 
11m relato do tempo c.Jue pa sei aqui na mortalidade? 

ar noturno c tava frio, com a r cente geada. 
l ·ervando a noite, reparei na limpeza e tranqüilidade 

do , ' u. Lúgrim<1 ' rolaram livrcmcnt por minha face e, 

quando dei por mim, c tava implorando ao enhor pela 

vida daquela jovem. Naquele momento, quando meu 

coração realmente pareceu inchar dolorosamente de 
amor e compaixão, finalmente comecei a entender. 
Médicos, enfermeiros e paramédicos eram maravilhosos, 

mas só podiam tratar do corpo. Não podiam curar as feri~ 
das mais profundas, aquelas que podiam nos impedir de 

voltar para o lar de nosso Pai. Somente Um Médico 
podia ajudar~nos nesse sentido, e eu estava negando a 
mim mesmo a oportunidade de ser Seu ajudante. Tomei 

uma decisão. Faria tudo que pudesse para ajudar o plano 
do Mestre Curador. Sairia em missão. 

Os dias iam e vinham. Finalmente, um mês após o 
acidente, soube que minhas orações haviam sido respon~ 
didas. A jovem recebera alta do hospital, totalmente 

recuperada. Quanto agradeci ao Pai Celestial por aquela 

resposta! Agora era hora de corresponder à promessa de 
fazer missão. 

Ao orar e preparar~me, o Espírito confirmou que eu 
devia servir ao Senhor como missionário. Nunca me 

esquecerei da sensação doce e calma que me sobreveio 
quando o patriarca da estaca proferiu minha bênção 
patriarcal. Tampouco esquecerei a mesma sensação 

quando abri a carta do profeta de Deus, chamando~me 
para se rvir n a Missão Pensilvânia, Harrisburg. E 

durante o tempo em que servi na Pensilvânia como 

representante de Jesus Cristo, tive aquela sensação 
agradáve l e tranqüila de saber que tinha tomado a 
decisão cer.ta . 

Antes de ir para o campo missionário eu pensava que 
não existia maior contentamento do que saber que uma 

pessoa estava com saúde de novo por causa da minha 
aj uda. Mas eu estava errado. Não há no mundo melhor 

en ação do que aber que ajudamos alguém a buscar 
alegria e felicidade verdadeiras, encontradas somente no 

evangelho d Je us Cristo. D 
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N a tarde do dia em que Jesus ressuscitou, os 

discípulo r uniram~se em uma sala com as 

portas bem fechadas. De repente, Jesus 

apareceu no meio deles. Os Apóstolos ficaram surpresos 

c tal v z um pouco amedrontados, pois pensaram que 

viam um espírito. 

A fim de acalmar~lhes os temores, Jesus disse: "Paz 

s ja convosco." E para ajudá~ los a saber que era real~ 

mente Ele, Jesu mostrou a marca da lança do soldado 

em Seu lado e as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, 

onde fora pendurado na cruz. 

"Disse~lhes pois Jesus outra vez: Paz seja convosco, 

assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 

E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse~lhes: 

Rec b i o Espírito Santo." 

Um do Apó tolos, Tomé, também chamado Dídimo, 

não estava presente quando Jesus apareceu aos outros. 

5 E J A 



c o N v o 
Quando soube da visita do Salvador, não acreditou no 
outros Apóstolos. Contudo, oito dias depois, Tomé 

estava reunido com os discípulos a portas fechadas 
quando, sem avisar, Jesus novamente apareceu na sala. 
E novamente acalmou seus temores dizendo: "Paz seja 
convosco." 

Então, conhecendo as dúvidas de Tomé, Jesus disse~ 
lhe: "Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; e chega 

5 c o ,, 
(João 20: 19- 29) 

a tua mão, em te ~a no meu lado; c não ' jas in r ' dul ), 
tna crente." 

Percebendo Tom ' qu tudo o qu havia ouvido ra 
verdade, respondeu:" nhor meu, O u meu!" 

Após esse incidente, Jesus explicou a 1.( m ' a di[! ~ 

rença entre a crença e a verdadeira fé: 
"Porque me viste, Tomé, cre te; bem~aventurado o 

que não viram e creram." O 



TEMPO DE COMPARTILHAR 

CREIO NO 
PLANO DO PAI CELESTIAL 

Karen Lofgreen 

1'0h! Quão grande é o plano de nosso Deus!11 

(2 Néfi 9: 13) 

Antes de nascer na Terra você vivia com o 
Pai Celestial. Enquanto estava lá, realizou-se 
uma reunião importante e o Pai Celestial 

apresentou um plano que permitiria que você fosse como 
Ele algum dia. Parte do plano consistia em receber um 
corpo físico c m aprender a escolher o que é certo e a 
faz r o bem. Você decidiu seguir o plano do Pai Celestial. 

Aurélia Spencer Rogers era muito jovem quando 
começou a escolher o que é certo e a fazer o bem. Tinha 
seis anos de idade quando seus pais se filiaram à Igreja. 
Mudaram-se de Deep River, Connecticut, para NaBvoo, 
estado de Illinois. Quando os santos foram obrigados a 
deixar Nauvoo, a mãe de Aurélia faleceu, deixando sete 
filhos pequenos. Ela, seus irmãos e seu pai atravessaram 
o Rio Miss uri e foram para Winter Quarters, estado de 
Nebra ka, onde ele construiu uma cabana de madeira 
para morarem. Quando Aurélia tinha 12 anos, seu pai foi 
chamado para servir missão na Grã Bretanha. Enquanto 
ele estava longe, Aurélia e sua irmã Ellen, de 14 anos, 

cuidaram da família. 
Durante toda a vida, Aurélia amou e preocupou-se 

c ma crianças. Quando era recém-casada, sentiu que 
o pais precisavam de ajuda para ensinar o evangelho aos 
filhos. Quando a Primária da Igreja de Jesus Cristo dos 

anto dos Últimos Dias foi organizada, em 1878, cha
maram Aur "lia paras r a primeira presidente. Hoje, 
t do p d mo tirar proveito da Primária porque Aurélia 

p ncer R g rs seguiu o plano do Pai Celestial, esco-
lh n 1 qu ... c rt fazendo o bem. 

Instruções 

prin ípio citado na 13ª Regra d Fé sugerem 

algumas boas ações que podemos realizar. Na página ao 
lado há uma estrada mostrando o caminho da boa ação. 
À medida que seguir o plano de Deus e fizer boas ações, 
escreva o que fez em um dos cartazes. Pratique as boas 
ações relacionadas abaixo de seu retrato. Escolha e faça 
algumas outras boas ações. Talvez queira incluir: um dis

curso na Primária, algo para tornar seu lar mais agradá
vel, ser paciente, ser corajoso e elogiar alguém. Quando 
tiver preenchido todos os cartazes do caminho, pinte a 
figura. Depois pinte e recorte o distintivo e use-o como 
lembrança de que estará seguindo o plano do Pai 
Celestial quando decidir fazer o bem. 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Dê a cada classe uma figura de uma pessoa das escritu
ras, como Jesus, ]oseph Smith, Néfi, Ester, Mórmon, Daniel, 
Samuel, Rute, Paulo. Peça à classe que debata como a pessoa 
seguiu o plano do Pai Celestial e de que maneira foi aben
çoada; depois diga às outras crianças o que essas pessoas 
aprenderam. 

2. Debata com as criançàs os princípios mencionados na 
13ª Regra de Fé. Prepare uma grande bandeira para cada 
classe e peça que os alunos decidam o que podem fazer juntos 
na Primária, a fim de ajudá-los a viver de acordo com o 
plano do Pai Celestial. Por exemplo: ler as escrituras, prestar 
atenção à aula. Peça que escrevam suas idéias na bandeira e 
enfeite-a. 

3. Peça que as crianças desenhem figuras para ilustrar os 
seguintes termos para o ((Meu Livro das Regras de Fé" de 
cada uma (ver Tempo de Compartilhar, fevereiro de 199 5, 
p. 2): plano-uma forma de fazer algo; escolha-decidir 

entre duas ou mais coisas. 
4. Peça que cada professor da Primária e que um membro 

do bispado ou presidência do ramo relate uma experiência em 
que seguiram o plano de Deus e como se sentiram. D 
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~~ {Cole seu 
retrato aqui.) 

Boas Ações 
• Eu disse a verdade. 

• Eu me esforcei na escola. 
• Eu fui bondoso. • Eu li 
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TER UM 
Por Bryan Dayley, como contado a sua mãe 

FOTOGRAFIA DE BETH DAYLEY 

"O que é um testemunho?" Foi a 

pergunta que fiz a minha mãe num 

domingo, enquanto nos arrumáva~ 

mos para ir à igreja. Eu sabia que era 

domingo de jejum e que as pessoas 

estariam prestando testemunho; e eu 

não tinha certeza do que era um tes~ 

tem unho. 
Minha irmã Diana passou por nós 

e nossa mãe perguntou~lhe: "O que 

você acha que é um testemunho, 

Diana?" 

"Eu acho que é quando o Espírito 

Santo diz que algo é verdadeiro", ela 

disse. "Estamos estudando sobre Jesus 

no seminário. Tenho um testemunho 

de que Jesus me ama e que morreu por 

mim. É bom saber que Jesus me aju~ 
dará quando eu tiver problemas." 

"Podemos ter um testemu~ 

nho de muitas coisas, 

Bryan", mamãe disse. 



TESTEMUNHO 

"Prestar testemunho significa dizer 

por que sabe que um princípio do 

evangelho é verdadeiro." 
"Tive uma idéia, Bryan'', disse 

minha mãe depois, quando estáva

mos indo para a capela. "Por que não 

anota todas as coisas sobre as quais 

as pessoas prestarem testemunho na 

reunião sacramental?'' 

"Posso ajudar a escrever o nome 

das pessoas'' , disse meu pai. "Finja 

que você é um secretário ou um 

repórter. Isso vai ajudar a saber o que 
é um testemunho.,, 

Após o sacramento, meu pai me 

deu uma folha de papel e um lápis. 

Em cima ele escrevera "Nome, 

Testemunho'' e abaixo disso fizera 

um traço. Senti-me como um repór

ter anotando tudo. 
O irmão Nielson falou sobre como 

suas orações foram respondidas 
naquela semana; escrevi "oração'' ao 

lado de seu nome. 
O irmão Brown, que parecia ser a 

pessoa mais velha da ala, foi o 

seguinte. Falou sobre como uma bên

ção do sacerdócio salvou a vida de 

sua irmã. Meu pai me ensinou a 

escrever a palavra "sacerdócio''. Eu 

sei que quando estou com o estô

mago doente ou com a garganta bas

tante inflamada e meu pai me dá 

uma bênção, logo me sinto melhor. 

Às vezes meu estômago ou a gar

ganta ainda doem, mas eu me sinto 

melhor. É como quando tenho um 

pesadelo e mamãe vem, me abraça e 

conta uma história sobre Jesus. 
Depois que ela faz isso, os sentimen

tos ruins vão embora e eu adormeço 

novamente. Acho que tenho um 

testemunho das bênçãos do sacerdó

cio, assim como o irmão Brown. 

Irmã Hatty chorou ao prestar tes

temunho sobre como estava feliz 

porque as famílias poderão ser eter

nas. Meu pai me disse baixinho que 

o pai da irmã Hatty havia falecido 

na semana anterior. Não sabia o que 

anotar como seu testemunho, mas 

meu pai finalmente sugeriu 
"ressurreição.,, 

Enquanto escrevia os nomes e os 

assuntos, um sentimento estranho 

começou a crescer dentro de mim. 

"PapaC', sussurrei alguns minuto 

depois, "quantos anos se precisa ter 

para prestar testemunhot' 

"Pode-se prestar testemunho 

quando se tem a idade suficiente 

para ter um testemunhd', papai sus

surrou também. 
"Alguém da minha idade pode 

prestar testemunho?'' Finalmente 

sussurrei. 
Se alguém tem idade suficiente 

para saber o que é um testemunho, 

meu pai disse, pode prestá-lo. As 

crianças sabem que as coisas são 

verdadeiras da mesma forma que 

os adultos. 
Quando Mitchell subiu para pres

tar seu testemunho, um sentimento 

engraçado cresceu dentro de mim. 

Mitchell ainda estava fazendo o 

curso primário, como eu. Mitchell 

disse que se sentia feliz porque seu 

irmão mais velho, Aaron, e tava em 

missão. Mitchell di e que também 

queria servir como mi sionário 

quando crescesse. Escrevi "mi ão'' 

, 
E BOM 

ao lado do nome de Mit hcll c a hei 

qu eria maravilho 'o cr um missio

nári como Aaron. Mit hcll di ·· 

que o mi sionário pre ' tam te tem u

nho todo o tempo. 

Nessa hora decidi pre tar meu te -

temunho. Eu não tinha idacl ufi
ciente para er um mi sionário, ma i, 

podia dizer em o que acreditava. Papai 

sorriu e me deu um abraço quando u 

disse que pre taria testemunho. 

Quando a irmã Morris cntou, 

respirei profundamente come ci a 

caminhar para o pCtlpito. E tava om 

muito medo ego taria d poder vol

tar correndo para o lado de meu pai; 

mas o desejo de pre tar te temunho 

me empurrava para a fr nte. 
"Eu amo o Pai Celestial Jcsu ,, 

disse tremendo e muito alto. Fiz uma 

pausa e senti-me melhor. "Go to de 

ler o Livro de Mórmon. into-me 

bem quando o leio, me mo quando 

não entendo tudo. Gosto de orar. ei 

que o Pai Cele tial r ponde a 

minhas oraçõe ."Um entimento 

maravilho o e palhou por todo o 

meu er e enti-me calmo c seguro, 

como quando e tava no forte bra

ços de meu pai. 
Senti-me muito bem quando ter

minei de prestar te temunho c voltei 

rapidamente para junto ele meus 

pais. Dia.na me deu um grande 

abraço quando me entei perto dela. 

Su surrei-lhe: "O te temunho é real

mente um bom entimcnto que nm 

torna feli ze , iana, hem como me 
di c., E continuei: "Prc ·tar te tem u

nho faz com que o cntimcnto den
tro de nó eja ainda melhor., O 
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Howard W. Hunter 
Sei que Deus vive, que Jesus é 
Seu Filho Unigênito, o 
Salvador do mundo. Sei que 
esta é o Igreja de Jesus Cristo. 
Ele o dirige. (A Liahona, 
janeiro de 1993, p. 104) 

De suo divindade e realidade, 
presto solene testemunho. Ele 
é o Cordeiro sem mácula, que 
foi oferecido pelos pecados do 
mundo ( . .. ) Ele é meu 
Mestre, meu Exemplo, meu 
Amigo e meu Salvador. 
(A Liahona, janeiro de 1993, 
p. 60) 

Thomas S. Monson 
Ele é literalmente o Salvador 
do Mundo, o Filho de Deus, o 
Príncipe do Paz, o Santo de 
Israel, sim, o Senhor ressur
reto ( ... ) Como testemunho 
Dele, eu testifico que Ele vive. 
(A Liahona, julho de 1988, 
p. 58) 

TESTEMUNHASESPEC~S 
A Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos são testemunhas especiais que sabem, por revelação pessoal, que Jesus é o Cristo. Todos eles têm 

a sagrada responsabilidade de prestar seu testemunho ao mundo. Apoiamos esses líderes como tJrofetas, videntes e reveladores. 

L. Tom Perry David B. Haight 
Ele é nosso Redentor. Dele Esta obro no qual estamos Deus, o Pai, vive, assim como 
presto testemunho-Jesus empenhados é do Senhor. Seu filho, Jesus Cristo, nosso 
Cristo, o filho de Deus, o Deus vive! Jesus é o Cristo, o Salvador e Redentor. Sou um 
Unigênito do Pai, que se Salvador do mundo, é o meu grato recipiente de Seu poder 
sacrificou poro que possamos testemunho solene. sonodor e de Seu amor. Esta 
ser purificados. (A Liahona, (A Liahona, julho de 1990, obro é Dele. (A Liahona, 
janeiro de 1991, p. 97) p. 21) janeiro de 1991, p. 68) 



Testifico, como um de Seus 
humildes servos, chamado 
poro ser Suo testemunho 
especial, que Ele vive. Testifico 
do fundo de minha olmo que 
( ... ) se formos fiéis, podere
mos ser coroados com honro, 
glória e vida eterno. 
(A Liahona, julho de 1991 , 
p. 80) 

Testifico com os profetas anti
gos e modernos que não 
existe outro nome e nenhum 
outro meio ou cominho, 
debaixo dos céus, pelo qual o 
homem poderá ser solvo, o 
não ser por intermédio de 
Jesus Cristo. (A Liahona, 
janeiro de 1989, p. 71) 

Testifico que o Senhor vive. Ele 
vos orno e há de ajudar-vos. 
(A Liahona, julho de 1989, 
p. 40) 

Testemunho que Jesus Cristo é 
o único nome debaixo dos céus 
pelo qual nos podemos salvar! 
( . .. ) Testifico que Ele é abso
lutamente incomparável ( .. . ) 
Não existe ninguém igual o 
Ele! (A Liahona, fevereiro de 
1982, p. 12) 

Testifico-vos que Jesus Cristo é 
o Filho Unigênito de nosso Pai 
Celestial Eterno. Ele é nosso 
Salvador, nosso Redentor, 
nosso Amigo e Irmão. Eu O 
orno de todo o coração. 
(A Liahona, julho de 1986, 
p. 13) 

Presto-vos testemunho, com 
todo gratidão pelo conheci
mento de que nosso Sa lvador 
vive, de que Ele ressuscitou, 
de que, por meio do sacrifício 
expiatório todo o humani
dade pode ser redimido e 
solvo. (A Liahona, julho de 
1992, p. 67) 

Sei que Deus vive e que Jesus 
Cristo é Seu filho. Ele é o 
"ressurreição e o vida". (João 
11 :25) Ele vive, Ele é o meu 
Mestre. Eu sou Seu servo. 
Amo-O de todo o coração. 
(A Liahona, julho de 1987, 
p. 9) 

Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus, o Salvador e Redentor de 
todo o humanidade e o 
Príncipe do Paz. (A Liahona, 
julho de 1991 , p. 41) 

Minha principal responsabili
dade-de certo formo todo o 
minha responsabilidade-é 
prestar testemunho do 
Senhor Jesus Cristo ( ... ) Eu 
empenho minha vida nesta 
tarefa. (Ensign, agosto de 
1994, p. 74) 



FICÇÃO 

DOIS 
BREVES 
E UM 
LONGO 
Coleen C. Heaton 

li E 
m círculo!, 

O líder fez sinal para que as carroças de imigrantes 
dinamarqueses form_assem o círculo noturno. Ainda 

era um pouco cedo para parar e acampar, pois o sol 
brilhava lá no vale; mas negras nuvens derramavam sua 

chuva já há algum tempo sobre as Montanhas Rochosas, 

que se erguiam grandiosas diante deles. Parecia que a 
tempestade ia ao seu encontro. Seria horrível fazer os 

preparativos para a noite sob a chuva e por isso todos 
começaram rapidamente a cumprir suas tarefas. 

Maren colocou os últimos galhos que devia carregar 

na pilha de lenha. Quando tirou os pedaços de casca de 
árvores grudados em seu vestido, ouviu uma risada feliz, 
mas depois uma exclamação impaciente de sua mãe. 
Virando~se, Maren também sentiu vontade de rir ao ver 
a mãe tentando tirar a poeira de um menininho encabu~ 

lado, que mais parecia o operário de uma mina de carvão 

depois do trabalho do que seu irmão de quatro anos. 
"Maren", a mãe pediu, "por favor, leve Rasmus até o 

riacho e lave~o o melhor que puder." 
A mãe, cansada, voltou para o que estava cozinhando 

a tem.po de ver ] ens, de seis anos, colocar um monte de 

grama seca no fogo. O curioso menino largou tarde 



demais a grama incandescente e queimou o dedo. 
"Mãe", disse Maren prontamente, "vou levar Jens 

para o riacho também, enquanto termina de cozinhar. 
Vou ficar com eles lá, e pode chamar~nos quando estiver 

pronto." 
A expressão da mãe suavizou~se. "Obrigada, querida. 

Não deve levar mais que uma hora." 
Ao atravessar o círculo formado pelas carroças, Maren 

viu Annie sentada em um balde virado, desenhando no 
chão com uma vara. Maren ficara feliz por ter encon~ 

trado outra menina de 11 anos na companhia de vagões. 
Elas conversavam sobre seus sonhos de como Sião seria. 
Tornaram~se boas amigas, apesar de serem muito diferen~ 

tes. Talvez Annie também quisesse ir até o riacho. 
"Sim, Annie pode ir com você", disse a irmã 

Christensen, olhando para os dois irmãos de Maren. 
"Talvez precise de alguma ajuda. Fiquem todos juntos e 

não se atrasem para o jantar." 
A descida pela encosta do desfiladeiro era íngreme. 

Durante anos as chuvas de primavera, descendo das 

enormes montanhas, foram cavando a terra até a planí~ 
cie, carregando~a para longe, para o vale distante de 

algum rio. Mas era verão e somente uma fina correnlt.: de 
água descia pelo leito do riacho. O d sfiladciro provavel~ 

mente estaria completamente eco no outono. 
"Com certeza deve existir um lugar mai fundo do qut.: 

isto!" Annie fez uma careta quando viu ora o riacho. 

"Talvez exista uma lagoa depois daquela curva." Annic 
continuou a descer. Gritando, Jen bateu em ·eu avalo 

imaginário e desapareceu atrá dela. 
"Espere!" Maren gritou. Ela pegou Ra ·mu · no colo c 

correu o mais rápido que pôde; ma , quando fez a curva, 

seu irmão e sua amiga já não estavam lá. Também não 

estavam depois da curva seguinte. 
Quando Maren finalmente o encontrou, Annie já 

estava dentro de uma delicio a lagoa. Jen ob crvava o · 
ovos de rã que encontrou na.grama, a margem Jo riacho. 

Annie jogou água em Maren e dis c, rindo: "Venham, 

seus molenga ! Tem areia no fundo da lagoa." 
Num in tante os menino · já c tavam completamente 

limpo . A bochecha de Rasmus c tavam cor~dc~rosa 

por terem ido tão e frcgada · c eu cabelo hrilhélVa ao oi. 

Sati feita , a dua meninas sentaram c observaram o 
menino jogar ca calho na água, fazendo onda · que 
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movimentavam os navios de folha de 
árvore pela superfície cristalina da água. 
Se não estivesse tudo tão quieto, eles não teriam ouvido 
o apito. O som era realmente muito fraco-dois breves e 

um longo. 
Annie olhou para cima curiosamente. "Que tipo de 

pá ·aro crá es e?" 
mpr alerta, Maren levantou~se. "Parece meu pai. 

E t era inal que ele usava na Dinamarca para que eu 
leva se o gado de volta para a fazenda. É melhor voltar~ 
m agora." 

"Mas não faz nem uma hora que saímos do acampa~ 
m nto", Annie protestou. "Há quanto tempo nãcJ brin~ 
cá vamos num riacho como este!" Annie começou a fazer 
um beicinho em sinal de descontentamento. 

Novamente se ouviu o apito-dois breves e um longo. 
Maren examinou o topo do desfiladeiro. Colocou os 

dedo no lábio e respondeu com um assobio. "Tenho 
c rteza de que é o meu pai. Precisamos ir ver o que ele 
quer. Venha, Rasmus", disse. "Você também, Jens. O 
papai deve ter alguma razão para chamar~nos agora." 

O mblante de Annie estava tão escuro e triste 
quant o c/ u no ocidente. "Não!" Protestou novamente. 
"Vá, qui er. Vou ficar um pouco mais. Seu pai tem 
alguma co i a para você fazer, não para mim." 

"Ma ua mãe disse para ficarmos juntos. 
o d ixar v cê aqui ozinha. 

Pr ci am ir. Anni , v nha, por 
favor!" olh bondo o de Maren 
uplicavam. 

uviram o apit mai uma v z. 
E ·rava p rto ag ra. 

nni não re i tiu à pr upação 
d Mar n. "Muit b m", finalm nte 

disse com um suspiro. "Provavelmente 
você está certa. Geralmente está. Vamos." 

Com um sorriso aliviado, Maren levou~os até o pare~ 
dão do desfiladeiro. Com dificuldade, as quatro crianças 

escalaram a íngreme encosta. Lá de cima puderam ver 
três homens correrem em sua direção pela beirada do 

desfiladeiro. 
Quando as crianças pararam para recuperar o fôlego, 

ouviram um grande rugido mais alto que sua respiração 
ofegante. Assustadas, olharam para todos os lados, mas 
não descobriram de onde vinha o som aterrorizante. 
Percebendo que dois dos três homens eram seus pais, 
correram para encontrá~ los . 

Então descobriram o que estava fazendo aquele estra~ 

nho barulho. 
Uma parede de água de 3 metros de altura estava des~ 

cendo o desfiladeiro com toda a força! A tempestade das 
montanhas descera em direção ao desfiladeiro, carre~ 
gando árvores e rochas como se fossem penas. 
Arrancando plantas e pedaços inteiros de terra das mar~ 
gens íngremes do riacho, a violenta torrente varria tudo 
em seu caminho, passando por eles e dirigindo~se para 
onde estava a refrescante e silenciosa lagoa com os barcos 
de folha de árvore flutuando em suas águas transparentes. 

O pai ajoelhou~se para abraçar com seus braços 
fortes os filhos que tremiam. "Pensei que nunca mais os 

encontraria", disse ele, tentando 
controlar suas emoções, piscando os 

olhos para enxugar as 
lágrimas. 

Annie, com lágrimas nos olhos, 

abraçou o pai e sussurrou: "Foi 
Maren quem nos salvou. Ela ouviu e 

obedeceu." D 

SEÇÃO IN F AN T I L • A BR I L DE 1995 

12 
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HISTÓRIAS DO LIVRO DE MÓRMON 

''''''''''''''''' HELAMÃ E OS DOIS MIL 
JOVENS GUERREIROS 

Quando o inimigo do povo de Amon atacaram os nefitas, 

o povo de Amon quis quebrar sua promessa e ajudar os 

nefita . 

Alma 53:13 

· jovcn · do povo de Amon não haviam feito essa promes~ 

S<1. Eles queriam ajudar o 'xér ito nefita na lura pela 

lil crdnd . 

lma 5 :16- 17 

O povo de Amon prometeu ao Senhor que nunca mais 

lutaria. Eles viviam perto dos nefitas, por quem eram 

protegidos . 

Alma 53:10-12 

Helamã e os outros líderes nefitas não queriam que o povo 

de Amon quebrasse a promessa feita a Deus. 

Alma 53 : 14-15 

Dois mil desses jovens decidiram ajudar na defesa de seu 

país. Pediram a Helamã que fosse seu líder. 

Alma 53:18-19 
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Esses jovens eram valentes, bravos e fortes. Também eram 

honestos e dignos de confiança e guardavam os mandamentos 

de Deus. 

Alma 53:20-21 

Embora nunca tivessem lutado, os filhos de Helamã não 

estavam com medo. Eles aprenderam com suas mães que, 

se tivessem fé em Deus, Ele os ajudaria. 

Alma 56:4 7-48 

Após lutarem bravamente e ajudarem a expulsar o inimigo, 

Helamã descobriu que todos os seus filhos es tavam feridos, 

mas que nenhum deles havia sido morto. 

Alma 57:22, 25 

H elamã liderou eu dois mil joven guerreiro · na batalha. 

Ele chamou~os de fi lho , e eles chamaram~nL) de pai. 

Alma 53:22; 56:46 

Helamã e seu exé rcito travaram v<1ria batalh a~ ontra os 

lamanitas. Esses jovens obedeceram a toda a orden · de 

Helamã. 

Alma 57:19-2 1 

Foi um milagre. Helamã e tava muito feliz. Ele ahia que 

esses joven haviam ·ido protegido · devido a Uél granel· (é 

em Deu. 

A lma 57:26-27 
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SÓ PARA DIVERTIR , 

CESTA DE PASCOA 

D. A. Woodliff 

Você vai precisar de: Um rolo de barbante ou 
novelo de lã, um balão de borracha, uma xícara 
de açúcar, meia xícara de água, uma vasilha 

grande, tesoura, pedaço de fita decorativa e cola. 
Encha o balão quase totalmente e amarre~o bem. 

Passe o barbante em volta do balão até que o barbante 
cubra o balão por igual. Para fazer uma alça para a cesta, 
enrol o barbante no comprimento do balão até formar 

un1a fita de dois centímentros; depois amarre e corte o 
barbant . Enrole o barbante na largura do balão, con~ 
forme a gravura, para formar a borda superior da cesta; 

c.l poi amarre e corte o barbante. Faça uma 

alça temporária de barbante para u ar 
enquanto tiver fazendo a cesta. 

Di olva o açúcar na água. Aqueça 
e a mi tura até ferver; retire do fogo e 

deixe esfriar durante dez minutos. 
C loque o balá coberto com o bar~ 

bante m uma grande vasilha, segu~ 

rando~o pela alça. Depois peça que 
um adulto o ajude a derramar a 

mi tura d açúcar morna obre o 
balão vária vezes, até que todo o bar~ 

bante e t ja ncharcado. Pendure o 
balão p la alça bre a va ilha e deixe~o 

car durant 24-36 horas. 
Quand o barbante e tiver eco, use uma 

t oura para r tirar as partes que ficam entre 
a alça e a borda (ver ilu tração). Retire também 

o r to d balão e a alça temporária. Cole uma 
fita, renda, ou um laço na alça e na borda; depoi 
amarr um laço d fita na alça da cesta. Para que a 

ta não caia, faça uma ba e cortando uma faixa de 
artolina com 2 c ntím tr de comprimento e 

2, 5 ntímctro d largura. ol a xtremidade 

da faLa c ut ra~ a c m fita d orativa. om a 
~ · ta terminada, vo " poderá enchê~ la d 

fl )r · do . O 
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MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

MAIS ALEGRIA AO SERVIR 
11

( ••• } o Senhor me concede imensa alegria com o fruto de meus labores." (Alma 36:25) 

Alma e~sinou que, por me~o 
do battsmo, fazemos conve~ 

nio de servir a Deus "para 

que ele possa derramar seu Espírito 

com mais abundância sobre [nós]" 

(Mos ias 18: 10). Um dos frutos do 

Espírito é a alegria que Inga Britt 

Soederstroem sente ao fazer, serena~ 

mente, sua parte. Ela mora bem perto 

do Círculo Polar Ártico em Skelleftea, 

na Suécia. Já na casa dos setenta, tem 

pouco mais de um metro de altura e 

vive presa a uma cadeira de rodas, 

não podendo mais trabalhar fisica~ 

mente como costumava. Mas ela 

ainda oferece o que pode, abrindo seu 

lar aos missionários e pesquisadores, 

prestando testemunho aos membros 

do ramo e confortando os que sofrem. 

(Church News, 16 de abril de 1994) 
Ela realmente se alegra ao ajudar. 

O SALVADOR É NOSSO EXEMPLO 

A maior parte do ministério do 

Salvador consistiu em ensinar e 

auxiliar aqueles a Seu redor, de 

modo individual. Nós também pode~ 

mos contribuir ao servir os outros, 

individualmente, por meio de peque~ 

nos e simples a tos de amor. E, 

freqüentemente, os que mais necessi~ 

tam de nosso auxílio são nossos fami~ 

liares. O Presidente Harold B. Lee 

declarou que o trabalho mais impor~ 

tante do Senhor a fazer está "dentro 

das paredes de [nosso] próprio lar". 

(Strengthening the Home, folheto, 

1973, p. 7.) 

ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH 

O Senhor mencionou outros que 

também necessitam de nossa ajuda. 

Entre eles, encontram~se os "órfãos e 

as viúvas" (Tiago 1:27) e aqueles que 

lutam com a fé debilitada, com habi~ 

lidades físicas que se reduzem, com 

doenças e com o desânimo. Ele nos 

admoestou a "[socorrer] os fracos, 

[erguer] as mãos que pendem e [for~ 

talecer] os joelhos enfraquecidos". 

(D&C 81:5) 

A ALEGRIA É CONSEQÜÊNCIA 

~~. ~E~:V!ÇC? ~~~s.T.A~ 

A preocupação genuína demons~ 

trada pelos atos caritativos e serviço 

cristão prestados na comunidade 

abençoam o indivíduo e as famílias. 

Como parte do programa de alfabeti~ 

zação da Sociedade de Socorro, um 

grupo de irmãs tonganesas na cidade 

de San Francisco (no estado da 

Califórnia, Estados Unido ) auxiliam 

crianças em seus e tudo após o horá~ 

rio escolar. Sua recompensa é uma 

"imensa alegria" ao ver o aluno 

adquirirem confiança, desenvolverem 
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aptidõe e conhecimento progredi~ 

rem na vida. 

Beth Tracy aceitou, com apreen~ 

ão, um chamado para trabalhar na 

Primária da E taca Lo Ang 1 , 

Califórnia. Sendo conv r a à Igreja, 

sem nunca ter fr qücntado a 

Primária e tendo sempre trabalhado 

com adulto , Beth p n ou: " que 

posso oferecer as criança ?" Ma , ao 

substituir profe ora no bcr ário, 

encorajar outra lídere da Prim<'íria 

que também não e ntiam adequa~ 

das para os cargo que tinham c 

aprender a amar criança d diver 'a 

nacionalidades, ela encontrou alegria 

e satisfação - o resultado do er~ 

viço cristão pre tado a eu em ~ 

lhante . (Ver Mo ia 2: 17.) 
O Presidente Gordon B. Hincklcy 

mencionou a alegria que recebemo 

pelo bem que fazemo : "Em qualquer 

país, em toda cidade, ca a c vida 

existem con tantes oportunidade de 

expandirmos no sa vida e no o 
interesses em favor de outros. ( ... ) 

Esqueçamo~no um pouco de nó 

mesmos e voltemo~nos para o pró~ 
ximo- se qui ermo ter um coração 

alegre c o Espírito do enhor rei~ 

nando em no a vida. Coloquemo 

nosso in tere e pe o ai c egocên~ 

trico um pouco de lado e sirvamos 

ao próximo." (A Liahona, fevereiro 

de 1983, p. 7) 

orno }Jrestar auxílio nos ajuda a 
vencer o egoísmo? 

• De que maneiras j)()demos socor, 
rer, erguer e fortalecer alguém? O 
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ELDER ROBERT 
D. HALES 

do Quórum do Doze 

VOLTE HONROSAMENTE 

LaRene Gaunt 

''você aceitaria um chamado para 
ser o presidente do quórum de 
élderes?" Ap arentemente, a 

solicitação era bas tante simples . Mas para 
Robert D. Hales, na época aluno do curso 
de mestrado em administração de empresas 
na Universidade de H arvard, a resposta não 
era fácil. Em seu coração, Robert estava disposto 
a aceitar o chamado, mas ele sabia que os professores 
desencorajavam quaisquer atividades extras, devido à 

intensidade do curso de estudos. Ele também sabia que 
deveria discutir o assunto com a esposa, Mary. 

A família Hales morava em um apartamento com os 
dois filhos pequenos. Ao conversarem a respeito do cha~ 

macio, Robert e Mary sabiam que seria extremamente 
difícil para Robert sair, se bem em seus estudos e traba~ 

lhar como presidente do quórum de élderes ao mesmo 
tempo. No entanto, após muita oração e jejum, Mary 
disse: "Prefiro um portador do sacerdócio ativo a um 
homem que tenha um diploma de Mestre de H arvard. 
Faremos ambas as coisas ." No dia seguinte, ao chegar em 
casa da faculdade, Mary havia levantado uma parede em 
uma parte do subsolo inacabado do apartamento. O 
pequeno escritório daria a Robert um lugar para estudar 
e ajudaria ambos a servirem ao Senhor. 

"Coloquei,me nas mãos do Senhor ao tomar aquela 

decisão", diz o Élder H ales agora, quase quarenta anos 
mais tarde . "Aq uela decisão foi mais difícil do que 

Esquerda: Élder Robert D. Hales, ordenado Apóstolo 

em abril de 1994. Acima: No último ano da escola 

secundária. 

quando, ano mai tarde, ac itci o ha, 
macio de A si tent do Doze c aban lo, 
nei minha ca rr e ir a no mund o do 
negócios. Alguma pe oa não om, 

preendem i o, ma cr io que rea lmente 
dem.onstramo ao Senhor quem ·omos c o 

que pretendemo tornar, n a tomarmo · 
decisões difíceis quando joven ." 

Aquela decisão representa um padrão eguido pelo 
Élder H ales e sua esposa em toda ua vida junto ; d · 
fo rmam uma equipe comprometid a c m o equilíbrio 
entre a vida familiar, o trabalho na Igreja e a vida profi ·, 
sion al. Serve também para exemplificar uma caract rí ·, 
tica que se tem destacado na vida de R bert D. Halc : 
integridade e honra ao escolher o que ' certo. Ele trouxe 
consigo esse sentido de integridade e honra, a im como 
diversas outras qualidades positivas, ao t rnar, c um do · 
mais novos membros do Quórum do Doze, preenchendo 
a vaga deixada com a morte do Élder Marvin J. A hton, 

em fevereiro de 1994. 

RAÍZES PROFUNDAS 

Nascido em 24 de agos to de 1932, na cidade de 
Nova York, Robert - ou Bob, como é conhecido entre 
a família e o amigos - teve uma infâ ncia que lhe de u 
ampla per pectiva de vida. O mai novo do trê filhos 
de ]. Rulon e Vera Marie Holbrook Halc , Robcrt pas, 

o u uma infância feli z em Long I land, Nova York, 
longe das raíze da famíl ia em Idaho c Utah. Lírios c 
flores de n abos elvagen c pa l havam~sc por toda a 
parte do grande quintal da ca a do Halc ·, rodeado por 
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Na juventude, em Nova York: À esquerda, de terno branco, com seus pais e irmãos; à direita, quando menino; 

abaixo, como jogador de beisebol, na escola secundária. 

uma cerca de madeira, e Robert adorava brincar com a 
irmã Janet e o irmão Gerald. O pai, desenhista, fre~ 
qü ntemente pedia aos filhos que o ajudassem a cercar 
os canteiro com p dras e a construir pequenos lagos 

para peixes no quinta l. 
Rulon Hal era de Rexburg, no es tado de 

Idaho. O avô de Rulon, que criava cavalos de cor~ 
rida, fora nviado para Rexburg por Brigh am 
Young para ajud ar na construção do sistema de 
canai de irrigação. "O que ele diz em seu diário a 
re peito da morte do último de seus cavalos senr:
pr me comoveu, , diz o Élder Hales . "Ele men~ 
ci na o nome do cavalos e a seguir diz: 'Eles 
erviram ao S nhor muito bem num trabalho 

para o qual não eram adequados,' . 

Vera Holbrook cre ceu em Bountiful, no 
e ta do d Utah, onde o avô se es tabele ~ 

c ra . Apó uma ventania ter arrancado o 
t lhado do Tab rnáculo de Bountiful, o Vovô 

Holbrook (qu tava construindo sua casa) 
doou todo o eu mat riai de construção 

para e rem utilizado no novo telhado do 
tabernácul . 

O filho da família Hales aproveitaram o 
m lhor do 1 te c d t do E tado Unidos, 
1 mbra~ ~ J anet Hal lark, a irmã do Élder 
Halc ·. "Todo verão, minha mã l vava~nos os 
trê , p·ua pa , ar a féria com o v vô e a vovó 

I Iolbrook "m Bc untiful. No o prim tornaram~ 

s' o mo irmão para nós.,, 

Robcrt também pa , ou dua féria , d verão com 
o , primo , em um ítio em kull Valley, n 

estado de Utah. "Costumávamos enfardar o feno, andar 
a cavalo, levar sal para o gado nas montanhas durante 
todo o verão e cuidar das ovelhas e do gado,, diz o Élder 

Hales. "Bons tempos aqueles., 
Na cidade de Nova York, Robert teve outras 

oportunidades incomuns, que alargaram os hori~ 
zontes de sua educação. O complexo das Nações 
Unidas ficava na área da escola secundária que 

freqüentava. "Aprendi muito a respeito de 
outros países com os filhos dos represen~ 

tantes das Nações Unidas,, conta o 

f 
Élder Hales. "Decidi que gostaria de 
morar em outros países durante 
minha vida.,, 

Quando criança, Robert era fasci~ 
nado por beisebol. No primeiro ano 
da escola secundária, era o lançador 

principal da equipe mais importante da 
escola. Na Universidade de Utah, ele fe z 
parte da equipe de beisebol até que um feri~ 
mento tornou difícil continuar a jogar. Mas 

as lições de vida e a respeito de pessoas 
aprendidas durante os anos em que jogou bei~ 

sebol, tiveram uma importante influência nele. 
Quando ainda na escola secundária, as joga~ 

das ruins de Robert fizeram com que a equipe 
da escola perdesse três jogos seguidos por um a 
zero. A manchete no jornal da escola dizia: "O 

Azarado H ales Perde Novamente,. Ele pegou o 
uniforme e foi dizer ao treinador que ia abando~ 

nar a equipe . Ao chegar ao escritório, o treina~ 
dor di se~ lh e: "Sabe por que você es t á 



perdendo? Seu braço está cansado no final do jogo por~ 

que antes dele, quando deveria estar fazendo exercícios 
de aquecimento, você fica lá fora impressionando a 

platéia com suas jogadas. Isso equivale ao esforço de 
mais ou menos um terço do tempo do jogo. Pare de 
exibir~se e não cansará o braço." Robert escutou o trei~ 

nadar e no jogo seguinte não deixou a equipe adversá~ 

ria marcar ponto algum. "É por isso que se adora um 
treinador que diz o que se precisa escutar", diz o Élder 
Hales. "Ao escutar o treinador, pode~se evitar repetir 

os erros e ter~se uma melhor oportunidade de atingir os 

objetivos. Com o Senhor, as coisas funcionam do 
mesmo modo . Não me canso das correções do Senhor 

ou dos ungidos do Senhor." 
O evangelho era o centro da vida da família Hales, 

que freqüentava a Ala de Queens, a cerca de 3 2 quilô~ 
metros de casa. Mas Rulon e Vera trabalharam fielmente 

em muitos chamados na Igreja durante toda a vida. 
Muitas das mais importantes lições que Robert apren~ 

deu quando criança vieram do exemplo dado pelos pais e 

de suas experiências na Ala de Queens. Como presidente 
do quórum dos diáconos, Robert aprendeu a respeitar os 

líderes do sacerdócio depois de uma experiência que teve 
com o bispo. Naquela época, a Ala reunia~se nas instala~ 

ções da "Liga dos Cidadãos". A mesa do sacramento 
ficava no piso principal, em frente ao palco. Os diáconos 

costumavam pegar as bandejas do sacramento, subir no 
palco, guardar as bandejas e, correndo, pular do palco, 

pegar outra bandeja e repetir a seqüência até que todas 
as bandej as estivessem guardadas. "Pulei do palco", 

conta o Élder Hales, "e nosso novo bispo estava por 
perto. Ele pegou~me antes que chegasse ao chão. Disse~ 

lhe eu: "Todo mundo está fazendo a mesma coisa", ao 

que ele respondeu : "Sim, mas você é o presidente do 
quórum dos diáconos." O bispo explicou que ele queria 

que o sacramento fosse manuseado adequadamente, com 

reverência. "Foi aí que comecei a aprender uma lição 

importante. Passei a admirar os líderes do sacerdócio que 

se davam ao trabalho de ensinar~me." 

UMA VERDADEIRA EQUIPE 

Foi na Ala de Queen que Robert, no egundo ano da 
faculdade, conheceu Mary Crandall, também tudante 
universitária, cuja família mudara~ e de Lo Angele para 

Nova York. "Depois de conhecê~la, nunca mai aí om 
outra moça", diz o Élder Hale . "Encontrávamo~no , 
todas as noites depois do trabalho durante o primeiro · 
dois meses, participando junto de atividade familiar' . 
Ela ajudava~me a lavar o carro e eu aj udava~a a tomar 

conta dos irmãos menores; sentíamo qu nun a no 

separaríamos." Ao terminar o verão, ambo v oi taram 
para a faculdade em Utah- Robert para a Uni r idad' 

de Utah e Mary para a Universidade Brigham Young. No 
verão seguinte, em 10 de junho de 1953, ca aram~ no 

Templo da Cidade do Lago Salgado. 
Recém~casado, Robert concluiu o cur o universitário 

ao mesmo tempo em que trabalhava numa tação de 
televisão na Cidade do Lago Salgado, como câmera e 
editor de filmes. "Algumas veze Mary preparava algun 

sanduíches e ia até a estação de televi ão", diz o Éldcr 
Hales. 'Y\ssistíamos aos filmes para que eu pude c cortá~ 

los e inserir os comerciais. Ela ficava lá comigo." 
"Sempre nos divertimos muito junto ", diz a irmã 

Hales. "Bob tem muito senso de humor. Ele é muito 

atencioso." 
Robert formou~se em comunicaçõe e admini tração 

de empresas pela Universidade de Utah, em 1954. A 

seguir, ingressou na Força Aérea dos E tado Unido . Em 
1955 , Robert e Mary, com seu filho recém~na ciclo, 
Stephen, mudaram~se para o e tado da Flórida, a pri~ 

meira de muitas mudança em ua vida. urante quatro 

anos, Robert foi piloto de caça a jato , tendo pilotado 

aviões F84 e F100 do comando aéreo tático e estratégico 
dos Estados Unidos. O egundo filho, avid, chegou 

em 1958. 
Robert aprendeu um princípio importante ao rvir nas 

forças armada . Cada unidade em eu esquadrão tinha um 

lema escolhido para inspirar o pilotos em eu rab· lho. 
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Acima (a partir da esquerda): Robert e Mary no dia de seu casamento; a família de Robert Hales com os dois 

filhos David e Stephen; Élder Hales tocando piano com seu neto, "de brincadeira". Abaixo: Como piloto de 

caça a jato. 

"O lema de no sa unidade (pintado na lateral dos aviões) 
era Volte Honrosa mente", diz o Élder Hales. Esse lema era 

para nó um lembrete constante de que estávamos deter, 

minado a voltar para a base com honra, após termos des, 
pendido todo o esforços para nos desincumbir,nos das 
m1 oe melhor po sível." Esse lema tem,lhe servido de 

lembrete da imp rtância da honestidade e da integridade 
na vida p soal e profi sional. Quando os filhos saíram 

para a mi ão- Stephen para a Inglaterra e David para a 
Alemanha - abraçou,os e sussurrou a cada um:- "Volte 

honro amente". Ainda hoje, ele refere,se a esse lema. 

Quando Robert terminou seu período nas forças 
armada , a família mudou,se para Cambridge, 
no e tado de Massachu etts, onde ele fre, 
qüent u a Universidade de Harvard, con, 

luindo o me trado em administração de empresas em 
1960. A oportunidades chegaram rapidamente. Em sua 
vida profi ional, trabalhou em importantes cargos exe, 

utiv d diver a c mpanhias nacionai . O trabalho 
ou a família Hale para a Inglaterra, Alemanha, 

E panha e diver a r giõe dos Estado Unidos. 
"Mudar, e é algo peno o e difícil para crianças", diz o 

Élder Hal . "Cu ta um pouco para que percebam o 
valor que para a educaçã ignifica ver o mundo, mas ao 

rc ·cercm, m u filho di eram,me que viver em países 

ctrangeiro foi a m lhor parte de sua educação." 
Mudar, e era um de afio p ra Mary também, mas ela 

nfrcntava, ) om independência e tenacidade. Uma vez, 
ao mudarem, ·c, "1' ei,a para a Al manha, deixei,a em 

Frankfurt com o · :lo i· menino e tive que ir para Berlim 
numa atribuição tempon1ria", conta Élder Hales. 

"Mary matriculou os meninos n a escola, aprendeu a 
localizar,se no complicado e movimentado sistema de 

auto ,estradas e acabou por aprender a falar alemão. Isso 

era comum. Ela sempre fazia o que precisava ser feito." 
A maneira como Mary e Robert trabalham em equipe 

tem sid o um exemplo para muitos, 



incluindo sua nora Susan. "Eles formam uma equipe 

completa", diz ela. "Qualquer casal pode moldar seu 

casamento pelo deles. Seu relacionamento é cem por

cento de igualdade; um não domina o outro. Todas as 

opiniões são levadas em conta." 
O desejo de servir ao Senhor como uma equipe, com 

o qual Robert e Mary comprometeram-se no princípio de 

seu casamento, é uma das coisas que lhes tem possibili

tado manter um equilíbrio durante toda a vida entre 

uma carreira no mundo dos negócios internacionais e o 

desejo de viver os princípios do evangelho. 

"Uma vez, ao receber uma promoção, meu chefe disse 

que eu não estaria onde estava sem minha esposa", relata 

o Élder Hales. Disse ele: 'Mary é nosso maior trunfo. 

Não se ·esqueça disso.' Nunca me esqueci. 

Mary nunca me restringiu . Seguimos o provérbio dos 

Quakers: 'Tu me ergues, eu te ergo, e assim subimos 

juntos'. Muito do que conseguimos teria sido impossível 

sem o espírito do trabalho de equipe. Sempre formamos 

uma equipe e sempre continuaremos assim. Acho que o 

fato de dar ouvidos a minha esposa teve mais influência 

em minha vida do que qualquer outra coisa, exceto ouvir 

o Espírito Santo." 

SERVIR COM AMOR 

Nos mesmos moldes estabelecidos quando foi cha

mado para ser presidente do quórum de élderes em 

Harvard, o Élder Hales aceitava, com boa vontade, qual

quer chamado na Igreja, enquanto se destacava no 

mundo dos negócios. Em sua vida, teve muitos chamados 

na Igreja, tendo sido freqüentemente presidente de ramo 

ou bispo. As mudanças constantes, devidas a sua profis

são, fizeram-no presidente do ramo em Albany, no estado 

da Georgia; em Weston, no estado de Massachusetts 

(estaca de Boston); e em Frankfurt, na Alemanha; foi 

também bispo em Weston; na Ala Wilmette (na estaca 

de Chicago); e em Frankfurt. Foi professor do seminário 

diário em Downey, na Califórnia, trabalhou no sumo 

con elho das e tacas de Bo ton Londrc c foi membro 

da presidência da e taca de Bo ton. Po teriormente, foi 

representante regional da regiõe de Minnesota c 

Louisiana. 
Em 1975, Robert estava numa reunião de negócio 

quando a secretária levou-lhe um bilhete dizendo qu o 

Presidente Marion G. Romney e tava ao telefone. Uma 

vez que era bastante incomum interromper- uma de -

sas reuniões, todos ficaram muito urpre o quando 

Robert levantou- se para atender o telefone. 

Presidente Romney pediu a Robert que aceita , e o h a

mado de presidente de mis ão. Po teriormcntc, hegou o 

chamado específico para a Missão Inglaterra Londres. 

Logo depoi , Robert receb u outra ligaçã da i laJe do 

Lago Salgado - dessa vez era o Pre idente pcnccr W. 

Kimball. Ele perguntou a Robert e não e incomodaria 

de ir para uma outra mis ão. 
Robert respondeu: "Não me importo. Mande-me para 

onde desejar, Presidente." 
O Presidente Kimball perguntou: "Você importaria 

se pedíssemos que servisse por mai de três ano ?" 

Robert disse: "Está bem." 

O Presidente Kimball chamou-o então para um traba

lho permanente, como Autoridade Geral. 
"O Presidente Kimball di e-me que abia que cu 

ficara decepcionado porque eu de ejava pre idir uma 

missão", diz o Élder Hale , "ma ele di e: ' ão 'C preo

cupe; você terá muitas missõe ."' 
Durante os primeiro três ano de eu chamado como 

Assistente do Doze e, a guir, como etcnta, o Élder 

Hales ajudou a planejar 27 conferência de área para a 

Primeira Presidência. "Adorava viajar com o Prc idente 

Kimball, os Apó tolos e o outro líderes", menciona o 

Élder Hale . "Ver profeta , vidente e rcvdadores presta

rem testemunho da veracidade do evangelho ao ' anto , 

em cidade apó cidade, era imple mente maravilho o." 

Após qua e trê ano depoi · d<.! ler recebido o ha

mado do Pr idente Romn y para servir como JJf<.! id<.!JH<.! 

de mi são, o Élder Hale recebeu um chamado do 
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Prc idcnte Kimball como presidente da Missão Inglaterra 
Londres. "Amamos o povo inglês, a Inglaterra e a mis ~ 

são", conta o Élder Hales. 
Ao terminar a missão, em 1979, a família mudou~se 

diretamente para o continente europeu. Lá, como super~ 
visor de área, trabalhou com o Élder Thomas S. Monson, 
na época um dos Doze, e com H ans B. Ringger, então 

representante regional. Trabalharam es treitamente com 
o líder de países onde o evangelho ainda não tinha 

ido c tabelecido. Na Alemanha Oriental, conversaram 

com s lídcre do país sobre a possibilidade de construir~ 
se um templo. Todas as vezes que faziam a solicitação, 

ta era negada porque "não havia materiais de constru~ 
ção". No final, eles perguntaram onde os materiais pode~ 

riam r encontrado . Ao final de algum tempo, veio a 
r spo ta: Freib rg. Em pouco tempo foi concedida a per~ 

mis ã para que se construísse um templo lá. 
uas viagens às vezes coincidiam com agitaçõés políti~ 

ca e militares em países conhecidos então como 
Tcheco lováquia, Alemanha Oriental, Hungria e Polônia. 
Mas o Élder H ales e ta v a lá "para o que desse e viesse". 
Na Pol "nia, de envolveu um bom relacionamento com os 
líd r g v rnamentais, enquanto, às vezes, tanques e 

b mbas de gás lacrimogêneo se espalhavam pelas ruas e 
a pe a corriam. O prim iros batismos de Varsóvia 

~ ram r alizados na piscina de um hotel, mas depois os 

m mbro con eguiram construir uma capela. 
"'] nh um grande amor e respeito pelos santos desses 

paí ", diz o Élder Hale . "Amo~os por sua fidelidade. Mais 

d 2.000 del s p rmanceram fiéis a seu testemunhos." 
Apó Éld r Hale ter sido de obrigado como s uper~ 

vi or d área, a família mudou~se de volta para a Cidade 

do Lago algado. D 1983 a 1984, ele~ i o presidente da 
Área América do N rte udoeste. Em 1985, foi cha~ 
mado om Bi po Pr ident . Suas re pon abilidades 
prin ipai , on -i ' tiam m up rvi ionar a. ord nança 

c. tcrior- · c o · a --unto ' materiai da Igr ja. us ano de 
trabalho na Igreja c -ua e peri"ncia n mundo do n gó~ 
-i) · tornaram~no a pc oa adequada para o chamado. 

"Ele é excelente para analisar um problema e encon~ 

trar uma solução", diz seu filho Stephen. "Tem um 

talento extraordinário para realizar as coisas por meio de 
outras pessoas. Ele dá às pessoas a responsabilidade de 

resolverem os próprios problemas e a autoridade para 
fazer o que for necessário. Quando o problema é resol~ 

vicio dá~lhes o crédito. Ele consegue fazer com que as 

coisas aconteçam anonimamente. 
Algumas pessoas foram treinadas para concentrarem~ 

se no elo mais fraco e arrancá~ lo fora, mas isso pode des~ 

truir vidas. Meu pai prefere fortalecer o elo em vez de 

s ubs tituí~lo. Ele ama as pessoas e faz tudo o que for 

necessário para ajudá~las." 
O Élder Henry B. Eyring, dos Setenta, que foi conse~ 

lheiro do Bispo Hales no Bispado Presidente, reforça o 
que foi dito. "O Élder Hales é um edificador de pessoas. 

Faz muitos anos que ele ajuda as pessoas sem fazer 
alarde . Quando descobre que alguém precisa de alguma 

coisa, ele procura ajudar." 
Para espairecer, o Élder Hales gosta de esportes, prin~ 

cipalmente de golfe. Ele e Mary também gostam de estar 

com os filhos, as noras e os oito netos. A família Hales 
comprou uma antiga casa de campo perto do Lago Bear 

(entre os estados de Utah e Idaho), onde gostam muito 
de passar alguns fins de semana em família. "Aprendemos 
o valor de dar atenção individual aos netos", diz o Élder 
Hales. "Levo~os para verem ninhos de pássaros, visita~ 

rem fazendas, fazerem caminhadas, participarem de ativi~ 

dades físicas e esportivas. Mary gosta de ler com eles." 
Apesar de gozar de boa saúde atualmente, o Élder 

H ales já sofreu dois ataques do coração. "Sinto~me feliz 
por cada dia em que estou aqui", diz ele. "Sou muito 

grato por todos e por tudo na Terra e nos céus." (Ensign, 
maio de 1994, p. 106.) 

Como as outras pessoas descrevem o Élder Hales? 

"Compassivo", diz a nora Susan. "Ele não é crítico. Ele 

perdoa e esquece. Honra os pais e até hoje dá~lhes cré~ 

dito por criá~lo com altos padrões. Ele nunca cede em 

eu padrões; vive~os continuamente." 
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Acima, à esquerda: Na conferência de área de Paris, França, em 1979, com (da esquerda para a direita) 

Presidente N. Eldon Tanner, Presidente Spencer W. Kimball, Élder Thomas S. Monson e Élder Charles Didier. 

Acima, à direita: Élder Hales (fila da frente, terceiro a partir da direita), em uma conferência de zona em 

Nurembergue, na missão Alemanha Munique, em abril de 1982. Abaixo: Élder Hales visita um campo de 

refugiados no Quênia, em 1993 (fotografia cedida por Gary Porter). 

Seu filho Stephen diz: "Ele respeita a privacidade das 
pessoas e guarda segredos. Ele anseia fazer o que é certo 
pela razão certa e sempre foi um bom exemplo para mim." 

"A paciência é uma de suas maiores qualidades. Ele é 
um pai muito paciente", diz o filho David. "Na vida pro
fissional, ele negocia bem. Tem a capacidade de fa lar 
com ambas as partes , fazendo com que se concentrem no 
problema e no objetivo final." 

Diz Mary: "Ele é totalmente íntegro. Seu coração é 
puro e sempre tem o desejo de fazer o que é certo." 

"O Élder Hales não faz acusações", diz um colega de 
trabalho. "Seu estilo de gerenciamento é deixar as pes
soas encontrarem as soluções. Ele respeita os líderes do 
sacerdócio. Quando a Primeira Presidência fala, ele é seu 

servo humilde." 

"SOU UM DISCÍPULO" 

N a quinta-feira, 7 de abril de 1994, no Templo do 
Lago Salgado, o Presidente Ezra Taft Benson , jun to 
com se us con se lheir os, Pres ide nte Gordon B. 
Hinckley e Presidente Thomas S. Monson, participou 
da orden ação e des ign ação do Élder H ales como 
Apóstolo. Todos os membros do Q uórum dos Doze 

estavam presentes. 
Agora, como membro do Q uórum dos Doze, o 

Élder Hales junta-se aos outros Apóstolos como tes
temunha especia l de Cristo . O lema "Volte 
Honrosamente", que tanto inspirou o Élder Hales 
como piloto de caça, serve -lhe de tema, sempre 

presente em sua vida, quer esteja ele em uma reunião de 
negócios com executivos ou divertindo-se com o · filhos. 
Como líder da Igreja ou no relacionamento com a 
esposa, ele sempre voltou honrosamente. 

"Viemos à Terra para ermos testado _,, Jiz o Élder 

H ales. "Pela obediência fiel e resistindo até o fim, pode
mos um dia voltar honrosamente à pre ença de nosso Pai 
Celestial e Seu Filho Jesus Cristo. Não desejo deixar pas
sar a oportunidade de prestar meu te temunho. Como 
lemos em 3 Néfi 5:13: 'Sou discípulo de Jesus Cristo, o 
Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar ua 
palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna."' D 



Sen1inário no 
Danúbio 
Marvin K. Gardner 
FOTOGRAW Df BRIAN ~ KEllf E 
MARVIIJ K GARDtiER 

V ocê já deve ter ouvido fal~r 
do Danúbio, o famoso no 
que corta o centro e o 

sudeste da Europa. Para muitas pes~ 
soas, esse rio associa~se à música de 
violinos vinda de belas cidades ao 
longo das margens da cintilante 

faixa azul. 
· Em décadas recentes, contudo, na 



cidade de Dunaújváros, na Hungria, à 

beira do Danúbio, essa música foi 

abafada. Antes de 1949, essa cidade 

era uma pequena vila de agricultores, 

conhecida como Dunapentele. O 
líder soviético Joseph Stalin transfor~ 

mou~a na idéia que tinha de uma 

cidade comunista modelo. Mudou seu 

nome para "Sztálinváros" ("Cidade de 

Stalin"), moveu para o local milhar 

de pessoas de todo o paí e criou uma 

cidade de trabalhadores-cheia de 

enormes fábricas cuspindo fumaça 

negra das chaminés para o céu, e filei~ 

ras e mais fileiras de prédios de a par~ 

tamentos de concreto cinza. A cidade 

era planejada para ter o máximo de 

eficiência e dinamismo. Faltava~lhe 

beleza-nem uma única igrl'J.l fl)i 

con truída na idade tnl)ddo d~.: 

talin. Era fundam ntal que n:ll) c. t -

tisse liberdadt: de rellgU1o, de 
impren a e de reuni8o. Uma gna~.s.in 

inteira cresceu ~em a oplwtunidade dl' 
aprender a rc~peito de Deu~ c de " t: u 

Filho Redentor. 

Em anos recente~, JlHém, 



espantosas mudanças ocorreram na 
Hungria. Em 1987, o Élder Russell M. 

Nelson deu uma bênção apostólica ao 
paí . Em 1988, a Igreja foi oficialmente 
reconh cicia. Em 1989, a Hungria tor~ 
nou~se democrática. Em 1990, abriu~ 

a Missão Hungria Budapeste. Em 
1991, o Livro de Mórmon foi publi~ 
cado m húngaro; e a primeira edição 

da revista da Igreja saiu em 1993. 
Enquanto eventos extraordinários 

ocorriam por todo o país, mudanças 

notávei e davam também na 
" idad comuni ta modelo". Após a 

mort d talin, os cidadãos de 
ztá linváros d ram à cidade um 

novo nome: "Dunaújváros" ("Nova 

idade no Danúbio"). Ela continuou 
ndo um grande centro industrial, 

ma · hoje, c m o na cimento da 

seguiram, ho uve uma gr an de 
colheita de conversos. Existem hoje 

230 membros e dois ramos da Igreja 
na cidade; e uma nova música está 

começando a ser ouvida-as vozes 

vibrantes dos jovens SUD. Eles estão 
descobrindo a beleza do evangelho, 
rejubilando~se com a nova desco ~ 

berta e compartilhando~a com as 

demo ra ia, há ali uma atmo fera de pes oas. 

e ·perança. A en ação de lib rdade 
ainda " muito do na vida de seus 

idadão · . 

· prim 'iro bati mo U em 
unaújv<1ro · acontc eram em 1989. 
o · d~ido · ei· ano que e 

COMO OS SANTOS 

DOS DIAS DEJOSEPH 
••••• o o o ••• o •• 

C apó Andrá , de vinte anos, foi 
um dos primeiros conversos. (Os 
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Numa cidade que uma vez levou 

o nome de Stalin, o presidente do 

ramo, Váczy Károly, acima, 

conversa sobre o evangelho com 

alunos do seminário. Perger 

lldikó, à esquerda, é recém

conversa. Horváth AHila, abaixo, 

batizou os pois. À direita Für 

Mário, Vereckei Krisztina, e Bozó 

BrigiHa tornaram-se grandes 

amigas no seminário. 



húngaros usam primeiro o sobre~ 
nome e depois o primeiro nome.) 

Batizado em 1989, quando tinha 15 
anos, ele agora é o professor do 
seminário do Ramo Dois e prepara~ 

se para servir como missionário de 

tempo integral. 
Esta noite, András dá as boas~vin~ 

das a seus treze alunos do seminário 
e eles arrumam as cadeiras ao redor 

da mesa sobre a qual estão se us 
Livros de Mórmon que, pelo aspecto, 

já foram muito usados. Eles cantam 
"Sou um Filho de Deus". Uma moça 

oferece a primeira oração. 
Devido ao fato de a Igreja ser tão 

nova aqui, todos são recém~conver~ 

sos. Sete alunos são membros há 
dois anos, cinco há apenas um ano. 

Três são os únicos batizados em suas 
famílias. Quatro trouxeram os pais 

para a Igreja. 
A vida de cada um está, de 

alguma forma, associada à vida de 
todos os outros. Muitos foram bati~ 

zados porque alguém d a cl asse 
apresentou~lhes o evangelho. A 

conseqüência disso é o amor e união 
notáveis que se evidenciam n as 

brincadeiras e risadas inocentes à 
mesa. 

Esses alunos do seminário estão 
vivendo o me smo espírito que 

devem ter vivido os santos dos dias 

de J osep h Smith: a n ovidade e 
beleza do evangelho, a experiência 
de descobrir por si mesmos a veraci~ 

dade de todas essas _coisas e depois 

falar a respeito delas para os outros. 

A sensação de estar no começo de 

algo maravilhoso e exultante, algo 
destinado a encher toda a Terra! 

O DOM RECÉM,DESCOBERTO 

Duas moças desta classe do semi~ 

nário chamam~se Brigitta, ambas 

com 16 anos. "Quem me falou da 
Igreja pela primeira vez foi minha 
amiga da escola, Seres Brigitta", diz 

Bozó Brigitta. "Comecei a freqüentar 

a reunião sacr amenta l e fi z um 

monte de amigos aqui. Depois, 
quando chegou o dia da conferência 

de jovens, naturalmente achei que 
devia ir. Lá senti pela primeira vez 
que precisava fazer parte desta 

Igrej a. Fui batizada uma semana mais 
tarde." Dois meses após o batismo de 

Brigitta, sua mãe e seu irmão de 15 
anos, László, foram batizados. (Seu 
pai falecera seis anos antes.) "Agora 

nós três-toda a no sa famí~ 

lia-somos membros da Igreja. É 
maravilhoso!" 

"No início pensei que ó minha 

amiga fosse ser batizada", diz ere 
Brigitta. "Fiquei admirada quando 
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sua família também entrou para a 
Igreja." 

Quando um amigo U da · ola 

convidou Horváth Atilla, de 16 
anos, para uma reunião acram ntal, 
Atilla gostou do que viu. "Então, 
quando meu amigo di e que a Igreja 
dava muita importância à família, 

fiquei ainda mai int r ado." Em 

emanas, Atilla estava batizado. 
Três meses depois, eu pai p diu 

para ouvir as pal tra . "Naquele 

tempo eu já abia o ba tant a rc ~ 

peito da Igreja para ajudar meu 
pai", diz Atilla. " conh cim nto 
que obtive no seminário ajudoLHn 
a explicar~lhe as e critura · . 

Contudo, como e l b bia muito 
café e fumava ba tantc, cu não 

tinha muita e perança cl que vics ·c 
a er batizado. Fiquei maravilhado 

quando vi como-com a ajuda 

do Pai ele tial-ele foi capaz de 
tirar aquela coi a ele ·ua vida. 

Doi m cs mai · tarde, cu batizei 

m u pai! 
epoi , quando minha mãe viu o 

quanto eu e meu pai e távamo 



felize na Igreja, também começou a 
ficar interessada. Batizei~a três meses 
depois de batizar meu pai! No dia 
eguinte, minha família inteira veio à 

Igre ja prestar testemunho. N ão é 
possível dizer o que senti.,, 

AJUDANDO UM AO OUTRO 

D pois de se converterem ao 
evangelho, es es jovens ajudam~ se 

mu tuam nte a permanecerem 

firm . No verão passado, Klein 
Kinga, de 19 ano , e outra jovem da 
Igreja arrumaram emprego longe de 
ca a. "Nã havia membro da Igreja 
por lá, ' nó dua e o mundo,, diz 

la. "Enfr ntamo muita adversi~ 
dade. À n ite, quando íamos para 
ca a, orávamo juntas, líamos juntas 
o Livro de Mórmon e e perávamos 
a arta qu r c bíamo de amigo 
daqui d unaCijváro . E sa coi a 
no ajudaram a atrave ar aque le 
tempo · difí i·,. 

alatt ni ábor c B r Pét r, 
ambo - de 1 ano -, tiveram uma 
e. p riên ia ·em lhant tr balhando 

longe de casa. "Todos a nossa volta 
fumavam, bebiam, tinham linguajar 
vulgar e outros hábitos indignos. No 
começo, foi difícil para nós,, afirma 
Gábor. "Então, achamos um lugar 
onde podíamos orar juntos todos os 
dias. Ajudou muito., 

Uma tarde, Vereckei Krisztina, de 
16 anos, estava sozinha em casa. 
"Adoro sentir o Espírito Santo, sen~ 
tir que a Igreja é verdadeira,, ela diz. 

"Mas naquele dia eu não estava com 

Hungria foi a conferência de jovens 
realizada em Budapeste, no verão de 
1993. Quase 200 rapazes e moças de 
toda a Hungria compareceram ao 
evento. Houve shows de talentos, 
atividades esportivas e oficinas. O 
melhor momento, porém, foi a reu~ 
nião de testemunhos, que durou 

quatro horas. 
"É impossível dizer quão belos 

foram os testemunhos,, diz Valkai 

Nikoletta, de 18 anos. "Todos chora~ 

esse sentimento e isso me pertur~ ram. O Espírito Santo estava lá. 
bava muito., Ela ouviu música da Naquela noite ninguém conseguiu 
Igre ja, leu o Livro de Mórmon e dormir. Na manhã seguinte, não 

orou. Por alguma razão, porém, 
ainda não sentia o Espírito. 

"Fui visitar minha amiga, Seres 
Brigitta,, -conta. "Peddhe que désse~ 

mos um passeio juntas. Enquanto 
andávamos, falamos de Jesus Cristo 
e do Pai Celestial. Sem me dar 
conta, prestei~lhe meu testemunho e 
ela prestou~me o seu. Sentamo~nos 
num banco por umas duas ou três 
horas, compartilhando nosso teste~ 
munho e, lá, sentadas, enquanto as 
pessoas passavam, imaginamos que 
Deus estava olhando para nós e que 
estava orgulhoso por estarmos con~ 
versando a Seu respeito. Senti o 
Espírito Santo e percebi que meu 
testemunho fora fortalecido. Fiquei 
muito feliz depois daquilo.,, 

"NINGUÉM 

CONSEGUIU DORMIR" 

Um ac ntecimento importante 
na curta história da Igreja na 
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queríamos ir para casa. Fizemos a 
última oração no final da conferên~ 
cia e fomos embora tristes por haver 
terminado. Ao mesmo tempo, 
porém, estávamos felizes. Sentíamo~ 
nos tão próximos uns dos outros que 
viemos cantando por todo o cami~ 
nho de volta a Dunaújváros. O 
Espírito Santo estava conosco 
enquanto cantávamos., 

O seminário fornece oportunida~ 
des regulares de experiências que 
fortalecem o testemunho e unem os 
jovens. "Para mim, o seminário é um 

programa importante por duas 
razões,, diz Borsos Éva, de 16 anos. 
"Primeiro, quem se prepara para o 
seminário tem que ler o Livro de 
Mórmon regularmente, e isso é bom. 
Segundo, o seminário dá~nos a opor~ 
tunidade de estarmos juntos. Os 
jovens deste ramo são fortes e uni~ 
dos-e somos gratos ao programa do 
seminário por isso. Quando compar~ 
tilhamos nosso testemunho uns com 



Após encontrarem a beleza do 

evangelho, alunos húngaros do 

seminário, como Somodi 

Zsuzsanna, Valkai Nikoletta e 

Klein Kinga, acima,_ e Borsos 

Éva, abaixo, anseiam por 

compartilhá-lo com outros. 

Csapó András, de vinte anos, à 

esquerda, é o professor do 

seminário; 

os outros-e isso fazemos muitas 

vezes-é muito proveitoso. Há mais 
ou menos uma semana, tivemos uma 
reunião de testemunho na aula do 
seminário e sentimos a força do 
Espírito. Tive as mesmas sensações 
de quando estava na conferência de 
jovens. Isso me dá bastante força." 

"O TEMPLO NÃO 

TINHA TELHADO!" 

Outros eventos importantes 
foram as viagens que os jovens SUD 
fizeram em abril e agosto de 1994 ao 
Templo Freiberg Alemanha a fim de 
serem batizados pelos mortos. Jovens 
de toda a Hungria lotaram os ônibus 
para a jornada de 22 horas. Depois, 
voltaram para casa com uma missão: 
espalhar o que fizeram, para que 
outros também sentissem o vigor e a 
beleza dessa experiência. 

"Eu não conhecia as pessoas em 
favor das quais estava sendo bati, 
zada, nem quando elas viveram", diz 
Somodi Zsuzsanna, de 18 anos. "No 

meio dos batismos, d rcpent senti 

o Espírito. Tive a en ação de que 
talvez a pessoa tinha ac it ado o 
evangelho no mundo spir itu al e 
estava esperando que algu 'm fo, e 

batizada em seu favor. J amai enti 
algo tão maravilhoso.,, 

"Quando eu estava dentro do 
templo", diz Borsos Pé ter, de 18 
anos, "tive a sensação de qu o t m, 
plo não tinha telhado-de qu havia 
contato direto com o céu!" 

"SABER QUE O PAI 

CELESTIAL NOS AMA'' 

Encontrar a beleza. Alegrar, c 
com o dom recém,de cob rto. 
Compartilhá, lo com o outro . 

"Não há sentimento mais maravi, 
lhoso", diz Vereckei Kri ztina, de 16 
anos, "do que saber que o Pai 
Celestial nos ama.,, 

Estes alunos do cminário húnga, 
ro -que cantam uma nova mú ica 
em sua cidade as margens do 
Danúbio-têm e a convicção. O 
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David Hersam 

S e nt amo ~nos deso rd en ad amente n o gram ado 
molhado, em frente ao Monumento Joseph Smith, 

em Sharon, Vermont, onde o profe ta nasce u. 

Dentro de ponchos, numa vã tentativa de permanecer~ 

mos secos , nos esforçávamos para ouvir a voz de nosso 

líder, misturada com o som da chuva. Em pouco tempo 
concluiríamos nossa atividade final-passar algum tempo 

dentro do bosque em meditação e auto ~avaliação . 

Essa idéia realmente me agradava. Antes , um orador 

havia contado uma história de quando o Presidente 
David O. McKay recebeu a bênção patriarcal. N aquele 

tempo, o pequeno David, com treze anos, era campeão 
de bolinha de gude. Depois da bênção, o patriarca disse a 

David que ele tinha coisas mais importantes a faze r do 
que jogar bolas de gude . N o momento, eu se ntia o 

mesmo. Era hora de "pôr de lado as bolas de gude" e 
decidir o que fazer da vida. Grande parte dessa decisão 

dependia da minha certeza de que a Igreja era verda~ 

deira. Decidi perguntar ao Pai Celestial. 
Quando entrei no bosque, o mundo inteiro pareceu 

silencioso. Com o poncho pro tegendo ~me da chuva, 

achei um lugar isolado e, em pensamento, cantei alguns 

hinos. Depois, li as escrituras por uns instantes. Quando 

me senti pronto, aj oelhei~me para orar. 
Eu estava animado, mas, ao mesmo tempo, nervo o. 

Já havia sentido o Espírito antes, em reuniões de jejum e 

tes temunho e quando obtive testemunho do Livro de 
Mórmon, mas não podia honestamente dizer que sabia 
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que a Igreja era verdadeira. E se eu ora c e nada a ont(> 

cesse? E se, ajoelhar e orar em voz alta ali no bo ·que não 

fizesse mais do que me molhar? 
Mesmo assim, decidi que preci ava tentar. Ajoelhei~ 

me sobre fo lhas encharcada e inclinei a cabeça m ora~ 
ção. Falei em voz baixa, temendo que alguém e tive , 'e 

espiando, e perguntei simplesment e eu pertencia à 
igreja verdadeira de Deus. Terminei minha oração e con~ 

tinuei ajoelhado, esperando uma re po ta. 
A princípio, tive a impres ão de que eu já abia que a 

Igreja era verdadeira, mas imaginei qu i o podia e ' ta r 

vindo de meus próprio pen amentos; então orei d novo. 
"Você já sabe", veio a respo ta novamente, junto com 

uma sensação cálida e tranqüila do E pírito, envolvendo~ 

me com paz e alegria. 
Meu coração acelerou e não pude conter um grande 

sorriso. Percebi que, por meio do seminário e do e tudo 
pessoal, eu edificara meu testemunho passo a pa o, pre~ 

ceito sobre preceito, tão devagar que nem me dera conta 

de que o obtivera. 
Eu possuía um testemunho da Igreja, já podia deixar 

de lado as coisas menos importantes da vida e continuar 
meu de envolvimento espiritual. enti~me devera ali~ 

viado, contente e grato por aber, por mim me mo, que a 
Igreja era verdadeira. Ainda de joelho , inclinei nova~ 

mente a cab ça e fiz uma oração de agradecimento ao 
Pai Cele tial pelo te temunho que, embora não o ou, 

be e, eu já po uía. O 
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PARA SUA 
_I~ F()_Rfv\J\ÇJ\9 

SEGUIND.O O 
SALVADOR 

Jesus Cristo é o Filho de Deus, 
nosso Salvador e Redentor. Por meio 
da Expiação, Ele nos oferece a vida 
eterna e a possibilidade de retornar~ 
nos a nosso Pai Celestial. Ele nos 
convida a vê~lo como um exemplo e 
por intermédio Dele aprender a res~ 
peito do Pai. 

"E a vida eterna é esta: que te 
conheçam, a ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 

enviaste." Ooão 17:3) 
À medida que nossa fé em Cristo e 

no Pai Celeste crescer, também nossa 
alegria e satisfação crescerão. O 

DETALHE DE CRISTO E O JOVEM RICO, DE HEINRICH HOFMANN 



EM TROCA 

Devido a Seu grande amor por nós, 
o Pai Celestial enviou Seu Filho como 
nosso Salvador. Também deu, nos 
outros dons e bênçãos. Porém, àquele 
que muito for dado, muito se lhe exi, 
girá. (Ver D&C 82:3.) Podemos 
demonstrar nossa gratidão por meio 
da reverência e da obediência. 

Ele nos deu o mundo em que 
vivemos 

Em troca, devemos respeitá,lo e 
preservá,lo. 

Ele nos deu nossa família. 
Em troca, podemos dar o melhor 

de nós, apoiando e incentivando a 
harmonia e a união. 

Ele nos deu bens materiais. 
Em troca, podemos agradecer, 

Lhe diariamente, pagar o dízimo fiel, 

mente e compartilhar o que temos 

com as pessoas em 
dificuldades. 

Ele nos deu as escrituras. 
Em troca, devemos estudar dili, 

gentemente as "palavras de vida,. 

(Ver D&C 84:85.) 
Ele nos deu revelações 

modernas. 
Em troca, podemos dar ouvidos 

aos profetas vivos e seguir sua 
orientação. 

Ele nos deu o Espírito Santo para 
consolar,nos e guiar,nos à verdade. 

Em ~roca, podemos escutar e 
seguir a voz mansa e delicada. 

Ele nos deu Seu amor. 
Em troca, podemos amá, Lo e 

amar,nos uns aos outros. 
Ele nos deu Sua Igreja. 
Em troca, podemos adorá,Lo 

todas as semanas, edificar nossa pró, 
pria fé e a fé de outros. 

Ele nos deu o Sacerdócio, um 
encargo sagrado. 
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Em troca, cl v , 
mos honrá,Lo. 

Ele nos deu templ . Abr ,n 
Suas casas, a fim d qu r aliz mo 
ordenança sagradas salvacl ra · 
para nós mesmos e para outra p ~ 

soas. 
Em troca, precisamos tratar o 

templos com respeito, vi itá,lo com 
freqüência e assegurar,no d qu a 
ordenanças do templo ejam feitas. 

Ele nos deu a Expiação, Seu 
maior dom. O Salvador pagou no , 
sos pecados e tornou a ressurr ição 
possível a todos. Também possibili, 
tou,nos a exaltação, se no provar, 

mos dignos. 
Em troca, precisamo t r fé, arr , 

pender,nos, ser batizado , receber o 
dom do Espírito Santo e perseverar 

até o fim. O 



ENTRADA TRIUNFAL DE CRISTO EM JERUSALÉM, 
DE HARRY ANDERSON 

OS ÚLTIMOS DIAS DE JESUS 
Anne Woodbury Moore 

A última semana de vida de Jesus foi pontilhada de acontecimentos 
importantes. Estude a história nos quatro evangelhos do Novo Testamento 
(Mateus 26-28; Marcos 11:12-16; 14-16; Lucas 22-24 e João 18-20). 
No(s) espaço(s) ao lado de cada dia, relacione em seqüência o(s) aconteci~ 

mento(s) que ocorreu(ram) naquele dia. 

Sábado: Dia da Unção __ 
Domingo: Dia da 

Popularidade __ 
Segunda~feira: Dia da 

Autoridade 
Terça~feira: Dia do Conflito __ 
Quarta~feira: Dia do Repouso __ 
Quinta~feira: Dia da 

Confraternização __ , __ , 

Sexta~feira: Dia do Sofrimento 
__ , __ , __ , __ , 
__ , __ , __ , __ , 

' ' ------
Sábado: Dia do Silêncio 
Domingo: Dia do Triunfo __ 

1. Houve trevas sobre toda a 
Terra durante três horas. 

2. Ao nascer do sol, Jesus é ofi~ 
cialmente condenado por Caifás e 
pelo Sinédrio judeu. 

3. Maria unge Jesus em Betânia. 

4. Jesus morre. 
5. Colocam uma coroa de espi~ 

nhos em Jesus e escarnecem Dele. 
6. Jesus amaldiçoa a figueira esté~ 

ril e purifica o templo. 
7. Colocam~ se guardas junto à 

sepultura. 
8. Pilatos envia Jesus a Herodes. 
9. Jesu participa da "Última 

Ceia" com Seus Apóstolos. 
10. O lado de Jesus é traspassado 

com uma lança. 
11. imão, um cireneu, ajuda 
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Jesus a levar a cruz até o Calvário. 
12. Jesus entra triunfalmente em 

Jerusalém. 
13. Jesus provavelmente passa um 

dia de descanso com Seus amigos em 
Betânia. 

14. Jesus é sepultado no sepulcro 
de José de Arimatéia. 

15. Jesus é levado ao presidente 
romano, Pôncio Pilatos, mais ou 

menos às 6 horas. 
16. Jesus ora no Jardim de 

Getsêmani. 
17. Jesus ressuscita vitoriosa~ 

mente dos mortos. 
18. Os soldados dividem a túnica 

de Jesus. 
19. Jesus ensina no templo e no 

Monte das Oliveiras. 
20. Herodes envia Jesus de volta a 

Pilatos, que liberta Barrabás e 
entrega Jesus para ser crucificado. 

21. Cerca de meia~noite, Judas 
trai Jesus com um beijo e Jesus é 
preso pelos principais dos sacerdotes, 
escribas e anciãos . D 
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COISAS QUE LEMBRAM JESUS CRISTO 

"Todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim." 

(Moisés 6:63) Muitas coisas, tanto nas escrituras quanto em nossa vida hoje, 

simbolizam Cristo e Seu sacrifício. Veja se consegue identificar como as des~ 

crições a seguir relacionam~se a Ele. 

Respostas: 
1. O batismo simboliza, entre 

outras coisas, a morte e a ressurrei~ 

ção de Jesus Cristo. Também, 
quando somos batizados prometemos 

iniciar uma nova vida, seguindo~O. 

(Romanos 6:3-4) 
2. O pão e a água do sacramento 

representam o corpo e o sangue de 
Cristo e ajudam~nos a lembrar de 

Sua expiação por nossos pecados. 

Quando tomamos o sacramento, 

também renovamos os convênios 

que fazemos com Ele no batismo. 

(Morôni 4:3; 5:2) 
3. A serpente de bronze que 

Moisés levantou no deserto para 

curar todos os que olhassem para ela, 

nos diz que devemos esperar em 

Cristo para a remissão de nossos 

pecados. (João 3: 14-15; Helamã 

8: 14-15; Alma 33: 19-22) 
4. O s três dias que Jonas passou 

nas entranhas do "grande peixe" foi 

para lembrar~nos dos três dias que 

decorreriam entre a morte e a ressur~ 

reição de Jesus Cristo. (Jonas 1: 17; 
Marcos 9:31) 

5. Jesus é conhecido como o 
Cordeiro de Deus. Também, os sacri~ 

fícios feitos pelos israelitas como 
parte da Lei de Moisés-as primícias 

dos rebanhos, imaculadas-repre~ 

sentam o sacrifício que o Pai 

Celestial faria do Seu Filho. (Êxodo 

12:5; Moisés 5:7) 
6. A dádiva do maná aos israelitas 

ensina que não vivemos apenas de 

pão, mas das palavras de Cristo, que 

é o "pão da vida". (Deuteronômio 

8:3; João 6:35) 
7. Muitos profetas comparam 

Cristo a uma rocha ou uma pedra, 

como em "a rocha [ou alicerce] da 

nossa salvação" . Todos os edifícios 

possuem uma pedra angu lar, e Cri to 

é a pedra angular de nossa Igreja e 

de nossa fé. (Efésios 2:20) 
8. A sim como a Liahona guiou 
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Leí e sua família a terra prometida, 

as palavras de Cristo no - guiarão a 

uma terra da prome a. (1 Néfi 

16:10, 26-29) 
9. Ao ob ervarmo o Dia do 

Senhor no domingo, lembramo que 

Cristo res uscitou no primeiro Jia da 

emana e ded icamo e e dia a Ele. 

(João 20: 1; D&C 59:9-10) 
10. A luz no lembra que o 

Salvador é a "luz Jo mundo". 

(João 9:5) 
11. A água ug re que ri ·to é 

como a água viva, "vertendo para a 

vida eterna". ( &C 63:23) 
12. Cri to u ou um noivo para 

repre entá~ lo na parábola das dez 

virgen . Ele e tava enfatizando a 

neces idad d a · pe oas se prcpa~ 

rar me e tarcm pronta - para 

quando o enhor rcgrc ··ar. (Mat 'li 

25: 1-13) o 



UM OUVID 



o ATE NTO 

Aprendi mais a respeito de meu 
filho durante meia hora, ouvindo
o, do que tinha aprendido durante 
muitos anos dando-lhe sermões. 

Ted Hindmarsh 

E nquanto meu filho, ali na minha fr nt , abi ' , 

baixo e zangado, lutava contra a pr 'pria fru -, 

trações, eu tinha vontade d abraçá,lo 

confortá,lo. Ele queria, tanto quanto eu, expr ar, e 

com sinceridade, mas nenhum de nós estava obtendo 

muito sucesso. 
Senti que se pudesse ao menos segurá,lo de novo, 

como fazia quando era pequeno, talvez e l fica 

sabendo o quanto o amava e me importava com el . 

Mas, aos 16 anos, meu filho ficava embaraçado com 

demonstrações de afeto, especialmente vincla do pai. 

"Nunca vou conseguir", murmurou ele, "é peclir 

demais, e eu simplesmente não sou bom oba tant ." 
"Não é verdade", disse eu. Lembrei,me de m us 

tempos de adolescente e elevei a voz: "Ora, quando 

eu tinha a sua idade ... " 
"Pai, você não entende", ele interrompeu,m . 

"Acho que nunca vai entender." 

É claro que eu entendia! Meu coração doía com 

as coisas importantes que deseja v a cl izc r, 

lhe-lições que ansiava por ensinar,lh . El não 

estava sendo justo, afinal eu não era tão velho, e 

não fazia tanto tempo que eu estivera em eu lugar. 

Quantas vezes eu lhe contara a re peito d 

minhas frustações de adol centc? Quanta ri, 

turas maravilho a eu l ra para le? Quanta 

vezes eu o fizera entar,se e lhe dera 

conselhos bon e adio , extraído de 



minha própria experiência? 
Se ele ao menos me ouvisse, perceberia que eu sabia 

do que estava falando. Mas eu n ão conseguia fazê~lo 
entender, porque não conseguia fazer com que ele me 

ouvisse. Quando ele e levantou abruptamente para sair, 

cham i~o d volta. 
"Filho, por que você nunca ouve?", perguntei. 

P la primeira vez na discussão, ele olhou~me direta~ 

mente no olho . eu olhar chocou~me, mas não m_ais do 

que ua palavra . 
"Pai, tudo o que eu faço é ouvir o que você diz. Minha 

pergunta é: Por que você nunca pára para ouvir o que eu 

tenho a dizer?" 
No começo, sua pergunta s urpreendeu~me e deixou~ 

me furio o. Me mo que eu esperasse que ele sempre me 

ouvi e, o que havia de tão errado nisso? Afinal, eu era 

cu pai. 
De repente, porém, ali sentado, percebi que o que 

meu fi lho me di sera era verdade. Eu estivera falando e 

pr gando a e l , quando deveria ter estado ouvindo. 

Minha preocupação com ele tinha fundamento, mas o 

modo com eu a xpr ava, não. 
Durante o dia que e seguiram, percebi que eu era 

orgu lho o da ab doria qu tanto queria compartilhar. 

Eu ainda não apr nd ra a importância de ouvir. Sem que 

me de e conta, e tivera afirmando a meu filho que 

minha xp ri "ncias e idéia eram mais importantes que 

a , del . Envergonhei~ me de minha insen ibilidade. 

Meu filho não era a Cm.ica pe oa que eu não ouvia. Eu 

também fa lhava m ouvir ) ungido doS nhor, que acon~ 
clhou o pai a "pa , ·ar longo tempo ouvindo, não ó 

blando, [ouvindo] om o c ração ment aberto , [poi ] 
quando o , filho , 'a bem que pod m falar ab rtamente de 

s us sentimento ' , problema , c vitória , de , nvolv ~ e um 

rcla ionamcnto nYmwilho ·o entre pai e filho ." (B n B. 

Banks, Liahona, janeiro de 1994, p. 32.) 

A LIAHONA 

Percebi que nunca entenderia meu filho se conti~ 

nuasse olhando~o estritamente do meu ponto de vista . 

Tampouco poderia compreender sua perspectiva sem 

verdadeiramente ouvi~lo e ouvir ao Espírito, tanto com 

os ouvidos quanto com o coração. 
Entendi claramente que ouvir é uma maneira de 

demonstrar amor. É uma das maneiras pelas quais 

demonstramos amor aos filhos, principalmente quando 

eles são velhos demais para qs pegarmos no colo. 

Ouvindo também demonstramos amor e respeito. 
Depois de muito ponderar e arrepender~me, tentei 

novamente. 
"Tem tempo para uma conversa?", perguntei~lhe. "Eu 

gostaria de uma nova oportunidade." 
"É melhor não, pai. Sei que tem boas intenções, mas 

eu não quero." 
"Eu queria mudar os papéis desta vez", disse eu. "O 

que você acha de eu ouvir enquanto você fala? Entendo 

sua descrença, mas só darei conselhos se você pedir." 

Seu sorriso amável contrastou com o olhar de poucos 

dias atrás. Dessa vez eu realmente ouvi. Houve momen~ 

tos em que tive que sufocar a vontade de falar, mas 

aprendi m_ais a respeito de meu filho durante meia hora, 

ouvindo~o, do que tinha aprendido durante muitos anos 

dando~lhe sermões. 
Aquela foi a primeira das várias conversas de coração 

para coração que passamos a ter. Acredito que podemos 

conversar sobre o que quer que seja, agora. Nem sempre 

concordamos um com o outro, mas, ouvindo, passamos a 

entender um ao outro e a evitar algumas das armadilhas 

que marcavam nossas conversas anteriores. Poder comu~ 

nicar~se, diz Pa ulo, é "um bom fundamento para o 

futuro". (I Timóteo 6: 18-19) Ouvir com os ouvidos e o 

coração pode n ão ser fácil, m as é se mpre essen~ 

cial-e pecialmente para membros da família que preci~ 

sam aber que são amados. D 
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E m uma cidade hún

gara que já tivera o 

nome de Joseph 

Stalin, estes alunos 

do seminário estão desco

brindo a beleza do evangelho, 

alegrando-se com seu dom 

recém-descoberto e compar

tilhando-o com outros. 

rv "S · " . D "h" " \,e r em1nano no anu 10 , 

página 34.) 


