


Na capa : 
Do mesmo modo que David G ibson, à 
direito, de Brisbane, Austrá li a, segura 
firme o bastão, determinado a vencer 

uma partida de críquete, os jovens santos 
dos últimos dias da Austrália apegam-se 

firmemente à "barra de ferro", 
determinados a viver o evange lho. Ver 
"Os Incríveis Australianos", página 34. 

(Fotografia de Richard Romney; o 
bumerangue da última capa foi 

fotografado por Jed Clark.) 

Capa da Seção Infantil : 
Clare Magee, de 11 anos, faz am izade 
onde quer que vá, mas seus melhores 

amigos são os pais e as irmãs ma is 
velhas. Ver "Ciare Magee, de Portadown, 
Irlanda do Norte", página 2. (Fotografia 

de Richard M. Romney.) 
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COMENTÁRIOS 

UMA GRANDE 

INFLUÊNCIA PARA O BEM 

Sou o único membro da Igreja traba~ 

lhando em um hospital qu atend a cinco 

municípios. Contudo, por meio do mara~ 

vilhosos artigos no Liahona (em inglê ) , 

tenho a bênção de compartilhar o evange~ 

lho de Jesus Cristo tanto com meu cole~ 

gas quanto com pacientes do hospital. 

Sinto que contribuo para o esforço 

missionário quando levo exemplares da 

revista para o hospital. Ela se tornou uma 

publicação familiar para todos lá, e eus 

artigos a respeito da verdade, do amor e 

da retidão são bem recebidos. 

É uma bênção para mim ver a grande 

influência benéfica que a revista tem sobre 

meus colegas de trabalho. 

Wilsa,n R. Rafol 

Ramo San Lorenzo Ilocos Norte 

Distrito Batac Filipinas 

Trabalhei na Primária por alguns anos 

e durante aquele período a seção infantil 

da Liahona (em espanhol) foi~me de 

grande auxílio em meu chamado. Os arti~ 

gos também me ajudaram a preparar lições 

para a noite familiar e para ensinar minhas 

filha de cin o amr Je idade. 

Minha alma e -rã replera Je gr.nt l:h) 

pela boa influên ia que ~1 Lialwnu t.:'\L'rcc 

na viJa da , pe --ons. 1<1 é um recurso qu ' 

no - ajuda a comprel:nder a men -agem dn 

evangelho, obcde er aos man !amemo e 

desenvolver no -a fé no alvador. 

Viviana Garay Angulo 

Ala Talcahuano entro 

Estaca Talcahuano hile 

UM PRESENTE E PECIAL 

Quando fui batizada em 19 7, rc cbi 

um pre ente e pecial-um exemplar de 

A Liahona. Mal sabia cu quão pre iosa 

essa revi ta e tornaria para mim. 

A Liahona é uma grande fonte c - piri~ 

tual. Sempre me emociono ao ler a , 

muitas experiências relatada , na rc istn. 

Sinto~me grata por este guia em minha 

vida. Go taria que todos recebessem a 

revista para que pudes em cntir~sc da 

mesma forma que nó , membros, nos 'cn~ 

timos ao lê- la. 

Anna Cristina Bittencourt 

Ala Gravataí 

Estaca Porto Alegre Norte Brasil 

O LEGADO DO PRE IDENTE HU TER 

Quando esta edição estava indo para o prelo, o Pre idente Howard W. Hunter 

faleeeu em sua casa, em Salt Lake City. Preparamo um encarte e pecial "In 

Memoriam" para homenagear sua vida e missão. 

Segundo a programação original, a Mensagem da Primeira Presidência desta 

edição é de autoria do Presidenta Hunter, que expre a de modo muito belo um 

tema que ele expôs à Igreja durante os nove mesc em que erviu como nosso 

profeta. 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

Um Povo Motivado 
pelo Templo 

Presidente Howard W. Hunter 

(1907-1995) 

evangelho proclamado pelos santos dos últimos dias ao mundo 

é o evangelho de Jesus Cristo, conforme restaurado na Terra 

nesta dispensação, e destina,se à redenção de toda a humani, 

dade. O próprio Senhor revelou o essencial para a salvação e exaltação de Seus 

filhos. Um dos pontos essenciais é que se devem construir templos para a reali, 

zação de ordenanças que não se podem realizar em qualquer outro lugar. 

Ao explicarem,se essas coisas a pessoas de todo o mundo que vêem nossos 

templos, a pergunta que fazem com mais freqüência é: Quais são as ordenan, 

ças realizadas nos templos? 

Ao responder, normalmente mencionamos em primeiro lugar a ordenança 

conhecida como batismo pelos mortos. Observamos que, para muitos cris, 

tãos, a posição do homem perante o Senhor determina,se para toda a eterni, 

da de na hora da morte, pois não disse Cristo a Nicodemos: "Na ver 

dade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, 
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Nas ordenanças do 

templo, constroem-se os 

alicerces da família 

eterna. A Igreja tem a 

responsabilidade de 

preservar e proteger a 

família como o alicerce da 

sociedade. 



não pode entrar n reino de Deus" (João 3:5)? Sabemos, 
porém, que muitas pessoas morreram sem a ordenança 
do batismo e, portanto, de acordo com a declaração de 
Cristo a Nicodemos, eles seriam impedidos de entrar no 
reino de Deus. Isso levanta uma questão: Deus é justo? 

A resposta é: Deus, naturalmente, é jusro. É evidente 
que a declaração do Salvador pressupõe que se podem 
fazer batismos por aqueles que morreram sem ser batiza, 

dos. Os profetas dos últimos dias nos ensinaram que o 
bati mo é uma ordenança terrena que só pode ser reali, 
zada pelo vivos. Como é possível, então, aqueles que já 
morreram ser batizados, se só os vivos podem realizar a 
ordenança? Foi sobre isso que o Apóstolo Paulo escreveu 
aos oríntios, ao fazer a seguinte pergunta: 

"Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos 
mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por 
que se batizam eles então pelos mortos?" (I Coríntios 

15:29) 
De fato, ao estudarmos história eclesiástica, descobri, 

mos que o batismo pelos mortos era uma prática dos pri, 
meiros cristãos. Havia trabalho vicário pelos mortos, 
como o há hoje. Na verdade, o trabalho vicário não é 
algo novo ou estranho para nós. Lembramo,nos que o 
próprio Salvador expiou os pecados de toda a humani, 
dade de maneira vicária. Hoje em dia, os vivos nova, 

mente realizam batismo por indivíduos que morreram, 
a im como recebem a imposição das mãos para o dom do 
E pírito anto p r esses mesmos falecidos. As ordenanças 
pelo morto , entretanto, só se realizam na casa do 

enhor. 
A inv tidura é outra das ordenanças do templo. Ela 

on i te em dua parte : primeiramente, uma série de 
in tru õe , m gundo lugar, promessas ou convênios 
feito pela pe oa que recebe as ordenanças-promessas 
d viver em r tidão obedecer à condições do evange, 
lho de ]e u , ri to. A inve tidura é uma rdenança que 
<Ü n oa nonn mcnt o anto -tanto os vivo como 

os mortos . Portanto, é também uma ordenança realizada 
pelos vivos a favor dos mortos, sendo feita para aqueles 

por quem o batismo já foi realizado. 
Outra ordenança do templo é o casamento celestial, 

em que a mulher é selada ao marido e o marido à mulher 
para a eternidade. Sabemos que o casamento civil ter, 
mina com a morte; mas o casamento celestial realizado 
no templo pode existir para sempre. Os filhos nascidos 
de um casal após um casamento eterno estão automati, 

camente selados aos pais para a eternidade. Se os filhos 
nascerem antes de uma mulher ser selada ao marido, há 
a ordenança do selamento no templo que sela (ou une) 
esses filhos aos pais para a eternidade. É assim que filhos 
podem selar,se vicariamente a pais já falecidos. 

Nas ordenanças do templo, constroem,se os alicerces 
da família eterna. A Igreja tem a responsabilidade-e a 
autoridade-de preservar e proteger a família como o ali, 

cerce da sociedade. 
Todas as ordenanças do templo são essenciais para a 

salvação e exaltação dos filhos de nosso Pai Celestial. É, 
portanto, de grande relevância que, nas últimas duas 
décadas, três revelações a respeito de tais assuntos 
tenham sido acrescentadas ao livro Doutrina e 
Convênios . Rejubilamo,nos quando a revelação confe, 

· rindo o sacerdócio a todos os homens dignos foi anun, 
ciada em 1978 pela Primeira Presidência. O anúncio é a 
Declaração Oficial-2 em Doutrina e Convênios. Outras 
duas · sessões foram acrescentadas a Doutrina e 
Convênios na década de 70: as sessões 13 7 e 138. É 
muito significativo que ambas as revelações se refiram 
especificamente ao trabalho da redenção dos mortos. 

A sessão 13 7 registra a visão dada ao Profeta ]oseph 
Smith no Templo de Kirtland. Nessa visão, ele viu seu 
irmão Alvin, já falecido, e seus pais. A voz do Senhor 
chegou até ele e disse que "todos os que morreram sem 
um conhecimento deste Evangelho, que o teriam rece, 
bido se lhes fosse permitido permanecer na Terra, serão 
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ao morto , para que, na erdade, ~) - , 

sem julgado egundo o homen na 

carne, ma vive m egundo O u 
em espírito.,, (I Pedro 4:6) 

O Presidente Smith t ve, então, 
uma visão, que e nc ntra r gi , 

trada na se são 138. O Pr id nte 

Smith viu qu "o enhor não foi em 

pessoa entre o iníquo , ntrc o 

de obediente que r jeitaram a ver, 
dade, para ensiná,los. 

Mas eis que, dentr 

organizou a ua força 
o · ju · tos, 

designou 
mensageiro , in v e tindo,o · om 

poder e autoridade, comis ionou,o · 

para que fossem e leva m a luz do 

Evangelho aquele que e tavam na 

escuridão, me mo a todo o pírito · 

dos homens . E de se modo, o 
Evangelho foi pregado ao morto . , 

(D&C 138:29-30) 

Com certeza, nó , qu estamo 

deste lado do véu, temo um grande 

trabalho a realizar. Pois à luz d todo · 
Uma das ordenanças do templo é o casamento celestial, em que a mulher os fatos mencionado acima a re ·, 

é selada ao marido e o marido à mulher, para a eternidade. O casamento peito de ordenanças do templo, 
civil termina com a morte, mas o casamento celestial real izado no templo 

pode durar para sempre. 
vemos que a construção de templo 

tem um significado profundo para 

nós mesmos e para a humanidade. 

Nossas re pon abilidade tornam, c 
herdeiros do reino celestial de Deus,,. (D&C 13 7: 7) 

A sessão 138 registra uma manifestação divina dada ao 

Presidente Joseph F. Smith, que também se refere ao traba, 

lho da redenção dos mortos. O Presidente Smith ponderou 

sobre a visita do Senhor ao mundo espiritual ao ler a 

Primeira Epístola de Pedro e refletiu sobre os versículos que 

dizem: "Porque por isto foi pregado o evangelho também 

claras. Devemos obter as ordenanças do templo necc á, 

rias a nossa exaltação; a eguir, temos de fazer o trabalho 

necessário para aqueles que não tiveram a oportunidade 

de aceitar o evangelho em vida. O trabalho por outrem é 

realizado em dois e tágios: primeiram nte, pela pc ·qui ·a 

de hi tória da família para encontrar o nome · de nossos 

antepassado ; em segundo lugar, pela realização da · 
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ordenanças do templo para dar~lhes as mesmas oportuni~ 

dades dos vivos. 
Há, no entanto, muitos membros da Igreja que têm 

acesso limitado aos templos. Eles fazem o melhor possí~ 

vel, dedicando~se à pesquisa da história da família e dei~ 

xando que o trabalho do templo seja realizado por outras 

pessoas. Por outro lado, alguns membros fazem o traba~ 

lho do templo, mas não fazem a pesquisa de história da 

família a respeito dos próprios antepassados. Apesar de 

desempenharem um trabalho divino ao ajudar outros, 

perdem bênçãos por não procurar seus próprios família~ 

r s falecidos, conforme divinamente orientados pelos 

profetas dos últimos dias·. 

Lembro~me de uma experiência de alguns anos atrás 

que se assemelha ao mencionado acima. Ao final de ~ma 
reunião de testemunhos, o bispo comentou: "Tivemos 

uma experiência espiritual hoje, ao ouvirmos os testemu~ 

nhos prestados. Isso se deu porque estávamos-em jejum, 

de acordo com a lei do Senhor. Mas não nos esqueçamos 

de que a lei consiste em duas partes: jejuarmos, pela abs~ 

tinência de alimento, e contribuirmos com o que econo~ 

mizamos no jejum para o armazém do bispo, a fim de 

beneficiarmos os menos afortunados." A seguir, acrescen~ 

tou: "Espero que nenhum de nós saia daqui hoje com 

uma bênção pela metade." 

Aprendi que os que se dedicam à história da família e, 

a seguir, realizam as ordenanças do templo para aqueles 

cujos nomes pesquisaram, conhecem a alegria adicional 

de receber ambas as bênçãos por completo. 

Além disso, os mortos esperam ansiosamente que os 

antos dos últimos dias pesquisem seus nomes e, a seguir, 

compar çam ao templo para oficiar em seu lugar, a fim 

d que po am ser libertados da prisão no mundo espiri~ 

tual. 1i d nós dev mos encontrar alegria nesse magní~ 

fie trabalho de amor. 

Quã glorio o é termos o privilégio de ir ao templo para 

b r n a própria b "nçãos! Após irmos ao 

templo para receber nossas próprias ordenanças, que glo~ 

rioso privilégio é fazer o trabalho para os que se foram 

antes de nós! Este aspecto do trabalho do templo é de 

altruísmo. No entanto, cada vez que fazemos o trabalho 

do templo por outrem, recebemos uma bênção. Assim, 

não nos causa surpresa o Senhor desejar que Seu povo seja 

motivado pelo templo. Repito o que disse antes: agradaria 

ao Senhor que todo membro adulto fosse digno de ter 

uma recomendação do templo válida, mesmo que a dis~ 

tância do templo não permita seu uso imediato e fre~ 

qüente. As coisas que precisamos fazer ou não para sermos 

dignos de uma recomendação do templo são as mesmas 

que nos garantem a felicidade como indivíduos e famílias. 

Freqüentemos e amemos o templo. Devemos ir ao 

templo tão constantemente quanto nossa situação indi~ 

vidual o permitir, mas devemos fazê~lo com prudência. 

Não devemos fazê~lo apenas por nossos parentes faleci~ 

dos, mas também pelas bênçãos pessoais da adoração no 

templo, pela santidade e segurança existentes entre 

aquelas paredes dedicadas e santificadas. Ao irmos ao 

templo, aprendemos mais plena e profundamente o pro~ 

pósito da vida e o significado do sacrifício expiatório do 

Senhor Jesus Cristo. Façamos do templo, com a adora~ 

ção, os convênios e o casamento, nossa maior meta ter~ 

rena e nossa suprema experiência mortal. 

Partilhemos com nossos filhos os sentimentos espiri~ 

tuais que temos no templo. Ensinemos a eles, com diligên~ 

cia, o que pudermos mencionar a respeito dos propósitos 

da casa do Senhor. Tenhamos um retrato do templo em 

nossa casa, para que nossos filhos possam vê~ lo. Ensinai~ os 

sobre os propósitos da casa do Senhor. Instruí~os para que, 

desde a mais tenra idade, planejem ir ao templo e ser dig~ 

nos dessa bênção. Preparemos todos os missionários para 

irem ao templo com dignidade e para fazerem dessa expe~ 

riência o ponto alto de suas vidas, mais importante ainda 

do que o chamado para a missão. Planejemos, ensinemos e 

supliquemos a nossos filhos que se casem na casa do 
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O batismo pelos mortos era uma prática dos primeiros cristãos. Hoje em dia, os vivos novamente realizam 

batismos por indivíduos que morreram. Estas ordenanças, entretanto, só se realizam na casa do Senhor. 

Senhor. Salientemos, com mais vigor que anteriormente, a 

importância do local onde nos casamos e da autoridade de 
quem nos declara marido e mulher. 

Todos os esforços de se proclamar o evangelho, aper~ 

feiçoar os santos e redimir os mortos conduzem ao tem~ 

plo. Isso se dá por se rem as orden an ças do temp lo 

absolutamente cruciais; não podemos voltar à presença 
de Deus sem elas . Encorajo todos a freqüen tarem o tem~ 

plo dignamente ou a prepararem~se para entrar na casa 

santa a fim de receberem as ordenanças e convênios. 

Como os profetas disseram, o templo é um lugar de 
beleza; é um lugar de revelação; é um lugar de paz. É a 

casa do Senhor. É santificada para o Senhor. Deve ser 
santificada e importan te para nós. D 

A LIAHONA 

SUGESTÕES PARA OS MESTRES FAMILIARES 

1. Os temp los existem para a realização de 
ordenanças que não se podem realizar em qualquer 
outro lugar. 

2. Nas últimas duas décadas, trê importante rev la~ 

ções a respeito de tais assuntos foram acre centada ao 
livro Doutrina e Convênios. 

3. Os mortos esperam ansiosamente qu o anto do 

últimos dias pesquisem seus nomes e, a guir, compar ~ 

çam ao templo para oficiar em eu lugar. 

4. Ensinemos nossa família com diligência a re peito 
dos propósitos do templo. 

5. Freqüentemo e amemo o templo. 

MAIO DE 1 99 5 
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A PERGUNTA DE MEU 
Ken Checketts 

Overão estava começando e minha família prepa~ 
rava~se para uma curta viagem de férias a um 
dos belos "canyons" (desfiladeiros) de Utah. Por 

alguma razão, uma grande discussão desenvolveu~se 
entre meu irmão de 15 anos e eu. Tudo começou com 
um simples desentendimento, que levou a xingamentos, 
chegando nós quase a nos pegarmos. Ambos pensávamos 
nos insultos mais graves possíveis para dizer um ao outro. 
Era uma competição emocional, em que o vencedor seria 
aquele que não começasse a chorar. Fui o vencedor, pois 
m u irmão retirou~se em prantos para o quarto. 

Os olhares que recebi de meus pais e irmãos depois da 
discus ão, foram severos. Enquanto saboreava a "vitó~ 
ria", minha mãe interrompeu minha comemoração para 
falar de sua profunda decepção e do quanto se entriste~ 
cera ao ver~nos discutindo. Meu pai disse que já não 

sabia se airíamos em férias. 
As palavras deles reacenderam minha ira. Naquele 

momento eu estava não só furioso com meu irmão, mas 
também zangado com meus pais por sua incapacidade 
de entender meus sentimentos. Esperava que alguém 
di sesse que eu fizera a coisa certa e que meu irmão 
mer cera o que recebeu, mas ninguém parecia estar do 

m u lado. 
Enquanto uportava os olhares desapontados de meus 

pais, ouvi meu irmão de 9 anos, que soluçava sentado no 
cant do fá com a cabeça enterrada numa almofada. 
Olhei para ele e perguntei~lhe o que acontecera. Ele 
1 vantou a cabeça, com os olhos vermelhos e lágrimas 
corr nd ~lhe p lo ro to. Olhou~me diretamente nos 
olho , com a voz trêmula entre os soluços, perguntou: 

qu J u faria?" 
hoqu r duziu~me ao ilêncio. Observei meu 

irmã), qu ontinua a a chorar, c mecei a per~eber as 

implicações de suas palavras. Ali estava eu, um jovem 
supostamente maduro, recebendo uma lição de alguém 
com metade da minha idade. Fiquei envergonhado. 
Imediatamente soube o que fazer. Fui até o irmão com 
quem brigara é tentei pedir~lhe desculpas. Não era de se 

admirar que ele não estivesse disposto ouvir~me. Saí de 
seu quarto e fui para o meu. Caí na cama e comecei a 
chorar de vergonha pelo que fizera. As palavras de meu 
irmão mais novo ecoavam~me na cabeça: "O que Jesus 
faria?" 

Percebi quão anticristão eu fora. Enquanto 
estava deitado, o irmão com quem acabara de 
brigar entrou no meu quarto disposto 
a aceitar minhas desculpas. Com 
os olhos vermelhos e inchados, 
abraçamo~nos. Conversamos por 
um instante e depois contei~lhe 
o que nosso irmãozinho dis~ 
sera. Assim como acontecera 
comigo, ele também se 
comoveu. 

Subimos as escadas e 
encontramos o resto da família 
que nos esperava. Tínhamos 
obviamente feito as pazes e 
meus pais não tocaram mais 
no assunto. Recomeçamos a 
preparar as coisas para a 
viagem. 

Percebo agora a importância 
daquela pequena pergunta de meu 
irmão e serei sempre grato a ele e a 
quem quer que lhe tenha ensinado aquela 
simples pergunta: "O que Jesus faria?" D 
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Nossos Pontos 
Positivos Podem 
Causar Nossa Ruína 

Élder Dallin H. Oaks 

Do Quórum dos Doze Apóstolos 

OSenhor preveniu a pri~ 
meira geração de santos 
do últimos dias, dizendo: 

"qu vo acauteleis de vós mesmos". 
(D&C 84:4 3) Desejo relembrar cada 
um d nós da usce tibilidades da 
mortalidade e dos desvios demonía~ 
co que podem combinar~se a fim de 
cau arem nossa ruína espiritual. 

Leí ensinou que "é necessário que 
haja uma oposição em todas as coi~ 
sas. Se assim não fosse, ( ... ) não 
haveria retidão ( ... )" (2 Néfi 2:11). 
No domínio do progresso espiritual, 
a oposição surge freqüentemente por 
meio das tentações de Satanás. 
Aprendemos nas revelações moder ~ 
na que "é necessário que o diabo 

tente o filhos do homens, ou estes 
não poderiam er eus próprios árbi~ 
tro ( ... ) " (D&C 29:39). 

O Élder Marion G. Romney, do 

Quórum dos Doze Apóstolos, ensi~ 
nou: "Os santos dos últimos dias 
sabem que há um Deus. Com a 
mesma certeza, sabem que Satanás 
vive, que ele é um personagem espi~ 
ritual com poder, o arquiinimigo de 
Deus, do homem e da retidão." 
(Ensign, junho de 1971, p. 35.) O 
Presidente J oseph F. Smith descreveu 
um dos métodos de Satanás: 
"Satar{ás é um imitador habilidoso e, 
ao mesmo tempo em que as verdades 
genuínas do evangelho são dadas ao 
mundo em crescente abundância, ele 
dissemina a mesma quantidade de 
falsas doutrinas. (ibid., p. 36.) 

Satanás usa de todos os meios 
possíveis para degradar e escravizar 
as almas. Ele tenta distorcer e cor~ 
romper tudo o que foi criado para 
benefício do homem, algumas vezes 
enfraquecendo o que é bom, algumas 

Satanás também pode atacar-nos onde pensamos ser fortes ( ... ) Ele 

pode aproximar-se de nós por meio de nossos talentos e dos dons 

espirituais que possuímos. Se não tivermos cuidado, Satanás poderá 

causar nossa ruína espiritual corrompendo-nos por meio de nossos pontos 

positivos, além de explorar nossas fraquezas. 
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outras camuflando o que é mau. 
cralmente imaginamos Satanás 

atacando~nos em nossos pontos fra~ 
cos. O Élder Spencer W. Kimball, na 
época no Quórum dos Doze, descre~ 

v eu esta técnica ao dizer: " ( ... ) 
Lúcifer e seus seguidores conhecem 
os hábitos, fraquezas e pontos vulne~ 
ráveis de todo ser humano e se apro~ 
veitam deles para conduzi~los à 

"Alguns membros da Igreja, que deveriam agir de outro modo, escolhem 

uma ou duas teclas e batem nelas incessantemente, irritando aqueles que 

os cercam. Podem entorpecer sua própria sensibilidade espiritual. Eles 

perdem a noção de que há uma plenitude do evangelho." 
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destruição espiritual, (O Milagre do 
Perdão, São Paulo: Centro Editorial 
Brasileiro, 1974, p. 210) 

Como o mitológico Aquiles, que 
era imune a qualquer ataque mortí~ 
fero exceto se esse o atingisse no cal~ 
canhar, muitos de nós têm uma 
fraqueza em especial que pode ser 
explorada levando a nossa ruína 
espiritual. Para alguns, a fraqueza 
pode ser o hábito de beber, uma vul~ 
nerabilidade incomum às tentações 
sexuais, uma atração compulsiva por 
jogos de azar ou especulação finan~ 
ceira. Para outros, pode ser a ânsia 
pelo poder ou pelo dinheiro. Se for~ 
mos sábios, conheceremos nossas fra~ 
q uezas, nossos calcanhares de 
Aquiles espirituais e nos fortificare~ 
mos contra as tentações nessas áreas. 

Mas as fraquezas não constituem 
nossa única vulnerabilidade. Satanás 
também pode atacar~nos onde pensa~ 
mos ser fortes, precisamente nas áreas 
em que nos julgamos fortes. Ele se 
aproximará de nós por meio de nossos 
talentos e dos dons espirituais que 
possuímos. Se não tivermos cuidado, 
Satanás pode causar nossa ruína espi~ 
ritual corrompendo~nos por meio de 
nossos pontos positivos, além de 
explorar nossas fraquezas. Ilustrarei 
essa verdade com diversos exemplos. 

PARTES PREDILETAS 
DO EVANGELHO 

Meu primeiro exemplo diz res~ 

peito aos esforços de Satanás para 



Outra ponto positivo que Satanás pode explorar é um forte deseio de conhecer tudo sobre todos os princípios 

do evangelho. ( ... ) [Isso] pode levar algumas pessoas a pesquisar além das doutrinas corretas, procurando 

respostas para mistérios obscuros, em vez de buscar uma compreensão mais firme e de viver melhor os 

princípios básicos do evangelho. 

corromper uma pessoa que tem uma 

devoção incomum a um ponto de 
doutrina ou ma'ndamento em parti~ 

cular do evangelho de Jesus Cristo. 
Pode ser um talento especial para o 
trabalho de história da família, um 

comprometimento ex trao rdinário 
em relação ao govern~ constitucio~ 
nal, um talento especial para a aqui~ 

sição de conhecimentos ou qualquer 

outro talento ou comprometimento. 
O Éld e r Boyd K . Pac ker, do 

Quórum dos Doze, comparou a ple~ 

nitude do evangelho ao teclado de 
um piano. Ele disse ~ nos que uma 

pessoa pode sentir ~ se "atraída por 

uma única te cl a", ta l como uma 

doutrina que deseje ouvir "repetida 

seguidamente. ( . . . ) A lguns mem~ 

bros da Igreja, que deveriam agir de 

outro modo, escolhem uma ou duas 
teclas e ba tem n e las incessante~ 
mente, irritando aqueles que os cer~ 

cam. Podem en torpecer sua própria 
sensibilidade espiritual. Eles perdem 

a noção de que há uma plenitude do 
evangelho ( .. . ) [que rejeitam] em 

favo r de sua n ota predileta. Isso 
acaba por tornar~ se exagerado e dis~ 
to rcido, levando~os à apostasia." 

(Ensign, dezembro de 1971, 
pp. 41-42.) 

Podemo dizer a respeito de tai 
pessoas, como disse o Senhor obre o 
"Shakers" numa reve lação dada em 

1831: "Eis que vos digo que de ejam 
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conhecer a verdade em parte, ma 
não toda" ( ... ) (D&C 49: 2). 
Cuidado com essa tecla predileta. Ao 
insistirde em uma det rminada nota, 
eliminando ou prejudicando a harmo~ 

nia total do teclado do evangelho, 
Satanás poderá utilizar~ c de vo sa 
força para fazer~vo cair. 

MAL USO DE DONS ESPIRITUAl 

Sataná também t ntará cau ·ar 
nos a tuína tentandcH10 a usar erra~ 
damente no o don c pirituai . A 
revelaçõe no dizem que "há muito 

don , c a cada homem é dado um 
dom pelo E píri o de Deus" c que 

"todos tcs don · vêm de Deus, pma 



Uma concentração excessiva nas meta s pode fazer com que esqueçamos a importância dos meios corretos. ( ... ) 

Não podemos nos preocupar tanto com nossas metas que venhamos a esquecer-nos da necessidade de usar os 

meios corretos para atingi-las. 

o benefício dos filhos de Deus,,. 

(D&C 46:11, 26) A maior parte de 
nós já viu pe soas que o adversário 
desviou do caminho, corrompendo 
seus dons espirituais. Minha mãe con, 
tou,me um exemplo que observou 
quando era aluna da Universidade 
Brigham Young há muitos anos. 

Um homem que vivia em uma 

det rminada comunidade do estado 
d Utah tinha um grande dom de 
cura. A pessoa buscavam,no para 

receberem bênçãos, muitas delas sem 
fazer parte de sua ala ou estaca. Com 
o t mpo, dar bênçãos tornou,se quase 
ua profi , ão. omo parte de uas via, 

gen · a várias comunidad s, ele visi, 
ta v a o , apartam ntos do aluno da 
univcr idade, perguntando se que, 
riam bên ão . homem esqu cera, e 

da diretriz revelada a respeito de dons 
espirituais: "lembrando sempre com 
que fim são dados,,. (D&C 46:8) Um 

dom espiritual é dado para beneficiar 
os filhos de Deus, e não para ampliar 
a notoriedade ou gratificar o ego da 
pessoa que o recebe. O curandeiro 
profissional, que esqueceu esta lição, 
perdeu a companhia do Espírito e 

acabou por se r excomungado 

da Igreja. 

O DESEJO DE CONHECER TUDO 

Outra ponto positivo que Satanás 
pode explorar é um forte desejo de 
conhecer tudo sobre todos os princí, 
pios do evangelho. Como pode isso 
ser,no prejudicial? A experiência 
mo tra que, e esse desejo não for 
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disciplinado, pode levar algumas 
pessoas a pesquisar além das doutri, 
nas corretas, procurando respos tas 
para mistérios obscuros, em vez de 
buscar uma compreensão mais firme 
e de viver melhor os princípios bási, 

cos do evangelho. 
Alguns procuram respos tas para 

perguntas que Deus escolheu n ão 
responder. Outros recebem respos, 
tas-o u pen sam recebê ,las-de 
maneiras que são contrárias à ordem 
da Igreja . A es tes, S a t an ás es t á 
p ronto pa ra dese nc aminhar por 
meio de sofismas ou revelação espú, 
ria . A s pessoas que an seiam pelo 
conhecimen to pleno de todas as coi, 

sas têm de disciplinar suas perguntas 
e seus métodos, ou podem aproxi, 
mar,se da apos tasia sem sabê,lo. Ir 



além das doutrinas corretas pode ser 
tão perigoso quanto não chegar a 
doutrinas corretas. A segurança e a 
felicidade que nos são prometidas 
encontram~se em guardar os manda~ 
mentos e não em reduzi~los ou 
aumentá~los. 

O DESEJO DE SER GUIADO 

EM TODAS AS COISAS 

Outro exemplo próximo do ante~ 
rior é o da pessoa que tem um forte 

desejo de ser guiada pelo Espírito 
do Senhor mas que, sem sabedoria, 
estende o desejo ao ponto de querer 
ser guiada em todas as coisas. O 
desejo de ser guiado pelo Senhor é 
um ponto positivo, mas precisa ser 
acompanhado pela compreensão de 
que nosso Pai Celestial deixa que 
façamos escolhas pessoais em mui~ 
tas de nossas decisões. Tomar deci~ 
sões pessoais é uma das fontes do 
crescimento, que faz parte de nossa 
experiência na mortalidade. As pes~ 
soas que tentam transferir todo o 
processo de decisões para o Senhor 
e imploram revel ação em cada 
escolha, em breve encontrarão 
situações em que oram solicitando 
orientação e não a recebem. Isso 
pode ocorrer, por exemplo, em inú~ 
meras circunstâncias nas quais as 
esco lhas são insign ific antes o u 
naquelas em que ambas as possibili~ 
dades são aceitáveis. 

Devemos ponderar as coisas em 
nossa mente, usando o poder de 

raciocínio que o Senhor no conce~ 

deu. De ve mo s, a segu ir, orar 
pedindo orientação e agir de acordo 
com ela, se a recebermos. Se não 
recebermos orientação, devemos 
agir de acordo com nosso melhor 
julgamento. As pessoas que persis~ 
tem em buscar orientação por meio 
de revelação em assuntos nos quais 
o Senhor decidiu não nos orientar, 
podem engendrar um a resposta 
devida a sua fantasia ou tendências, 
ou podem até receber uma resposta 

por meio de uma revelação falsa. A 
revelação de Deus é uma realidade 
sagrada mas, como outras coisas 
sagradas, deve ser valorizada e utili~ 
zada adequadamente, para que uma 
grande força não se transforme em 
fraqueza debilitante. 

HONRARIAS QUE ÀS VEZES 

PODEM SER NOCIVAS 

As honrarias que algumas vezes 
recebemos de n ossos pares são, 
potencialmente, um ponto positivo, 
mas precisamos lembrar que Satanás 
pode torná~las nocivas. Devemos ter 
cuidado para não nos tornarmos 
como o profeta Balaão. O Apóstolo 
Paulo diz que Balaão "amou o prê~ 
mio da injustiça" (II Pedro 2: 15), que 
foi interpretado pelo Élder Bruce R. 
McConkie, do Quórum dos Doze, 
como sendo "as honras dos homens e 
as riquezas do mundo". [Doctrinal 
New Testament Commentary 
(Comentário Doutrinário do N vo 
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Ti tamento), 3 o lume , idade Jn 
Lago algado: B ok raft, 1974, 
3:361.] Podemo r ceber h nraria , 
mas devemo t r cuidado para que 
ela não desviem n a prioridade 
e comprometimento c m a c i a 
de Deus. 

UM DESEJO DE SACRIFICAR 

MAIS DO QUE É NECE ÁRIO 

O de ejo de acrificar tudo o que 
po uímo para o trabalho do nhor 
é certamente um ponto po ·i ti o. c 
fato, é um conv"nio qu fazemo em 
lugare sagrado . Ma até me ·mo 
este ponto posit ivo pode cau ar 
nossa queda, e deixarmo de limitar 
nossos sacrifício a c i a que o 
Senhor e Seu líder no t nham 
olicitado em um determinado 

momento. Devemo dizer como 
Alma: "( ... ) por qu d jaria x ~ 

cutar mai do que o trabalho para o 
qual fu i chamado?" (Alma 29:6) 
Aquele que con ideram in ufici nte 
pagar dízimo e oferta e trabalhar 
no cargo para o quai foram cha~ 
macios podem facilmente er d via~ 

dos por seita e outra forma 
estranha de dar vazão ao de cjo Je 
sacrificar mai d que n c ·ário. 

_CONSCIÊNCIA O IAL 

NÃO RE TRI GIDA POR 

OUTRO VALOR 

Alguma pe ·oa têm uma con ~ 

ci "ncia oc ia! ba tantc agu ada. 



Reagem às injustiças da sociedade muitos de nós. Porém, as pessoas 
com grande interesse, comprometi, que possuem esta grande qualidade 
mento e generosidade. Isso certa, precisam ser cuidadosas para não se 
mente é um ponto positivo, algo que · sentirem impelidas a ultrapassar 
precisa desenvolver,se mais em outros importantes valores. Minha 

Com treinamento e uma forma habilidosa de fazer apresentações, os 

professores podem tornar-se muito benquistos e eficientes em seu ensino. 

Mas Satanás tentará usar esse ponto positivo para corromper os professores, 

encoraiando-os a reunirem um grupo de seguidores ou discípulos. 
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consciência social não deve levar, 
me a compelir outras pessoas a utili, 
zarem seu tempo ou seus recursos na 
realização de meus propósitos. Não 
somos abençoados ao magnificarmos 
nossos chamados com o tempo ou os 
recursos de outrem. Recebemos o 
mandamento de amar o próximo, 
não de manipulá,lo, ainda que para 
nobres propósitos. 



Do mesmo modo, não nos deve~ doente, a fim de faltar ao trabalho e de obt r lucro louvor do mun :lo; 
mos indispor com a Igreja ou seus 
líderes quando os mesmos não 

seguem a teoria de que o propósito 
do evangelho é auxiliar nas reformas 

sociais e, portanto, não utilizam os 
recursos da Igreja para fins patroci~ 

nados por outras igrejas. Devemos 
lembrar~nos de que o Senhor deu a 

Sua Igreja restaurada uma missão de 

natureza única, não outorgada às 
demais. A Igreja tem de concentrar 

seus esforços básicos em atividades 

que só podem ser atingidas com a 

autoridade do sacerdócio, como, por 
exemplo, pregar o evangelho e redi~ 
mir os mortos. 

UMA CONCENTRAÇÃO 

INTENSA EM METAS 

Concentrar~se em nossas metas é 

um ponto altamente positivo. Todos 
já obtivemos os seus frutos. No 

entanto, uma concentração exces~ 
siva nas metas pode fazer com que 

esqueçamos a importância dos meios 

corretos. Quando eu fazia parte de 
uma presidência de estaca, um 
homem gabava~se do modo pelo qual 

ele conseguira manter a meta de ter 

uma freqüência perfeita em nossas 

reuniões de liderança da estaca. Em 
uma determinada ocasião, ele tinha 

que trabalhar no horário de uma de 
nossas reuniões. Quando seu empre~ 

gador lhe negou uma dispensa, disse~ 

me ele, orgulhosamente, que havia 

telefonado, e dizendo que estava 

ir à reunião. 

Observei cuidadosamente aquele 
homem depois de tal incidente. 
Fiquei imaginando se ele seria capaz 

de roubar para pagar o dízimo. Este 
exemplo pode ser extremo, mas 
serve para ilustrar o ponto que 
desejo explicar. Não podemos no 

preocupar tanto com nossas metas 

que venhamos a esquecer~nos da 
necessidade de usar os meios corre~ 
tos para atingi~las. 

PROFESSORES 

BENQUISTOS E ARTIMANHAS 

SACERDOTAIS EM POTENCIAL 

Outro exemplo de um ponto 
positivo que pode tornar~se nossa 
ruína são os professores carismáti~ 

cos. Com treinamento e uma forma 

habilidosa de fazer apresentações, os 
professores podem tornar~se muito 
benquistos e eficientes em seu 

ensino. Mas Satanás tentará usar 

esse ponto positivo para corromper 
os professores, encorajando~os a 

reunirem um grupo de seguidores ou 
discípulos. Um professor da Igreja, 

do Sistema Educacional da Igreja, 
ou um professor de uma universi~ 

dade da Igreja que congrega tais 
seguidores e o faz "por causa de 

riquezas e honrarias" (Alma 1: 16) é 

culpado de artimanha sacerdotal. 
" ( . . . ) artimanha sacerdotal é o 

homem pregar e estabelecer~se 

como uma luz para o mundo, a fim 
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não procura, por " m, o bcm~c ta r de 
Sião." (2 Néfi 26:29) 

Os profe re mai benqui 'to' c, 

portanto, o mai ficiente , ão par~ 
ticularmente u cetív i à artima~ 

nhas sacerdotai . Pod m tornar~ 

como Almon Babbitt, d quem o 
Senhor não e agradava porqu " lc 

aspira e tabelecer o u próprio on~ 

selho, em vez do con lho qu ord ~ 

nei, me mo da Prim ira Prc idên ia 
da Igrej a; e tab Ieee para a adora ão 

do Meu povo um b z rro de ouro". 
(D&C 124:84) 

DESCUIDO OU DISTORÇÃO 

DAS RESPONSABILIDADES 

FAMILIARES 

A família, sendo a mais agrada 
instituição da mortalidad , " um do 

ambientes nos quai Sataná e tá 

mais ansioso para transformar o 
pontos positivo em cau a d ruína. 

Meu primeiro exemplo a re peito 
deste tópico destina~s aquel que 

ganham o pão de cada dia. A Bíblia 
diz que desfrutar nosso trabalhos é 

um dom de Deus (v r Eclesia t 
5:19), mas esse dom pod corram~ 

per~ e. Nosso trabalho, a pro pcri~ 

dade e o reconh cimento que 
recebemo devido a el , pod m facil~ 
mente tornar~ e um deu que coloca~ 

mo antes Daquele que di e "Não 
terá outro deu s diante de mim". 
(Êxodo 20:3) Levado ao ex c · o, o 

amor e o comprometimento para 



com o trabalho podem tornar~se uma 
desculpa para descuidar~se da família 
c da re ponsabilidacles na Igreja. A 
maioria ele nós conhece mais de um 

exemplo a es e respeito. 

Em um nível ainda mais sensível, 

o justo desejo de um homem agir 
como o líder de sua família, se não 
exercido da maneira correta, pode 
levá~lo ao orgulho, egoísmo, manei~ 

ras ditatoriais e, até mesmo, brutali~ 
dade. Uma admoestação adequada 
contra esse perigo é feita pelo Senhor 
ao dizer que "é da natureza e disposi~ 

ção" daqueles que têm um pouco de 
autoridade, "exercer injusto domí~ 
nio". (D&C 121:39) Devemos todos 

Alerto os patriotas que estão participando da formação de exércitos atentar para a instrução de que a 
particulares e fazendo preparativos para conflitos armados. Seu ardor autoridade do sacerdócio deve ser 
excessivo por uma determinada face do patriotismo está fazendo com que exercida "com persuasão, com longa~ 
se arrisquem a arruinar-se espiritualmente. nimidade, com mansuetude e ternura 

e com amor não fingido". (D&C 
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121:41) 
Do mesmo modo, o justo desejo 

de uma mulher crescer, desenvolver~ 
se e magnificar seus talentos -
desejos estes enfatizados pelos 
ensinamentos atuais das feminis~ 
tas-também tem suas manifesta~ 
ções extremas, que podem levar a 
tentativas de apoderar~se da lide~ 
rança do sacerdócio, de advogar 
idéias que não estejam em harmonia 
com a doutrina da Igreja, ou até 
mesmo de abandonar as responsabili~ 

dades familiares. 

DOAR EM EXCESSO 

Outra área em que os pontos fortes 
podem levar~nos à ruína, diz respeito 
às finanças. Recebemos o manda~ 
mento de doar aos pobres. É possível 
que o cumprimento dessa obrigação 
cristã seja levado ao excesso? Creio 
que sim. Já vi casos em que as pessoas 
levam essa obrigação ao ponto de 
empobrecerem as próprias famílias, 

dispondo de propriedades ou de 



tempo que seriam necessários aos seus 
familiares. 

Talvez esse excesso explique por 
que o Rei Benjamim, que deu o man~ 

damento ao povo de repartir seus 

bens com os pobres- "alimentando 

os famintos, vestindo os nus, visi~ 

tando os doentes e aliviando~lhes os 

sofrimentos, tanto espiritual como 

materialmente" -também os tivesse 

alertado para que "essas coisas sejam 

feitas com sabedoria e ordem; porque 

não se exige que o homem corra 

mais rapidamente do que suas forças 

o permitam". (Mosias 4:26-27) De 

maneira semelhante, uma revelação 

dada ao Profeta J oseph Smith, 

quando traduzia o Livro de Mórmon, 

preveniu~o: "Não vás mais depressa 

nem trabalhes mais do que te permi~ 

tam as tuas forças e os meios provi~ 

denciados para traduzires ( ... ) " 
(D&C 10:4). 

Outro exemplo de como os pon~ 

tos positivos podem tornar~se nossa 

ruína diz respeito às atividades de 

aprendizado. O desejo de conhecer 

é, com certeza, um ponto muito posi~ 

tivo. A sede do saber é louvável, mas 

os frutos do saber tornam as pessoas 

particularmente suscetíveis ao 

pecado do orgulho. Isso também 

acontece com os frutos de outros 

talentos ou realizações, quer seja nos 

esportes ou nas artes. É comum os 

cultos e talentosos esquecerem~se de 

suas próprias limitaçõe e sua depen~ 

ciência total de Deus. 

As realizações no ensino superior 

trazem muito reconhecimento e sen~ 

timentos de auto~suficiência. Mas 

devemos lembrar das freqüentes 

advertências do Livro de Mórmon 

para que não nos vangloriemos de 

nossa força ou sabedoria, a fim de que 

não sejamos abandonados a nossa 

própria força e sabedoria. (Ver Alma 

38:11; 39:2; Helamã 4:13; 16:15.) 

Semelhantemente, ao referir~se 

ao plano astuto do maligno, o pro~ 

feta Jacó menciona que, quando o 

homens são instruídos, o que signi~ 

fica terem conhecimento, "pensam 

que são sábios", significando que 

pensam ter a capacidade para a 

sábia aplicação do conhecimento. 

Os que pensam ser sábios desse 

modo "não dão ouvidos aos conse~ 

lhos de Deus, pondo~os de lado, 

supondo que sabem por si mesmos". 

Nessa circunstância, o profeta disse: 

" ( ... ) sua sabedoria é insensatez e 

não lhes traz proveito. E eles perece~ 

rão. Mas é bom ser instruído, 

quando se dá ouvidos aos conselhos 

de Deus." (2 Néfi 9:28-29) 

FÉ DISTORCIDA 

Uma fé incomum em Deus, que é 

um dom genuíno e um ponto posi~ 

tivo, pode ser distorcida a ponto de 

impedir que uma pessoa se dedique 

a assuntos mais acadêmico . Já 

conheci pessoas que começaram 
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eus e tudo a adêmi o , om grand 

ânimo ma , com o pa 'ar do r mpo, 

não continuaram a inve ·rir o r ' mpo 
neces á rio em u e tudo ,. Ela , i ma~ 

ginavam ter d env lvido uma fé tão 

grande que, se impl ment fiz em 

o trabalho da Igreja, o nhor o 

abençoaria em eu objetivo acad "~ 

micos. Assim, a fé, um ponto upo ~ 

tamente po itivo para cl' , foi a 

causa de ua ruína a adêmi a. 

Podemo diz r~lhe o que o enhor 

disse a Oliver owd ry quando ' te 

não e saiu bem em eu c ' for o , 

para traduzir: 

"E ei qu foi porque não onti~ 

nuaste como principia te ( ... ) 

( ... ) tu upuses te que Eu to 

daria, quando não fize t outra coi a 

senão pedir. 

( ... ) deve pond rar em tua 

mente; depois Me deve perguntar e 

é correto ( ... ) (D&C 9:5, 7- ; v r 

também D&C 99: 118) 

O Senhor no acon elha aqui a 
termos equilíbrio. A fé é vital, ma , 

deve ser acompanhada do trabalho 

pessoal adequado à tar fa. É ó a im 

que temos direito às bênção . A ati~ 

tude correta é estudar como tudo 

depende e de nó e, a guir, orar 

exercer fé como e tudo depende c 

do Senhor. 

TRABALHO DESCOMEDIDO 

NA IGREJA 

Um ponto po itivo rel acionado ao 

mencionado acima, que pod • 



A sede do saber é louvável, mas os frutos do saber tornam as pessoas particularmente suscetíveis ao pecado do 

orgulho. Isso também acontece com os frutos de outros talentos ou realizações, quer seja nos esportes ou nas 

artes. É comum as pessoas cultas e talentosas esquecerem-se de suas próprias limitações e sua dependência 

total de Deus. 

corromper,se e contribuir para nossa 
ru ína, é o desejo de sair,se muito 
b m e m um ch am ado d a Igreja . 
Lembro de um aluno de um curso de 
pó ,graduação, que utilizava o traba, 
lho da Igr ja como um meio de esca, 

par do es tudos . Ele ia além do que é 
con iderado normal no trabalho da 
Igr ja dedicava, e a eu chamado 
qua c m tempo integral. Ele cons, 

tant m n te e o~ recia para todas a 
de ign açõ ex tr as, ajudando de 
man ira que todo lhe ficavam gra, 
tos, em vária organizaçõe e ativida, 
de da Igr ja. orno re ultado do 
mau emprego de u tempo, acabou 

ndo r provado , aí, culpou, erro, 
neam nt , o fardo exc ivo q ue 
r ~ r s nta o trabalho na Igreja . eu 

ponto positivo transformou,se 

em ruína. 
Lembro,me da preocupação do 

Presidente Harold B. Lee quando 
eu era presidente da Universidade 
Brigham Young. Um pouco antes de 
o Templo de Provo ser dedicado, 
ele falou,me de sua preocupação de 

que o fácil acesso ao templo faria 
com que alguns alunos da universi, 
dade fossem lá com tanta freqüên, 
cia, que negligenciassem os estudos. 
Ele solicitou,me que trabalhasse 

com os presidentes das estacas da 
universidade para certificar,me de 

que os alunos compreendiam que, 
mesmo algo tão sagrado e impor, 

tante quanto o trabalho no templo, 
precisava er feito com sabedoria e 
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ordem, de modo que os alunos não 
se descuidassem de seus estudos, 
que deveriam constituir a maior 
ênfase do período em que estavam 

na universidade. 

PATRIOTISMO EXACERBADO 

O amor pela pátria é, com cer, 

teza, um ponto positivo, mas quando 
exagerado pode tornar,se a causa da 
ruína espiritual. Há alguns cidadãos 
cujo. patriotismo é tão intenso e tão 
exacerbado que parece ter priori, 
dade sobre as outras responsabilida, 
des, incluindo a família e a Igreja. 
Alerto os patriotas que estão partici, 
pando da formação de exércitos par, 
ticulares e fazendo preparativos para 



conflitos armados. Seu ardor exces~ 

sivo por uma face do patriotismo está 

fazendo com que se arrisquem a 
arruinar, se espiritualmente ao se 

afastarem da sociedade da Igreja e do 
governo dos líderes civis, aos quais a 

12ª Regra de Fé os sujeita. 

AUTO~SUFICIÊNCIA 

MATERIALISTA 

Outro ponto positivo que pode 
levar~nos à ruína é a auto~suficiên~ 

cia. Somos ensinados a ser auto~ 

suficientes, a prover nosso sustento 

e o daqueles que dependem de nós. 
O sucesso neste empreendimento 

pode facilmente transformar~se em 
materialismo. Isso se dá quando 
essa virtude se torna uma preocu~ 

pação excessiva com o acúmulo de 

tesouros na Terra. Creio que tal 
preocupação identifica o materia~ 

lismo como uma fraqueza tipica~ 

mente mórmon, um exemplo 
clássico de como Satanás consegue 

persuadir a lguns a fazerem com 
que um ponto tão legitimamente 

positivo torne~se um a fraqueza 
debilitante. 

NÃO SEGUIR 

REALMENTE O PROFETA 

O desejo de seguir o profeta é, 
com certeza, um ponto muito posi~ 

tivo e adequado, mas mesmo esse 

ponto tem manifestações potencial~ 

mente perigosas. Já ouvi falar de 

mais de um grupo tão dispo to a 

seguir as palavras de um profeta 
morto, que rejeitava os ensinamen~ 

tos e conselhos dos profetas vivos. 
Satanás utilizou este tipo de cor~ 

rupç ão desde o princípio da 
Re staur ação . Todos devem lem~ 

brar~ se das instruções de J oseph 
Smith para que os santos se reunis~ 

sem em Kirtland, no estado de 
Ohio, e, a seguir, nos estados de 

Missouri e Illinois . Em cada un~ dos 
lu gares ao longo do caminho, 

alguns santos se afastaram, usando 
a frase "profeta decaído" como des~ 

culpa para se apegarem às palavras 
anteriores e rejeitarem as instru~ 

ções atuais . A mesma coisa aconte~ 

ceu após a morte do Profeta Joseph 
Smith, quando os santos se apega~ 

vam a uma ou outra declaração do 
profeta morto como base para 
apoiar ou unir~ se a um novo grupo 

que rejeitava os conselhos dos pro~ 
fetas vivos. 

Seguir o profeta é um ponto 

muito positivo, mas precisa~se ser 

coerente e atualizado, para que não 
se deixe levar à ruína espiritual 

resultante da rejeição da revelação 
contínua. Sob este princípio, a mais 
importante diferença entre os profe, 

tas mortos e os vivos é que os já fale~ 

ciclos não estão mais aqui para 
receber e declarar as palavras mais 

recentes do Senhor a Seu povo. Se 
aqui estivessem, não haveria dife~ 

rença alguma entre as mensagen 
dos profetas. 
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Pode~ e ob er ar uma di ·torção 
emelhant na práti a de alguma · 

pe soa que lecionam alguma· fra ~ 

ses do en inamento de um profeta 
e u am~nas para apoiar u p nto 

de vista político ou para outro 
propósitos pe oai . Ao fazê~lo, 

ignoram totalm nt a implicaçõe 

de outras palavras proféti a · ou 
mesmo da pr~pria a õe do · m ~-~ 

mos profeta . Por exemplo: Tenho, 

me correspondido com di v 'r ·o · 

membro da Igreja qu t ntaram 

usar algo que o Pre ident Ezra Taft 

Ben on di s como ba c para ·c 

recusarem a fazer uma J claração 
de imposto de renda ou a pagar 
impostos. 

Tenho tentado convencer es ·a · 

pessoas de que sua int rpr tação 
não pode ser o que o Pre iden t 
Benson teve a intenção de diz r, 
uma vez que todo o qu já ocupa~ 

ram tão agrado ofício, a ·im como 

todas as outras Autoridade rai , 
entregam fielmente ua · declara~ 
ções de imposto de r nda e pagam 
os imposto devido . O ervo · de 

Deus estão sob o mandamento do 
Mestre de segui~Lo de s rem 

exemplo para o rebanho. (Ver 

I Timóteo 4:12; I Pedro 5:3.) 
Devemo interpretar a palavra 
do p.rofeta à luz de ua · obra ·. 

Distorcer as palavra d um profeta 
a fim d apoiar ponto · de vi ·ta pe ~ 

oai , político , financeiro ou 

quai quer outro · é tentar manipular 

o proD ta em vez de segui~lo. 



EMPREGO INADEQUADO DO 

AMOR E DA TOLERÂNCIA 

Outro pontos positivos que podem 
causar nossa ruína são os dons do 
amor e da tolerância. São, obvia~ 
mente, grandes virtudes. O amor é 
uma qualidade suprema e a tolerância 
é a maneira principal de demonstrá~lo. 

O amor e a tolerância são qualidades 
universais- abrangem a todos-e aí 
está ua força, mas também é fonte de 
di t rçõ s m potencial. O amor e a 
int lerância são incompletos, a menos 
que acompanhado de uma preocupa~ 
ção com a v rdade e um comprometi~ 
mcnto com a união que Deu ordenou 
a eus servos. 

ap licados de maneira indisci~ 
plinada e excessiva, o amor e a tole~ 
rância podem produzir indiferença à 

verdade e à justiça e oposição à uni~ 

dade. O que torna a humanidade 
livre da morte e do pecado não é 
m ramente o amor, mas sim o amor 
acompanhado da verdade. "E conhe~ 
cerei a v rdade, e a verdade vos 
lib rtará." (João 8:32) E a prova de 
qu omo d nhor, não é omente 
o am r a t lerância, ma a uni~ 
dade . O enhor ressu citado disse: 
"( ... ) e vó nã ois um, não sois 
Meu ." (D&C 38:27) Para eguir o 
. mplo de amor d Senhor, deve~ 

mo 1 mbrar~no d ua explicação 
de qu "a qu mamo Eu também ca ~ 

tigo". (D& 95: 1) E dev mo l m~ 

para qu 
· jnmo · um. ( 

COMO IMPEDIR QUE OS 

PONTOS POSITIVOS 

TORNEM~SE NOSSA RUÍNA 

Ao concluir, preciso prevenir a 
mim mesmo e a meus leitores que a 
própria natureza desta mens agem 
pode servir à essa ruína contra a qual 
ela adverte. A idéia de que nossos 

pontos positivos podem tornar~se 
fraquezas poderi a ser entendida 
como se devêssemos ter moderação 
em todas as coisas. Mas o Salvador 
disse que, se formos mornos, Ele nos 
vomit ar á de Sua boca. (Ver 
Apocalipse 3: 16.) A moderação em 
todas as coisas não é uma virtude, 
porque pareceria justificar modera~ 
ção em nossos comprometimentos. 
Isto não é moderação, mas sim indi~ 
ferença. Este tipo de moderação vai 
de encontro ao mandamento divino 
de serv ir~ se "de todo o coração, 
poder, mente e força" (D&C 4:2), de 
buscar "as riquezas da eternidade" 
(D&C 68:31) e de sermos "valentes 
no testemunho de Jesus" (D&C 

76:79). Moderação não é a resposta. 
Como, então, impedir que nossos 

pontos positivos tornem~se nossa 
ruína? A qualidade que devemos cul~ 
tivar é a humildade. A humildade é 
nosso grande protetor. A humildade 
é o antídoto contra o orgulho. A 
humildade é a força catalisadora de 
todo aprendizado, especialmente o 
de coi a espirituais. Por meio do 
profeta Morôni, o Senhor deixou~nos 
vi lumbrar o papel da humildade: 
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" ( ... ) E dou a fraqueza aos homens 
a fim de que sejam humildes; e 
minha graça basta a todos os que se 
humilham perante mim; porque 
caso se humilhem perante mim e 
tenham fé em mim, então farei com 
que as coisas fracas se tornem fortes 
para eles." (Éter 12:27) 

Podemos dizer também que se os 
homens e as mulheres se humilha~ 
rem perante Deus, Ele os ajudará a 
impedir que seus pontos positivos 
transformem~se em fraquezas passí~ 
veis de exploração pelo adversário, 
com o fim de destruí~ los. 

Se formos mansos e humildes o 
suficiente para recebermos conse~ 
lhos, o Senhor poderá guiar~nos e o 
fará, por meio dos conselhos de nos ~ 

sos pais, professores e líderes. O 
orgulhoso escuta somente o clamor 
da multidão, mas aquele que, como 
disse o Rei Benjamim, tornar~ se 
"como uma criança, submisso, 
m an so, humilde, [e] paciente" 
(Mos ias 3: 19), poderá ouvir e seguir 
a "voz mansa e delicada" por meio 

da qual o Pai Celestial guia Seus 
filhos que são receptivos. 

Aqueles que se orgulham de um 
determinado ponto positivo perde~ 
ram a proteção da humild ade e 
estão vulneráveis ao uso que 
Satanás faz daquele ponto positivo 
para produzir sua ruína. Em con~ 
traste, se formos humildes e 
dispostos a sermos ensinados, obede~ 
cermos aos mandamentos de Deus, 
aos conse lhos dos líderes e aos 



sussurros do Espírito, poderemos ser 

guiados na utilização de nossos dons 
espirituais, nossas realizações e todos 

os outros pontos positivos que tiver
mos. E podemos ser guiados em 

como evitar os esforços de Satanás 
para usar nossos pontos positivos a 
fim de causar nossa ruína. 

Em tudo isso, devemo lembrar e 
confiar na orientação do Senhor e 
em Sua promessa: "Sê humilde; e o 

Senhor teu Deus te conduzirá pela 

mão e responderá as tuas orações." 
(D&C 112: 10) 

Testifico que isto é verdade, como 

testifico de nosso Senhor Jesu s 

Cri to , cuj o 'ac ri fí io cxpi a to ri o 
trouxe a re , urrcição c trarei todo o 

bem. O 

De um diswrso proferido em 11m serdo das 18 

es tacas da Universidade Brigham You ng 

realizado em 7 de junho de 1992 em Pnwo, 

no estado de Utah. 

Como, então, impedir que nossos pontos positivos tornem-se nossa ruína? ( ... ) A humildade é nosso grande 

protetor. ( ... ) Se formos mansos e humildes o suficiente para recebermos conselhos, o Senhor poderá guiar-nos 

e o fará, por meio dos conselhos de nossos pais, professores e líderes. 
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ENCONTRANDO TEMPO 
Ronda Hinrichsen 

Sou mã de trê filhos pequenos e freqüentemente 

achava difícil encontrar tempo para o estudo indi~ 
vidual da e crituras . Além disso, nwitas vezes, 

quando no a criança tavam agitadas, no so estudo 
familiar da es ritura não ra muito recompensador. 

Um domingo, num mom nto de reflexão, ponderei 
c , ·e , problema . A re po ta veio mansamente: Se eu 

' ·tu da ·s' pelo me no um capítulo das e critura diaria~ 

mente, a noite poderia rever o apítulo c m a família. 

A LIAHONA 

A revisão é simples: primeiramente, faço um rápido 

exame do c;apítulo; depois, falo sobre meus sentimentos 
e explico o que entendi. Para finalizar, leio várias frases e 

versículos que considero importantes. 

Pelo meu estudo obtive uma compreensão maior das 
escrituras. Meu marido aprende lendo meus resumos, 

m.esmo enquanto brinca com as crianças, e eu falo usando 

palavras que nosso caçula entende. Nossa família recebeu 

muita bênçãos de sa resposta a minha oração. D 
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esidente How · 
In Memoriam, 1907- 1995 

"Convido os membros da Igreja a seguirem com 

mais atenção o exemplo da vida de Jesus Cristo, 

especialmente no que tange ao amor, à espe

rança e compaixão que Ele demonstrou. Oro 

para que nos tratemos uns aos outros com mais 

bondade, paciência, cortesia e perdão." 

(Howard W Hunter, 6 de junho de 1994) 

Elizabeth S. VanDenBerghe 

O Presidente Howard W H unter foi um exemplo para a Igreja e para 

o mundo do "amor, esperança e compaixão" do Senhor Jesus 

risto. Apó ervir durante nove meses como o décimo~quarto 

Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi deso ~ 
brigado de seu ministério terreno na sexta~feira, 3 de março de 1995 , aos 87 

anos de idade. Faleceu às 8h35 em seu apartamento situado a um quarteirão 

do Templo de Salt Lake. Seu funeral foi realizado na quarta ~feira, 8 de março 

de 1995, ao mcio~dia, no Tabernáculo da Praça do Templo. Foi sepultado no 

emitério de Salt Lake. 

A vida de Howard W. Hunter foi notável sob qualquer pon to de vista. 

Ma enquanto o mundo o reverencia por suas importantes posições de lide ~ 

rança, ele abia que a verdadeira grandeza não repousa no que o mundo 

d fine como uces o, porém nas "coisas que Deus ordenou fossem fei tas por 

toda a humanidade, os milhares de pequenas coisas, serviços e sacrifícios 

que on titu m o dar ou perder a própria vida por amor ao Senhor e ao 

pró imo".' 

Muito embora uma profunda implicidade o impedisse de jamais fazer es ta 

comparação, o Pre idente Hunter alcançou sua própria definição de gran~ 

d za. Tal grandeza surgia quando não era centro das atenções, ao tomar deci~ 

sõe · c ·en ia i de trabalhar arduamente, de tornar a tentar após ter fa lhado, 

de auxiliar ·cu semelhante e de pautar ua vida pela do Salvador. 

omo Prc idente da Igreja, exortou todos os santos dos últimos dias a 

·eguircm o c. cmplo do enhor Je u Cri to e a "fazerem do templo do 

enhor o grande · ím_bolo de u·õt vida". 2 A vida e o mini tério do Presidente 

I Iunt r -nm terizaram~ ·c p la dedica ão, caridade c humildade. 

Mesmo quando criança, 

abaixo, aos cinco anos, 

Howard W. Hunter tinha uma 

natu reza compassiva e refi

nada . Essas qualidades cristãs 

torna ram-se cada vez mais 

evidentes à medida que ele 

amadurecia, até se tornar um 

Apóstolo, à direita. Em pala

vras, ações e pensamentos, 

sempre procurou imitar 

o Mestre. 

A LIAHONA • MAIO D E 1 995 • E D IÇ ÃO ESPECIAL 

2 



ard 

A LIAHONA 

Hunter 

MAIO DE 1995 

3 

PARTICIPANTES DA 

NATUREZA DIVINA 
11 Estudemos todos os 

ensinamentos do Salvador e 

sigamos mais plenamente o 

Seu exemplo. Ele deu-nos 

'tudo o que diz respeito à 

vida e piedade'. Ele nos 

'chamou por sua glória e 

virtude' e 'nos tem dado 

grandíssimas e preciosas 

promessas, para que por 

elas (fiquemos) participan

tes da natureza divina'. (11 

Pedro 1 :3-4) 

Acredito nessas 'grandís

simas e preciosas promes

sas' e convido todos os que 

me ouvem a reivindicá-las. 

Devemos lutar para ser 

'participantes da natureza 

divina'. Só então podere

mos verdadeiramente espe

rar por 'paz neste mundo e 

vida eterna no mundo vin-

douro"'. (D&C 59:23) 

(A Liahona, janeiro de 

1995, p. 8.) 
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Recebendo responsabilidades cada vez maiores, Howard W. Hunter valorizava 

muito o tempo que passava com a família. Após a missão de John, ele e Claire 

fizeram uma viagem com o filho-procedendo da mesma forma com Richard, 

após a missão dele. 

O serviço do jovem Howard na Igreja começou logo após seu batismo: 

ortar graveto e acender as lareiras da capela nas frias manhãs de domingo. 

Ele também uniu~ e ao novo programa de escotismo e tornou~se o segundo 

c otciro Águia d Boise. E quando os santos de Boise se reuniram para deci~ 
dir a respeito da construção de um tabernáculo em Boise, o jovem Howard 

W Huntcr, então c m 15 anos de idade, foi o primeiro a entregar uma doa~ 

ção: 25 dólares, uma alta soma que trabalhara arduamente para ganhar e 
a im fazer ua contribuição. 

O crviço de Howard também se estendia para-além das divisas de sua ala. 

Ajudar o vizinhos entr gando leite ou trabalhando em jardins era parte de 

sua rotina inicial, como o era também manter os olhos abertos para animais 

perdido que precisavam de alimento ou cuidado. Dorothy Hunter lembrava~ 

se que seu irmão mai velho, ainda na infância, já era doce e educado. 

ESTUDOS, MÚSICA E AVENTURA 

Embora N llie e Will Hunter não tenham recebido muita instrução for~ 

mal, ele proporcionaram a Howard e Dorothy um lar intelectualmente enri~ 

queccdor. Cada uma da crianças possuía um cartão da biblioteca, que muito 

utilizavam, Will freqü ntemente a levava em viagens imaginárias a dife~ 

rente paí e , utilizando o atlas e a enciclopédia da família. Essas aventuras 

deram a Howard um de jo de viajar que fazia com que nunca se sentisse 
sati ·feito. 

pc ·ar de um pouco daltônico e não afeito ao atletismo, Howard saiu~ 

·c l em nos c tudo ocialmente, na E cola Secundária de Boise na 

década de vinte. Ele tamb 'm cultivava um in teres e pela mú ica, indo 

so::inho a baile · a fim de poder ouvir melhor a banda musicai . Es e in te~ 

rcss pela mC1 ·i a, 1uc omeçara com aula de piano e violino, cresceu 

IRMÃS, APOIAI AS 

AUTORIDADES GERAIS 

11Assim como nosso 

Senhor e Salvador procurou 

nas mulheres de Seu tempo 

uma mão consoladora, um 

ouvido atento, um coração 

crente, um olhar bondoso, 

uma palavra de encoraja

mento, lealdade-mesmo , 

na hora da humilhação, 

agonia e morte-parece-me 

que existe uma grande 

necessidade de arregimen

tar as mulheres da Igreja 

hoje, para que auxiliem as 

Autoridades Gerais a estan

car o fluxo do mal que nos 

cerca e levar avante a obra 

de nosso Salvador." 

(A Liahona, janeiro de 1995, 

p. 1 09.) 
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À esquerda: Durante 35 anos 

aconselhando os santos como 

Apóstolo, o Presidente Hunter 

f reqüentemente focalizava a 

importância da família. 

Acima: A devoção mútua de 

Claire e Howard era terna e 

paciente. Claire sempre procu

rava a liderança do ma rido e 

ele buscava os conselhos dela. 

Havia confiança entre eles, 

amavam-se e preocupavam-se 

com o bem-estar um do outro . 

Claire faleceu em 1983. 

A LIAHONA 

quando H oward ganhou uma marimba de uma loja de mú ica. Aprendeu a 

tocá~ la sozinho, rapidamente, depois aprende u a tocar bateria, axofonc, 

clarinete e, mais tarde, trombeta. Também, em 1924, montou um on~ 

junto para tocar em bailes, que ficou popular na região, o · I IunLcr's 
Croonaders (Cantores do Hunter) . 

Howard formou~ se n a Escola Secundária de Boi e, m 3 de junho de 

1926, com planos para matricular~ e na faculdade. Ma o jovem de idiu~s' a 

participar de uma aventura mais exótica quando o Admirai Oriental Linc 
(Linhas Orientais AdmiraO convidou os Hunter's Croonaders para tocarem 

em um cruzeiro de dois meses no navio de pas ageiro PresidcnL ]acl<son. 
Então, a partir de janeiro de 1927, Howard embarcou na primeira de muitas 

viagens pelo mundo. Recordando~se do cruzeiro, ele conclui que "a instru ão 
valeu o dinheiro que gastamos". 

UM NOVO ESTADO 

Ao retornar a Boi e, Howard a legrou~ ·c ao abcr que o pai fora batizado 

em sua ausência. Ainda a im, embora ·ua asa ainda lhe prendesse o cor<~~ 

ção, a ânsia de aventura instava~o a pro cguir. cpois de c arriscar em uma 
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especu lação comercial e falir, ele decidiu visitar familiares e amigos em Los 
Angeles, Califórnia. Lá iniciou uma série de empregos que incluía selecionar 
limões de acordo com a cor de suas extremidades-uma tarefa difícil, perce~ 
beu Howard, para alguém que era daltônico. 

Finalmente, um emprego no Banco da Itália, o maior banco na 
Califórnia na época, ofereceu a Howard um certo grau de estabilidade e 
ele, em breve, matriculou~se em um curso nm:urno de negócios bancários. 
Também se tornou o baterista de uma banda que tocava em bailes locais e 
começou a envolver~se com outros jovens adultos santos dos últimos dias 
da área. Em 1928, ele passou a morar com os pais e a irmã que, junta~ 
mente com milhões de outros, haviam imigrado para a Califórnia durante 
a década de vinte . 

Mudar~se para o apartamento dos pais provou ser uma coisa significativa. 
A ficha de membro de Howard foi transferida para a Ala Adams, onde, sob a 
influência de um professor da escola dominical, iniciou um sério estudo 
das critura . "Considero esse período de minha vida como a época em que 
as verdad s d evangelho começaram a ser desvendadas", escreveu ele 
po teriormente. 

Em março de 1930, Howard recebeu sua bênção patriarcal. Nela foi dito a 
Howard que le era "alguém conhecido pelo Senhor anteriormente" e que 
fora ord nado "para realizar uma importante obra na mortalidade". 

Na ocasião, Howard estava namorando uma fovem, Clara May (Claire) 
] ffs, a quem conhecera em um baile da Igreja em 1928. Em meados de 1931 
os dois e tavam apaixonados. Na época, Howard tinha um bom cargo no 
banco, e a Grande Depressão que afligira o resto dos Estados Unidos parecia 
tê~ lo e quecido. Decidiram então casar~se. 

COMPROMISSOS E PROVAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . 

A deci ão de casar~se levou Howard a novas decisões a respeito do evan~ 

gclho da vida familiar. Quando, numa entrevista de recomendação para o 
templo, o bi po p rguntou~lhe se seria capaz de sustentar uma esposa com a 
parca renda que eu dízimo refletia, Howard de repente conscientizou~se da 
eriedade de não er um dizimista integral. Com sua determinação caracterís~ 

ti a, Howard e Claire decidiram que viveriam essa lei em seu casamento e o 
dízimo viria primeiro. Decidiram, também, seguir o conselho das Autoridades 

crai · de nã contraírem dívida . 

Ante do ca amento, Howard chegara a outra importante conclusão: 
ua arrcira mu ical, ape ar de con ideravelmente charmosa e lucrativa, 
onflitava om a vida familiar que almejava para Claire e os filhos. Então, 

em de junho d' 19 1, empacotou o in trumento . Depois dis o, ó os 

COMPROMISSO 

VERDADEIRO 

11A capacidade de ater

nos aos próprios princípios, 

de viver com integridade e 

fé, de acordo com o que se 

acredita-é isto que 

importa, é esta a diferença 

entre contribuição e com

promisso. Essa devoção ao 

princípio certo, na vida indi

vidual, no lar e na família, e 

em todo lugar em que 

encontramos e influencia-

mos outras pessoas, esta 

devoção é que Deus requer 

de nós, em última instân-

cio." (A Liahona, julho de 

1990, p. 67.) 
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O Élder Hunter começou a 

trabalhar em tempo integral 

para a Igreja em 1959, 

quando foi chamado ao apos

tolado. Passou as três décadas 

e meia seguintes equilibrando 

suas responsabilidades como 

historiador da Igreja, acima, e 

às responsabilidades familia

res. Na foto à esquerda ele 

aparece com as netas 

Kathleen e Anne, na capa de 

uma revista da Igreja, na edi

ção de outubro de 1964. 

pegava ocasionalmente para tocar em atividades familiares, ma nunca 
mais tocou profissionalmente. 

Em junho de 1931, Howard e Claire casaram~se para esta vida e para a 

eternidade, no Templo de Salt Lake. Quase imediatamente os recém~ca ado 

enfrentaram uma série de provações. Em janeiro de 1932, o banco em que 
Howard trabalhava faliu. Felizmente sem dívidas, o casal "não passou fom , , 

nas palavras de Howard, que, então, enfrentou uma sucessão d sub~ mpre~ 

gos. Foi vendedor ambulante de sabão e construiu uma vala para drenar a 

água da chuva por 30 centavos a hora. Finalmente, incapaz de ganhar pró~ 

prio sustento, em 1933 o casal mudou~se para a casa dos pais de Claire. 

Howard trabalhou para o sogro como pintor de pontes, freqüentement 
acampando com Claire no local do trabalho. 

Howard finalmente conseguiu um emprego permanente m 1934, no 

Distrito de Controle de Enchentes do Condado de Los Angeles. O emprego 

envolvia conhecimento de leis e logo ele se sentiu motivado a freqü ntar 

uma escola de advocacia. De 1935 a 1939, sua rotina diária ~ i trabalhar 

período integral durante o dia, freqüentar a Faculdad de ircito da 

Universidade do Sudoeste à noite, jantar com Clair e e tudar até dcpoi da 

meia~noite. Formou~se com louvor em 1939, foi o t rceiro de sua classe c 
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passou no teste da Ordem dos Advogados da Califórnia no mesmo ano. 

Além da dificuldades de freqüentar a escola e trabalhar período in tegral, 

sobrcvieram~lhe o desafios adicionais de uma família jovem. Howard 

William Jr. (Billy) na ccu em 1934, John Jacob, em 1936 e Richard Allen , 

em 1938. Foram anos de alegria e realização para Howard e Claire, mas 

foram também ano marcados pela tristeza. Com seis meses de idade, o 

pequeno Billy, na época filho único, adoeceu e, após uma intervenção cirúr~ 

gi a para e tancar uma hemorragia interna, faleceu. Howard disse que ele e 
la ire "ficaram d solados e entorpecidos pela dor" . 

MÃOS À OBRA 

No começo de 1940, após receber a licença para advogar na Califórnia, 

Howard iniciou uma promis ora carreira no campo do direito. O mês de 

ago to, porém, traria uma incrível surpresa: a Ala Alhambra dividiu~ se e, 

com a idade de 32 anos, Howard foi chamado como bispo da recém~criada 
Ala El reno. Da ocasião, Howard comento\1: "Sempre imaginei um bispo 
como ndo um homem mai velho". 

O Bi po Hunter provou ser um líder amável, mas firme. Um domingo, ao 

ver algun rapaze escapulirem furtivamente para a loja ao lado da capela 

apó di tribuírem o sacram nto, o bi po deixou o púlpito, foi até a loja e 

di ·c ao · envergonhados rapazes: "Irmãos, quando terminarem as compras, 
ontinuaremo a reunião." 

Quatro ano depoi de ua desobrigação, que se deu em 1946, o Bispo 

Hunter foi chamado como pre idente da E taca Pasadena. Nos nove anos 

seguinte , confiou ao · membr inúmero projetos de serviço que tinham o 

objetivo de levantar fundos para a con trução de uma nova sede da estaca e, 
a partir de 1951, para a con trução do Templo de Lo Angeles. 

urantc ua gc tão como pre ident de e taca, o Presidente Hunter foi 

t<1ml érn o rc ·pon ·úvcl pelo con clho r gional de pre identes de estaca do ul 

O Presidente Hunter viajava 

muito e quase sempre a ser

viço da Igreja . Acima, à 

esquerda: Em outubro de 

1979, como Apóstolo, recebeu 

a Medalha da Cidade de 

Jerusalém de seu amigo, o 

Prefeito Teddy Kollek, na dedi 

cação dos Jardins do 

Memorial de Orson Hyde, no 

Monte das Oliveiras, em 

Jerusalém. Com ele vemos o 

Presidente Spencer W. Kimball 

(extrema esquerda) e o futuro 

Presidente da Igreja, Ezra Taft 

Benson (segundo a partir da 

direita). Acima, à direita: Em 

outubro de 1987, o Élder 

David B. Haight, do Quórum 

dos Doze, cumprimenta o 

Presidente em Exercício de seu 

quórum, na conferência geral. 
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A PEDRA DE TOQUE 

DO S-ERVIÇO 

''Sugiro-vos que o 

Senhor preparou uma pedra 

de toque para todos nós, 

uma medida exterior de 

nossa dedicação interior, e 

que marca nossa fidelidade, 

podendo sobreviver ao 

fogo que aparecer no 

futuro. ( ... ) 

Certa ocasião, ( ... ) 

(Jesus) disse: 'Quando o 

fizestes a um destes meus 

pequeninos irmãos, a mim o 

fizestes' (Mal. 25:40). Ele 

medirá nossa devoção pela 

forma como amamos e ser-

vimos nossos semelhantes. 

Que tipo de marca estamos 

deixando na pedra de 

toque do Senhor? Somos 

verdadeiramente bons para 

nosso próximo? ( ... ) 

Precisamos lembrar-nos 

de que, embora façamos 

amigos, Deus fez nossos 

semelhantes-em todos os 

lugares. O amor não pode 

ter fronteiras; não devemos 

ter lealdades estreitas." 

(A Liahona, ianeiro de 1987, 

pp. 34-35.) 

A LIAHONA 

O Presidente Hunter fo i ordenado e designado décimo quarto Presidente da 

Igreja de Jesus C risto dos Santos dos Ú ltimos Dias em 5 de junho de 1994. No 

dia seguinte, ele e seus conselheiros, o Presidente Gordon B. Hinckley, Primeiro 

Conselhei ro, e o Pres idente Thomas S. Monson, Segundo Conselheiro, deram 

uma entrevista à imprensa, acima. Em sua declaração, o Presidente Hunter 

incentivou os membros a demonstrarem mais qualidades cristãs e a serem 

dignos de entrar no temp lo . 

da Califórnia, incentivou os membros a realizarem a noite familiar 15 anos 

antes da designação desse programa como programa oficial da Igreja, c foi o 

primeiro a formar classes de seminário de manhã bem cedo no ul da 
Califórnia. 

FILHOS, VIAGENS E NEGÓCIOS 

Apesar de estar sempre atarefado com os chamados da ala c da c la a, 

Howard conseguia arranjar tempo para os filhos. John e Richard adoravam, 

em especial, as histórias da viagem do pai pelo Oriente. Go tavam também 

de trabalhar em novos modelos de trens com o meticuloso pai, que à vezes 

os levava ao pátio da ferrovia para que os rapaze observa -·em os trcn c 
criassem novos desenhos. A família também gostava ele a istir a conc.crto 

no Hollywood Bowl (Anfiteatro de Hollywood) ego tava ele ouvir a imp1c , 
sionante coleção de gravações clássicas de Howard. 

John e Richard também se beneficiaram do de ejo ele Howarcl de rnostrcu·, 

lhes o mundo de uma forma que seu próprio pai não pudera fazer: ao término 

da missão de cada um (ambo serviram na Au trália), Howard c Claire levél, 
ramo ex,missionário para uma viagem ao redor do mundo. 

Howard permaneceu também perto dos pais. Will c Ncllie, por ua v ·z, 
deram ao filho a melhor festa de aniver ário de sua viela, quando ele fez 46 
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Clare, à direita, com 

Wags, o cachorro da 

família. De cima para 

baixo: Visitando o 

quartel dos 

bombeiros; com o 

pai, que é bombeiro; 

retrato da família 

Magee; em frente de 

casa; e fazendo 

sanduíches de 

banana. 



FAZER AMIGOS 

C LJ\Ill: i~\J\ <7 1: • • 
DE PORTADOWN, IRLANDA DO NORTE 

Richard M. Romney 

Clare Magee tem muitos amigos. Uma de suas melho

res amigas é sua mãe, Sue. Elas gostam de trabalhar jun

tas na cozinha, onde sempre fazem uma das guloseimas 
preferidas de Clare-sanduíche de banana. 

Ela também é muito amiga de suas irmãs mais velhas, 

Sara e Emma, que a ajudam a preparar-se para as apre

sentações de dança. Clare (11 anos) dança desde os 

quatro anos de idade. Sua professora de dança, Sharon 
Moore, é mais uma de suas amigas. 

Outro grande amigo que ela tem é seu pai, William. 

Ele é bombeiro e ela adora ir com ele para o quartel dos 

bombeiros, na mesma rua de sua casa, para ver os gran

des caminhões equipados com máquinas que apagam 

fogo. "Os bombeiros deixam meu pai e eu subirmos no 
caminhão. Eles não reclamam!" 

Ela e o pai sempre saem para passear com o cachorro 

da família, Wags. Wags é outro de seus grandes amigos. 

"Nós o salvamos da carrocinha. Ele foi abandonado 

quando pequeno, com apenas 12 semanas de idade. Seu 

rabo não pára de abanar desde que nos vimos pela pri

meira vez. É por isso que seu nome é Wags." (N. do T. 
-Wags significa abanas, em inglês.) 

Os Magees gostam de jogar boliche, ir ao cinema, 

passar o verão na praia e acampar todos juntos. "É 
maravilhoso passar o tempo com nossos familia

res, pois eles são nossos amigos eternos", diz 
Clare. 

Seu pai é o bispo da Ala Portadown, 

Estaca Belfast Irlanda do Norte. Com os 

p~is, Cl~re aprende bastante a respeito de 

vários outros amigos, como o Profeta 

Joseph Smith e o profeta vivo. 
Ela sabe a respeito de 

muitos heróis e heroína da e critura · c, ·obre tudo, 

aprende sobre o Salvador Je u Cri t e obre o Pai 

Celestial. "Sei que po so confiar no Pai el ·tia! e em 

Jesus. Quando oro, sei que Ele me ouvem". 

Clare também go ta da Primária e ficou D liz d 

aprender sobre os templos. "A Igreja e tá con ·truindo 

um templo perto de Preston, Inglaterra, e eu ei que irei 
lá um dia." 

Os Magees moram numa rua movimentada, ao lado 

de uma farmácia. "No sos vizinho amigo no · aceitam 

como família mórmon", diz o pai de Clare. "Ele · ·ão gen

tis para conosco e nós procuramo er genti para om 
eles." 

Clare faz amizad sonde quer que vá. Ela t m amiga 

que conheceu na organização das Bandeirante , na nata

ção e nos jogos de hóquei na grama. Também D z an1igo · 

quando participou de um espetáculo de pantomima no 

teatro da cidade. Sua mãe ajudou a fazer os traje de 
todo o elenco. 

Quando a mãe soube que alguns membros elo elenco 

tinham curiosidade pela Igreja, convidou-os a vi itarem 

a capela da Ala Portadown. Lá, muito dele , acompa

nhados das mães, observaram gravuras do Salvador 

ficaram sabendo com que profundidade o anto dos 

últimos dias amam ao Senhor. ''Alguns nem abiam que 

os santos dos últimos dias eram cristãos", explica a mãe 
deClare. "Agora sabem que somos." 

Será que Clare tem algum segredo que a ajuda a fazer 
tantos amigos? 

"Apenas me lembro de que somos todo filho do 

mesmo Deus", ela diz, "e isso significa que omo toclo 
irmãos." 

Bem, isso não é realmente um egredo. O 
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DE UM AMIGO PARA OUTRO 

, 

ELDER CARLOS A. AMADO 
Extraído de uma entrevista do Élder Carlos A. Amado, 

dos Setenta, e redigido por Melvin Leavitt. 

C resci na Cidade da 

Guatemala, com sete 
irmãos e sete irmãs. Não 

era fácil criar uma família desse 

tamanho c meu pai precisava 
trabalhar em dois ou três empregos 

ao mesmo tempo. Meus pais, porém, 
eram p ssoas felizes e nos ensinaram 

pelo exemplo a sermos felizes e 
desfrutarmos a vida. 

Aprendemos com eles que o 

Senhor nos abençoaria com as 
necessidades básicas da vida se dés~ 
semos o melhor de nós. Eles também 
nos ensinaram que, conquanto tivés~ 

emas alimento para nos sustentar e 
roupas para nos vestir, não importava 

e tínhamos um ou dois ternos; um 
já ra o bastante. Além di so, apren~ 

d mo a dividir tudo o que fosse 
po ív l. 

omec i a freqüentar a reuniões 
do ant s d s últimos dias quando 
tinha 10 ano . Minha família pe qui~ 
ou a Igr ja por novem se fui bati~ 

zad ao 11 ano . Eu g stava muito da 
Primária. Naqu 1 dia , havia só um 

n.mo em toda a cidad e a Primária 
r unia~ · ao ábad . Tínhamo que 

nmhr in o quilôm tro tod ábado 

para ir à Primária. 

Minha professora da Primária 
disse~me uma vez: "Um dia você 
será um líder na Igreja". Sorri e pen~ 

sei: "Ela está me dizendo isso só para 
eu ficar quieto". Mas quando fui 

chamado presidente da estaca, a pri~ 
meira mulher que entrevistei para 

renovação da recomendação do 
templo foi minha professora da 

Primária. Foi um momento espiritual 
para ambos. 

Senti um grande respeito pelo 
Sacerdócio Aarônico quando o 
recebi. Senti~me importante aos 

olhos do Senhor. Na verdade, a arde~ 

nação como diácono mudou toda a 
minha vida porque, desde aquele dia, 

quando me sinto tentado a fazer o 
que é errado, penso: "Sou um sacer~ 

dote do Senhor e Ele deseja que eu 
dê o melhor de mim". 

No colégio, eu era o único mem~ 
bro da Igreja. Muitos colegas me ridi~ 

cularizavam e testavam minha 

resolução de manter meus padrões. 
Eu era titular do time de futebol da 

e cola e era normal ouvir os outros 

jogadores do time dizerem palavrões, 
mas ele aceitavam o fato de que eu 

falava de acordo com os ensinamen~ 
tos da Igreja. Quando havia discus~ 

são no meio de um jogo, sabiam que 

minha posição seria a de pacificador. 

Eles me testaram com bebidas alcoó~ 
licas, imoralidades e outras tenta~ 

ções, mas quando viram que eu 

levava meus compromissos a sério, 
passaram a me respeitar. 

Fazer a escolha certa nem sempre 
foi fácil. Meus pais passavam dificul~ 

dades tentando prover o sustento de 
nossa grande família. Nós, os filhos 
mais velhos, ajudávamos como 

podíamos. Quando eu tinha 18 
anos, precisava comprar um par de 

calças, mas, depois de dividir meu 
salário com a família, sobrou~me 

apenas o dinheiro do dízimo. Fui 

tentado a gastar aquele dinheiro 

para comprar as calças, mas paguei o 
dízimo. Na semana seguinte, canse~ 

gui um trabalho extra que me permi~ 
tiu comprar as calças. 

É claro que fazer escolhas corretas 
não garante uma vida livre de pro~ 

blemas. Por exemplo, matemática era 

muito difícil para mim. Quando não 

passei na mesma prova duas ou três 

vezes, tive vontade de abandonar a 
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O Élder Carlos A. Amado, à esquerda, membro do Quórum dos Setenta; com quatro anos (fileira da frente, 

o primeiro da esquerda); com sete anos; e com Irmã Amado, abaixo. (As fotografias são cortesia da família Amado.) 

escola. Em vez disso, aprendi a estu~ 

dar com afinco e consegui a nota 

necessária para me formar. Alguns 

jovens saem~se bem na escola. Eles 

sabem as respostas e levam vantagem 

sobre o resto dos alunos, mas, se não 

aprendem a estudar com afinco, 

mesmo tendo grande inteligência, 

podem vir a fracassar na vida. Uma 

fraqueza pode transformar~se numa 

grande bênção quando a vencemos. 

Quando era jovem, percebi que a 

maioria de nós é insatisfeita consigo 

mesmo. Queremos ser mais altos ou 

mais baixos, mais magros ou mais 

gordos. Queremos ser mais elegantes 

e ricos. Queremos ter melhor apa~ 

rência. Temos inveja de outras pes~ 

soas que parecem ser mais talentosas 

e ter menos tristezas. Acho que cada 

um precisa lidar com o próprio 

desafio e não invejar pessoas 

que aparentemente têm vida 
mais fácil. 

Vocês sabiam que o dom 

que gostariam de ter pode 

ser exatamente a dificul~ 

dade da vida de outra pes~ 

soa? Cada um de nós 

recebe dons e desafios que 

nossas próprias necessidades exigem, 

por isso, não devemos nos comparar 

com os outros. Você é você e precisa 

ser sempre você. O Pai Celestial o 

ajudará a dar o melhor de si. 

Por sermos filhos de Deu , pod ~ 

mos vencer qualquer problema. I so 

pode não acontecer rápida e facil~ 

mente, mas, com Sua ajuda, m u 

próprio tempo, pod mo fazê~lo. D 



Heather Klassen 
ll J' TR \00 pr)F ~ RK BUEIIN f R 

M cu pai é mais velho que 

os pais de meus amigos. 

Ele é velho demais para 

fa::cr qualquer coisa. Na piscina, no 

verão passado, o pai de Jimmy deu 

um salto triplo do trampolim. Todos 

aplaudiram. Perguntei a meu pai se 

ele daria um, também. 

Ele riu. " teven, cu não sobrevi~ 

veria a uma queda dessas. Vamos 

par~1 a c.lgua, vou cn - inar~lhe o nado 

de COSta ' ". 

Eu aprendi o nado de costas, mas 

ninguém apbudiu. 

o outono, entrei para o time de 

futebol. O pai de Mcgan era o trei~ 

nador. Ele corria no campo conosco 

para lc.í. c [lam ccí. durante hora , gri, 

tando as jl '.!:!a da , e mo trando~no, 

como chutar. Meu pai só observava 

da arquibancada. 

"Pai, nàt) pode ser a -s istente do 

treinador ou <1 lguma coisa de , ' C 

tipt)!", perguntei. 

FICÇÃO 

VELHO DEM 

"Não tenho energia para movi~ 

mentar~me por tanto tempo, Steven, 

mas pensei em algumas jogadas que 

gos taria de contar para seu 

treinador. v 

O pai de Megan usou as jogadas 

e nós vencemos a maioria dos jogos 

que disputamos. No banquete do 

final da temporada, o pai de Megan 

ganhou um troféu. Meu pai 



AIS PARA O TRAMPOLIM 

só assistiu e aplaudiu. 

No inverno, minha classe fez uma 

excursão a uma estação de esqui. 

Todos os pais desciam as pistas mais 

difíceis. Todos, exceto meu pai. Ele 

só esquiava na pista pequena. 

"Não preciso de ossos quebrados 

na minha idade", disse meu pai 

quando lhe implorei que tentasse 

descer uma pista maior. Além disso, 

em vez de esquiar o tempo todo, 

ficou ajudando os esquiadores 

novatos a manter,se em pé sobre 

os esquis. 

Aí, no fim do ano escolar, 

nossa classe realizou um programa 

para os pais. A maioria deles tirou 

um dia de folga para falar sobre 

sua ocupação profissional. Como 

meu pai era aposentado, imaginei 

que ele não teria do que falar. 

Sentei,me perto de John e não vi 

seu pai no palco. "Onde está seu 

pai?", perguntedhe. 

"Não pôde vir. Está sempre via, 

jando a negócios. Ele viaja muito." 

John não estava feliz. 

"Meu pai está sempre por perto." 

"Você tem sorte." 

Um por um os pais levantaram,se 

e falaram sobre seus empregos. 

Alguns tinham trabalhos muito 

emocionantes. Um era piloto, outro, 

paramédico. Um pai era instrutor de 
pára,quedismo. Depois do pára,que, 

dista, foi a vez de meu pai. O que ele 
vai dizer?, pensei. 

"Meu emprego é meu filho 

Steven", começou ele. "Gosto de 

ajudá, lo a aprender coisas e participar 

de suas atividade~. Espero c~l<lr -,em, 

pre presente quando ele preci~<lr de 

mim. Ele acha que cu nunc1 faço coi, 

sas emocionantes, m<lS, par<1 mim, 

estar com ele todos os dia~ é a coi~.l 
mais emocionante do mundt)." 

Fiquei t~o surpreso que nilo um 

segui me mover. Me-.,mt) quando 

todos no ·alilo se lc\ <l11tllr<lm e 
aplaudimm, nem a sim pude me 
mexer. 

No final do programa, Ct )!Ti p<lr.l 

meu pai. Dissc,!hc que eu n cnm, 

precndia e que estava !e li: de ek· niit 1 

ser velho demais p;ml ser meu pai. n 



TEMPO DE COMPARTILHAR 

CREIO EM SER 
OBEDIENTE 

Karen Lofgreen 

11Pela obediência de um (homem) muitos serão feitos 

justos11 (Romanos 5:19). 

11 Ser obediente significa fazer escolhas . 

corretas. Quando somos obedientes, somos 
abençoados. Lembra~se de alguma vez em 

que foi abençoado por ter obedecido a um mandamento, 
a uma lei ou a seus pais? 

O Presidente Howard W Hunter sabia que erà impor~ 
tante obedecer aos pais. Aprendeu, também, que é 

importante ob decer aos mandamentos do Pai Celestial. 

Ele escreveu um diário, no qual relatou coisas que acon~ 

t ceram em sua infância as lições que aprendeu 
quando obedeceu aos pais. 

Por exemplo, quando o Presidente Hunter era criança, 
seu pai pediam~lhe, toda primavera, que ajudasse a 

plantar a horta da família. Durante o verão e o outono, 
ele colhia as frutas e legumes e ajudava a mãe a fazer 
conservas ou guardá~los em potes para serem consumidos 

durante os meses em que não era possível encontrá~los. 
ua mãe en inou~o a orar e ele desenvolveu um teste~ 

munho quando ainda muito jovem. Ele disse: "Minha 
mã n inou~me a orar e a agradecer ao Pai Celestial 

toda a coi a que de frutava. Eu freqüentemente agra~ 
d cia a Ele a beleza da Terra e os maravilhosos momen~ 

to que eu pa sava no rancho, junto ao rio, ou com os 
E coteiro . Também aprendi a pedir~ Lhe as coisas que 
d ejava ou de qu preci ava." 

Quando tinha oito anos de idade, ele queria ser bati~ 
zado. eu pai, que não era membro da Igreja, achava que 

Howard era muito novo para unir~se a alguma igreja. 
Mesmo abendo que o Pai Celestial queria que ele fosse 

membro da Igreja, o jovem Howard também sabia que 
era importante fazer a vontade do pai. Ele respeitou o 
pai, aguardando ·ua permi são. Cinco me e após com~ 
plctar doze ano ·, Howard foi batizado. 

unndo m adolc ·cente, os ·anto · de Boise, Idaho, 

reuniram~se com oficiais da Igreja para falar sobre a cons~ 

trução de um novo tabernáculo. Solicitou~se aos mem~ 

bros de Boise que fizessem doações para a construção do 
tabernáculo, e Howard foi o primeiro a levantar a mão. 
Ele comprometeu~se a doar 25 dólares. Era um bocado 
de dinheiro para um adolescente, naqueles dias. 

"Trabalhei e economizei até ser capaz de honrar meu 
compromisso por completo", ele recorda. 

Instruções 

As gravuras do Presidente Hunter na página 9 mos~ 

tram algumas das coisas que ele fazia para ser obediente. 
Complete a(s) palavra(s) que falta(m) abaixo de cada 
gravura. Depois, em folhas separadas, desenhe gravuras 

que mostrem como você é obediente. Dê título às gravu~ 
ras e pinte~as. 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Faça um calendário para cada criança. Peça às crianças mais 

velhas que preencham o nome do mês e os dias da semana (os pro~ 

fessores podem fazê~lo para as crianças mais novas). Deixe que 

cada criança enfeite seu prófJrio calendário e encoraje todas a pen~ 

durá-los em casa. A cada noite, elas podem escrever ou desenhar no 

calendário o que fizeram para ser obedientes (como, "Parei no sinal 

vermelho", "Fiz minhas orações", "Ajudei minha mãe") . Peça~ lhes 

que levem os calendários prontos à Primária no último domingo do 

mês, e mostre-os em classe. 

2. Pergunte às crianças quais são algumas músicas que as aju~ 

dam a aprender sobre obediência. Cante as músicas e discuta com 

as crianças que regras de obediência são ensinadas em cada uma. 

Inclua "Dou Graças ao Pai", "O Batismo", "Obediência". (Cante 

Comigo, A~8, B-4, B-36.) 

3. Peça às crianças que desenhem uma gravura ilustrando os ter~ 

mos que se seguem. Elas devem adicioná-los ao "Meu Livro das Regras 

de Fé" (ver Tempo de Compartilhar, Seção Infantil, fevereiro de l995, 

página l3): obediência - quando estamos desejosos de fazer a esco

lha certa; lei -uma regra que requer obediência de nossa parte. 
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O Presidente Hunter foi obediente 

Ajudando sua __________________ _ Escrevendo um ---------------

Plantando uma 

Respeitando seu ------------

Fazendo suas ___________ _ 

Contribuindo para _____ _ 

Sendo um _______ _ Tornando-se nosso ---------------
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O TRIGO E 
O JOIO 

Corliss Clayton 

J esu as vezc ensinava u ando 

parábola . Parábolas são histórias 

curtas qu usam situações bem 

conhecidas para ensinar verdades do 
evangelho. 

Uma parábola que Jesus ensinou 

nquanto tava na Galiléia foi sobre 

trigo joi (um tipo de erva daninha). Jesus disse que 

um hom m plantou em seu campo boas sementes de 

trigo. Enquanto dormia, alguém, no mesmo campo, plan~ 

tou JOlO, qu parece muito com o trigo durante o cres~ 

cimento. Todas a ementes começaram a brotar e folhas 

de trigo c joio urgiram do solo. 

Um trabalhador do campo notou o joio crescendo 

om o trigo c perguntou ao dono: "Não emea te tu no 

teu ampo boa mente? Por qu tem então joio?" 

(Mateu 13:27) 

dono do campo di que um inimigo devia ter 

plantado o joio. Quando o trabalhador perguntou se o 

joio deveria er arrancado de truído, dono dis e que 

não. c o joio fo arrancado, e plicou, orande parte do 

trigo 'e ria de ' truída também, uma vez que e tavam cres~ 
endo lado a lado. 

A ' ' im, permitiu~ ' C qu tanto o trigo quanto JOlO 

rcs ·c ' S m junt )' ,Na épo a da colheita, o dono di e 

aos ceifeiros que primeiro reunissem e 

estocassem o trigo em segurança no 

celeiro. Depois que houvessem termi~ 

nado, deveriam reunir o joio em feixes e 
queimá~lo. 

Quando os discípulos estavam a sós com 

Jesus, pediram~Lhe que explicasse a 

parábola. Jesus disse que o semeador da boa semente 

representava Ele próprio e os Apóstolos. O campo 

representava o mundo; a boa semente, seus justos 

seguidores; e o joio, aqueles que seguem Satanás. 

Satanás era o semeador do joio. A colheita represen~ 

tava o fim do mundo e os ceifeiros representavam 

anjos. Hoje, permite~se que pessoas boas e más "cres~ 

çam" juntas, mas, no fim do mundo, anjos separarão os 

justos dos injustos. Os injustos-aqueles que preferi~ 

ram quebrar o mandamentos-serão punidos. 

Entretanto, os justos-aqueles que preferiram guardar 

o mandamentos-"resplandecerão como o sol, no 

reino de seu Pai" (Ma teus l3 :43). 

Ao virmos para a Terra, recebem_os a liberdade de 

escolher entre o bem e o mal. Compete a nós a decisão 

de ser como o trigo ou como o joio. D 

(Ver Mateus 13:24-30, 36-43; D&C 86:1-2, 4-7.) 
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SÓ PARA DIVERTIR 

OLHE PARA MIM Roberto L. Fairall 

~ ~ 
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17 

22 

Ligue os ponto para ver minhas duas toneladas 
intcirinhas! 

JOSÉ E SEUS 
IRMÃOS 

Shauna Mooney Kawasaki 

Leia a resp ito do encontro de José e 

ua família em Gênesis 42, 45 e 47. 

Marque um O em torno das declara~ 
çõc, verdadeira e um X nas falsas. 

Dez dos irmãos de 

José f<:ram ao Egito 

tentar comprar 

grãos. 

FLORES DE MAIO Susan Curtis 

Ajude o bichinho a encontrar o caminho para 

a parte de cima da flor sem cruzar qualquer das 

linhas . 

Os irmãos de José José estava zangado 

não sabiam quem por seus irmãos 

ele era quando o terem-no vendido 

encontraram no como escravo. 

Egito . 

e rc ponder corretamente, terá três 

X ou trê O em eqüência. 
José disse aos irmãos José disse que foi José não queria que 

que deviam ficar bom ter sido ven- seus irmãos contas-

zangados com eles dido no Egito, por- sem ao pai que ele 

mesmos pelo que lhe que ele salvara estava vivo. 

f izeram. vidas. 

O s irmãos de José O Faraó não permi- Os israelitas aumen-

eram pastores . tiu que a família de taram grandemente 

José se estabele- em número. 

cesse no Egito. 
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FICÇÃO 

Respostas 
de Fé para 
Andréia 

Ruth Liljenquist 
.... , -:..~~~·! ...... ,~. 

..... .... 
,;-

"Em que minha Igreja a r dita?" gaguejou ndréia. 
"Sim.,, In i tiu Jane. "Vo ê tAm que acreditar em 

alguma coi a-tal ez em algo diferente., 

"Bem, hum ( ... )cremO ' em us c ( ... )c ( ... )" 

"Dis o eu já ' abia. maior parte las lgt 'jas acr 'ditam 

em Deu ,,, di e Jane. 'Mas em que sua Igreja a ' redita 

que a torna diferente da , outra , Igreja ·?, 

Andréia sentiu que tava ficando corada. l.JHC Jwsso 
dizer? pensou. 

Nes e instante a mãe de Jane chamou: "Andréia, ' Ua 

mãe acabou de ligar. Quer que vá para ca a ag )ra 
n1esmo., 

"Puxa, tinha me esquecido! Prometi que cuidaria do 

meu irmão! Sinto muito Jane-tenho que corr r. Vejo 
você amanhã.,, 

Ao agradecer à mãe de Jane e apr ar~se para chegar 

em casa, as perguntas de Jane não lhe aíam da mente c 

ela sentiu~se envergonhada por não aber o que dize r. 

Sou membro desde que nasci. Deveria saber no que a Igreja 
acredita. 

Após as aula , no dia seguinte, Andréia levantou~ c 



voando c ·aiu Ja ela se. Se eu correr, ]ane nüo me alcan~ 
çurá e não fará aquelas }Jerguntas novamente, pensou ela. 

Mas não foi rápida oba tante. 
"Andréia, espere por mim", gritou Jane do fundo do 

corredor. "Só tenho que pegar o livro na biblioteca." 

Enquanto iam para ca a, Andréia manteve a cabeça 

baixa ficou encarando a calçada como se esperasse que 

esta alta se obre ela. Tudo o que conseguia fazer era 

acenar ou menear a cabeça sempre que Jane lhe dizia 

algo. Finalmente, Jane curvou~se e encarou a amiga. 

"Você está bem?" 
"Sim. Apenas não estou com vontade de conversar. 

De qualquer jeito, chegamos a sua casa. Vejo você ama~ 

nhã à tarde. Ainda está planejando ir lá em casa para 

fazermos bolachinhas, não está?" 
"Claro qu sim, mal po o esperar para experimentar 

sua receita!" 
Andréia quase não ouviu a resposta de Jane. Em que 

os antas dos Últimos Dias acreditam? Perguntou~se 
enquanto prosseguia. De seus pais e da Primária ela 

aprendera a respeito de templos, profetas, Livro de 

Mórmon, reino celestial, Jesus, Pai Celestial e muitas 

outra coisas. Mas como explicar tudo isso a Jane? 

Levara quase toda a vida para aprender essas coisas. 

Naquela noite, enquanto ela e o pai lavavam a lóuça, 

ela perguntou: "Pai, em que é que nossa Igreja acredita?" 

"Bem, Andréia, cremos em muitas coisas. Para come~ 

çar, cr mo no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Cremos 

que a famílias podem ser eternas. Cremos em Joseph 

mith no Livro de Mórmon." 

"Ma i so não é tudo, é?" 
"Não, naturalmente que não. Acho que se entrásse~ 

mo em d talhes poderíamos e crever vários livros a res~ 

p ito d qu acreditamos. Por que pergunta?" 

" nt ma Jane perguntou em que nossa Igreja acre~ 

dita eu não oube r pond r. Tenho dez anos de idade, 

ou batizada e ainda a sim nã sei o que dizer." Andréia 

ficou com a voz embargada e a lágrimas começaram a se 

a umular n canto de eu olh . 
pai colo ou o pan de prato de lado, sentou~se na 

me ·a da ozinha e p diu que a menina e entas e a seu 

lado. "Andréia, oc" sabe em que acreditamo , apena se 

que u d que ·abe. L mbra~ d quand e prepa~ 

rnvn r nm o bati mo? que fez?" 

"Bem, li o Livro de Mórmon., tentei arrepender~me de 

meus pecados e decorei as Regras de Fé." 

"Certo. E o que nos dizem as Regras de Fé?" 

Um sorriso abriu~se no rosto de Andréia. "Elas nos 

dizem em que acreditai11os! Eu sei!" 
"Claro que sabe. As Regras de Fé são instrumentos 

valiosos para ajudar~nos e ajudar outras pessoas a com~ 

preenderem em que acreditamos." 
Quando Andréia e o pai acabaram de lavar os pratos, 

sentaram~se e abriram as escrituras em Pérola de Grande 

Valor. Nas duas páginas finais encontraram as Regras de 

Fé e leram~nas uma a uma. Ou melhor, o pai leu 

enquanto Andréia as recitava de memória. Ela sentiu~se 

feliz por estar recordando as Regras de Fé para o pro~ 

grama O Evangelho em Ação e por lembrar~se de 

todas elas. 
Abaixo da 13ª regra, Andréia viu o nome Joseph 

Smith. "Quando foi que Joseph Smith as escreveu?" 

perguntou. 
"Bem, um homem chamado John Wentworth, que era 

o redator de um jornal de Illinois, queria saber como a 

Igreja se iniciara e no que os membros acreditavam. 

Joseph Smith enviou~ lhe uma carta que ficou conhecida 

como a "Carta Wentworth". Elas não entram em de ta~ 

lhes a respeito de todas as coisas em que acreditamos, 

mas relacionam muitas das verdades básicas do 

evangelho." 
"Estou feliz por termos as Regras de Fé! Agora sei o 

que posso dizer a Jane. Vou falar com ela amanhã. 

Obrigada, pai." 
No dia seguinte, Andréia mal podia esperar a chegada 

de Jane. Antes que a amiga tivesse sequer pendurado o 

casaco, Andréia já havia disparado a falar. "Lembra~se do 

que me perguntou outro dia-a respeito do que minha 

Igreja acreditava?" 
"Ah, sim. Lembro~me . Não fomos muito longe no 

assunto, não é?" 
"Agora posso dizer~lhe." Andréia passou então a reei~ 

tar as Regras de Fé. 
"Puxa! Você sabe muito sobre o que acredita. É fan~ 

tástico. Como aprendeu tudo isso?" 
1
1. 

"Tenho aprendido em casa e na Igreja durante toda / 

minha vida, mas"-ela sorriu para a amiga-"tive uma // 

pequena ajuda de um jornalista." Então contou a ./ j' j'" 
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J ane a respeito da Carta Wentworth e de como a res, 

posta de Joseph Smith se transformara nas Regra de Fé. 
"Mal posso acreditar que tenha decorado toda ela ,, 

disse Jane. "É muita coisa para se lembrar!, 

"Não é muita coisa quando é algo em que se 
acredita., 

Jane ficou em silêncio por alguns instantes. "Andréia, 
pode contar,me mais a respeito das coisas em que acre, 

dita? Não entendi bem tudo o que disse, mas gostaria de 
entender., 

"Claro. Vamos começar a fazer as bolachinhas e eu 
lhe explico a primeira regra de fé., Andréia passou a 

... --0 



maior parte do tempo em que fizeram bolachas expli~ 

cando algumas das Regra de Fé. Então, enquanto sabo ~ 

reavam a bolachas de chocolate quentinhas, ela 

xp li cou mai . Quando Jane estava de saída, Andréia fez 

a oferta: " e quiser aprender mais, talvez possa ir à Igreja 

comigo qualquer hora." 
"Ah, gostaria muito. Pedirei a minha mãe e depois lhe 

darei a resposta." 

Naquela noite, Andréia contou ao pai a respeito da 

experiência que tivera com Jane. 
"Andréia, o Profeta Joseph Smith ficaria feliz em 

saber que o que escreveu a John Wentworth ajudou~a a 

compartilhar o evangdho. Lembre~se de agradecer ao 

Senhor hoje à noite pelo Profeta e pela grande 

obra que realizou." 
E foi exatamente isso que Andréia fez. D 

·• . . 



OS PROBLEMAS 

NOS APRIMORAM 

''Todas as gerações, 

desde o princípio dos tem

pos, teve ( ... ) problemas 

para resolver. Além disso, 

todas as pessoas enfrentam 

uma série de desafios que 

às vezes parecem ter sido 

selecionados especialmente 

para elas. ( ... ) 

Quando essas experiên

cias nos tornam humildes, 

nos aprimoram e ensinam, 

fazem com que sejamos 

melhores, mais gratos, 

amorosos e sensíveis às 

dificuldades alheias. 

Mesmo nos momentos 

mais difíceis, os problemas 

e as profecias nunca tive

ram qualquer outro propó

sito a não ser abençoar os 

justos e auxiliar os menos 

justos a colocarem-se no 

caminho do arrependi

mento." (New Era, janeiro 

de 1994, p. 6.) 

A LIAHONA 

Por muitos anos, o Presidente Hunter enfrentou problemas de saúde-problemas 

dele mesmo e da esposa. Contudo, continuou a servir fielmente em seus chama

dos. Na página ao lado, u.m momento de reflexão durante a conferência gerol. 

Acima, cumprimenta membros da Igreja em uma conferência em Tucson, Estado 

do Arizona, em setembro de 1994. Abaixo, numa viagem à Suíça, um mês antes, 

detém-se por um momento com a fam íl ia e amigos para contemplar os Alpes. 

anos, em 1953, durante uma caravana da estaca ao Templo do Arizon<l. 

Enquanto Howard discursava para os membro da e taca na capela do 

templo, seus pais entraram, vestidos de branco, prontos para -e rem -ela do · 

um ao outro e ao filho. 
Nesse meio tempo, Howard tornara~se consultor jurídico em Lo Angelc 

e fora convidado para trabalhar para a junta de diretore de mai de dua 

dúzias de empresas. Quando os clientes não podiam pagar seus serviço -, ofe~ 
recia~lhes serviço legal gratuito. Sua habilidade com a lei era tão rc -pc i~ 

tada, que foi considerado para a posição de juiz em uma da corte , c ·raduai . 

Contudo, recusou a oportunidade. Seu trabalho como advogado autônomo c 

a liberdade que isso lhe dava para servir na Igreja e buscar novo - in tere scs 

significava mais para ele do que o prestígio que o cargo de juiz lhe trari,. 

TRABALHO NA IGREJA EM TEMPO INTEGRAL 

Em outubro de 1959, durante uma das típicas viagen de Howard c 

Claire à conferência geral na Cidade de Salt Lake, o Pre idente David 

McKay informou~o de que o Senhor falara. "E tá endo chamado para 

ser uma de suas testemunhas especiais, e amanhã erá apoiado como 

membro do Conselho dos Doze." Completameil.te urpreso, Howard mal 

conseguia falar. 
O Élder Howard W. Hunter foi apoiado para o Quórum dos Doze 

Apóstolos no dia seguinte, 10 de outubro de 1959, e no dia 15 de outubro o 

Presidente David O. McKay ordenou~o Apó tolo c de ignOLHJ membro do 

Quórum dos Doze, onde serviria nos 35 ano cguintcs. 
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TODO MEMBRO DEVE 

SER DIGNO DO TEMPLO 

"Eu ( ... ) exorto os 

membros da Igreja a faze

rem do templo do Senhor o 

grande símbolo de sua vida 

e o local supremo de seus 

mais sagrados convênios. O 

meu mais profundo desejo é 

que todos os membros da 

Igreja se tornem dignos de 

entrar no templo. Espero 

que todo membro adulto 

seja digno de possuir uma 

recomendação atualizada 

para o templo, mesmo que 

a distância não lhe permita 

usá-la sempre." (A Liahona, 

setembro de 1994, p. 4.) 

Uma vida devotada à redenção dos mortos levou o Presi dente Hunter ao templo 

com freqüência. Seu conselho aos santos de que f izessem o mesmo, tornou-se 

uma marca de sua presidência . À esquerda , vemo -lo com o Presidente Hinckley e 

com o Presidente Monson em f rente ao Templo de O rlando Flórida, no dia de 

sua dedicação, em outubro de 1994. Acima, ele e a m ulher misturam-se com a 

multidão presente aos serviços dedicatórios. 

Desde o começo de seu apostolado, o Élder Hunt r VtaJOU on tantc, 
mente, a fim de ajudar a satisfazer as exigências criada pelo grand r j, 

mento do número de membros da Igreja no mundo todo. Sempr um perfeito 
aluno de geografia e cultura, o Élder Hunter gostava de planejar eu próprio 
itinerário, es tudar a história dos lugares que visitava e evitar um tratamento 
especial na chegada. Além do trabalho regular organizando estaca acon e, 
lhando líderes, enfrentou uma tempestade tropica l enquanto viajava de 
barco em Tonga, escapou de uma tentativa de roubo no Panamá e empurrou 
um carro em meio a uma nevasca na Noruega. 

Particularmente memorável foi sua viagem à Cidade do México em 1975. 
Nessa ocasião, o Élder Hunter estabeleceu um recorde que até hoje não foi 
igualado na Igreja, organizando quinze estacas a partir de cinco. 

O Élder Hunter recebeu muitas outras de ignações. Como pre idente da 
Sociedade Genealógica de Utah (agora Departamento de Hi tória da Família 
da Igreja) de 1964 a 1972, dirigiu a instalação de computad re a fim d 
resolver os métodos inadequados e vagarosos de proce amento de nome 
para o trabalho do templo. Também serviu como Historiador da Igr ja de 
1970 a 1972 e serviu durante 24 meses na Fundação Arqueológica Jo Novo 
Mundo, uma organização de pesquisa me o,americana, ediada na 
Universidade Brigham Young. Viajando duas ou três vezes por ano para o 
México e Guatemala, o Élder Hunter encontrou de tudo, de erpentes venc, 
nosas a caminhos desconhecidos, apreciando grandemente a aventura c in , 

trução proporcionadas por essas viagen . 
De 1965 a 1976, os talentos empresariai d Éldcr Huntcr possibilitaram 

que o Centro Cultural Polinésia, afiliado a Faculdade do Havaí (atualmente 
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FOTOGRAFIA DE GERRY AVANT, CHURCH NEWS 

Uni ver idade Brigham Young-Havaí), crescesse e se transformasse, de uma 
de conhecida ntidade sem fins lucrativos, em uma das mais visitadas atra~ 

çõe turí tica do Havaí. 
Talvez a d ignação que mais exigiu a capacidade de negociação do 

Élder Hunter, ua en ibilidade a outras culturas e competência jurídica, 
tenha ocorrido na Terra Santa. Tendo ajudado a supervisionar a constru~ 

ção dos Jardin do Memorial de Orson Hyde em meados de 1970, o Élder 

Hunter tornou a viajar para Jerusalém em uma designação muito mais 
complicada. A partir de 1979, o Élder Hunter te~e um importante papel 

na negociação da compra do terreno e na supervisão da construção do 
entro de Jerusalém para E tudos so bre o Oriente Próximo 

-Univer idad Brigham Young. Mesmo quando assinou~se o acordo de 

arrendamento fina l, em 1984, a crescente oposição local quase destruiu o 
projeto. Ne ·a época dramática, a negociações conduzidas por Élder 

Hunter, juntamente com uma carta de apoio do Congresso dos Estados 
Unido ·, ajudaram a olu cionar o problemas. Em maio de 1989, Élder 

Hunter, então em uma adeira de roda , ofereceu a oração dedicatória do 

ntro de Jeru ' <1 lém. 

Após ser ordenado Presidente 

da Igreja, O Presidente Hunter 

aumentou o ritmo de seu tra

balho para o Senhor, pois 

durante um tempo sua saúde 

melhorou. À direita, em 

novembro de 1994, ele presi

diu a posse de Eric B. 

Shumway como novo presi

dente da BYU-Havaí. Enquanto 

estavam lá, ele e lnis visitaram 

o Centro Cultural Polinésio, 

aCima. 
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CENTRALIZAR NOSSA 

VIDA EM CRISTO 

11Por favor, lembrai-vos 

disto: Se nós centralizarmos 

nossa vida em Cristo e Seu 

evangelho restaurado, 

nada irá permanentemente 

mal para nós. Por outro 

lado, se nossa vida não 

estiver centralizada no 

Salvador e em Seus ensina-

mentos, nenhum outro 

sucesso poderá ir perma

nentemente bem. 11 ('"Fear 

Not, Little Flock"' (Não 

Temais, Pequeno Rebanho), 

1988-89 Devotional and 

Fireside Speeches, Provo: 

Brigham Young University 

Press, 1989, p. 112.) 

A liAHO NA 

Durante os anos agitado em que o Éldcr Huntcr foi Apóstolo do cnhtH·, 

ele e Claire apreciavam muito o tempo que pa 'S<wam junto em ca a, quer 

sozinhos ou com o 18 netos da Califórnia. Seu · doi · filho. tornaram,sc 

advogados e casaram~se nesse estado-John, com Louinc Bcrry c Richard 

com Nan Greene. O Élder Hunter encontrava a família de seu · filho. com 

tanta freqüência no aeroporto de Lo Angeles, que um do· neto- o chamava 

de "o avô que mora no aeroporto". 
Problemas de saúde começaram a rondar a casa da família Huntcr no 

começo dos anos 70. Claire passou a ter perda de memória c dores de 

cabeça que a levaram a uma cirurgia em 1976. Depois, precisou de cuida~ 

dos permanentes, que foram fornecidos por ·cu marido c por uma govcr 

nanta. Uma hemorragia cerebral impossibilitou Clairc de andar c até 

mesmo de comunicar~se, mas o marido in ·istiu em mantê~ la em cls<l para 

cuidar dela. Outro ataque cerebral em 1982 finalmente ÍtH\tHI <1 ida de 

Claire para uma clínica. Élder Hunter visitava~a diariamente c ia do <tem, 

porto diretamente para o hospital, assim que chegava de uas vi;1gcns. 

Quando Claire faleceu, em outubro de 1983, o Élder ]ames E. Fau t, do 

Quórum dos Doze, comentou que a "ternura implícita na comunicação 

deles era comovente e de partir o coração. Nunca vi igual exemplo de 

devoção de um marido para sua esposa." 
A saúde do Élder Hunter declinou após a morte de Clairc. Em 1980, 

sofreu uma cirurgia para remover um tumor benigno. A década trouxe 

mais problemas, como um ataque cardíaco, uma operação de desvio coro~ 

nário e dores na parte lombar da coluna. Em 1987, Éldcr Huntcr, então 

Presidente Interino do Quórum dos Doze, chegou perto da morte, quando 

precisou de uma grande quantidade de sangue durante a cirurgia de uma 

úlcera hemorrágica e, depois disso, teve in uficiência rc na!. Apús vagarosa 

recuperação, os problemas na coluna exigiram mai · cirurgias, dcixando~o 

com uma coluna vertebral muito boa, mas com fortes dores na pernas. 

Durante essas provações, amigos e conhecidos não se lembram de 

ouvir o Presidente Hunter reclamar. Bom humor c compaixão eram suas 

marcas registradas, exemplificadas pelo modo como iniciou seu discurso 

da conferência geral de outubro de 1987, sentado numa cadeira de roda : 
"Perdoai~me e continuo sentado ( ... ) . Note) que c ta i · desfrutando a 

conferência sentado , então seguirei vo so cxcmplo."4 Na conferência 

geral de abril de 1989, o Pre idcntc Huntcr dcmon ·trou compo rura c 

capacidade rápida de recuperação. Falando para os membros da Igreja, ~.::m 

pé, com a ajuda de um andador, c mal conseguindo mover <1 ptt n:1 , 

perdeu o equilíbrio e caiu para tr<Ís, obre um arranjo de flore . F, i 
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FOTOGRAFIA DE MICHAEL MORRIS 

Nesta página: Não sendo de seu estilo procura r ser o centro das atenções, o 

Presidente Hunter envo lveu-se, contudo , em um grande número de eventos histó

ricos, durante os muitos anos em que serviu-entre eles está a criação da Estaca 

Mexico City Mexico Contreras, a 2.000° estaca da Ig reja , em 11 de dezembro de 

1994. Membros da Igreja de cinco estacas reuni ram-se ansiosos pa ra ouvir o 

Presidente fa lar. 

imcdiatament ajudado e continuou seu discurso . Mais tarde, um exame 

mostrou que, na queda, qu brara trê costela . 
a · iõe memorávei marcaram o fim da d/ cada para o Presidente 

Huntcr. En1 2 de junho de 19 , foi de ignado apoiado como Pre idente do 

uórum dos Doze Apó tolo , apó a morte do Presidente Marion G . 

Romncy. Então, em 1990, no final d uma reunião dos Doze, anunciou infor, 

mnlmcntc: " a ·o,me c ta tarde. lni tanton é uma conhecida de muitos 

anos, da alifórnia. Temo onver ado já há algum tempo e decidi casar,me." 

aquela t ~ud , após um rcscr ado cL1mento, o ca al Hunter iniciou uma 

SERVIR E CRESCER 

11Não nos podemos 

permitir focalizar nossa 

atenção na luz passageira 

da popularidade ou substi

tuir a substância do 

verdadeiro, mas freqüente

mente anônimo trabalho, 

que chama a atenção de 

Deus, por esse brilho 

atraente. ( ... ) Na ver

dade, os aplausos e a aten

ção podem transformar-se 

no calcanhar de Aquiles dos 

mais talentosos dentre nós. 

( : . . ) 
Caso sintais que muito do 

que fazeis não vos torna 

famosos, animai-vos. A 

maior parte das melhores 

pessoas que já viveram 

também não ficou famosa. 

Servi e crescei, fiel e silen

ciosamente.11 (Ensign, abril 

de 1992, pp. 66-67.) 
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FOTOGRAFIA DE JOHN HART, CHURCH NEWS 

Após presidir a criação da 

2.000° estaca da Igreja-a 

l 29° do México-o Presidente 

Hunter falou numa cerimônia 

do templo da Cidade do 

México, acima, quando acen

deu as luzes de Natal do tem

plo. Sua visita foi considerada 

como um momento luminoso 

na história da Igreja por aque

les que se lembram de quando 

a Igreja, no México, limitava

se a apenas algumas 

congregações. 

A LIAHONA 

atarefada vida em comum, logo viajando para a Guatemala, Mo cou e I rael. 

As afl ições do Presidente Hunter, porém, não haviam terminado. 

Hospitalizado por causa de uma hemorragia interna, em 1992, con eguiu 

recuperar~se lentamente. Então, em fevereiro de 1993 , preste a di cursar 

em um serão para 19 estacas, na Universidade Brigham Young, um 

homem, declarando portar uma bomba, subiu rapidam nte ao púlpito e 
ordenou que todos descessem, exceto o Pre idente Hunter, a qu m man~ 

dou ler uma declaração escrita. O Presidente Hunter calmamente ·e rccu~ 

sou a fazê~ l o. Então, o numeroso público pre ente ao Marriot enter 

distraiu o intruso cantando "Graças Damo , Ó Deu , Por um Profeta" 

(Hinos, 1991, nº 9) e permitindo, a im, que o egurança domina em o 

homem. O Presidente Hunter fez uma pequena pau a antes d proferir eu 

discurso. "A vida tem um número con iderável de de afio ", começou 

ele-acrescentando, espontaneamente, "como d mon trado". 

Trê meses mais tarde, ubmeteu~ e a uma cirurgia na vesícula hiliar, ma 

foi impossível acordá~lo apó a interv nção. Alguns dia depoi , ele surpn:en~ 

deu o médico , despertando-lúcido e plenamente recuperado. 
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DÉCIMO QUARTO PRESIDENTE DA IGREJA 
. . . . . . . . . 

No dia 30 de maio de 1994, faleceu o -Presidente Ezra Taft Benson. 

Howard William H!..mter foi apoiado e designado pelos Apóstolos como pro, 

fcta, vidente c revclador da Igreja de Jesus CristO dos Santos dos Qltimos 
Dias no dia 5 de junho. Na egunda,feira seguinte, o Presidente Hunter falou 

à imprcn ·a, apre ·entando dois tema que enfatizaria durante seu tempo 

como presidente-a nece idade de todos o membros da Igreja tornarem,se 

mais semelhante a Cri to e também de erem dignos de freqüentar o templo. 

Presidente Hunter rapidamente levou este e outro conselhos ao maior 

núm.ern de santo · po ·sívcl. Em junho, discur ou para 2.200 missionários no 

entro de Treinamento Mis ionário de Provo, Utah. Nesse mesmo mês visi, 

tnu as cidades de auvoo e de Carthage, no E tado de Illinois, onde falou 

em três cerimônia · de comemoração do 150º aniversário de martírio de 

]oscph c Hyrurn mith. 
F m jull·w, t) I residente Hunter fe:: sua primeira viagem ao exterior como 

Presidente da lgrcj<1. Di ·cur ·ando em um serão em Lau anne, logiou o 

A última aparição pública do 

Presidente Hunter foi no Templo 

de Bountiful, Utah, acima, dedi

cado em 8 de janeiro de 1995. 

À direita, o Presidente Hunter e 

seus conselheiros em uma das 

sessões dedicatórias do templo, 

apenas alguns dias antes de 

ele ser hospitalizado pela 

última vez. Com pureza de 

coração e total dedicação, o 

Presidente Howard W. Hunter 

encorajou os santos a terem 

mais santidade e a servirem 

com mais constância na casa 

do Senhor. 
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APRESSEMO-NOS A 

IR AO TEMPLO 

"Sejamos um povo que 

fr~qüent~ e ama o templo. 

Procuremos diligentemente 

ir à Casa do Senhor tão 

amiúde quqnto nosso 

ter:npo, meios e condições 

pessoais nos permitirem. 

Que o façamos não apenas 

em favor de nossos paren

tes falecidos, mas também 

em busca das bênçãos pes

soais advindas da adoração 

no templo, em busca da 

santidade e segurança que 

encontramos dentro daque

las paredes santas e consa

g·radas. O templo é um local 

de beleza, um local de 

revelação, um local de paz. 

É a casa do Senhor. É 

sagrado para o Senhor. 

Deve ser sagrado para 

nós." (A Liahona, novembro 

de 1994, p. 6.) 

A liAH O NA 

"povo independente e fervoro o, da uíça e a união do paí ' , ape. ar de rer 

três línguas oficiais. 5 

"Sede mais plenamente convertido '', exortou 1.3 O 'antos em Tuc::.on, 

Arizona, em uma conferência birregional em etembro, novamente cnLlli, 

zando os temas que se tornaram a marca de ua presidêncü1.t' Ele reiterou 

esses temas na 164º Conferência Geral, em outubro:"[ egui] com m<1is atcn, 

ção o exemplo da vida de Jesus Cristo,, di e ele. "[Olhai] para o templo do 

Senhor como o grande símbolo de [vossa] a ociação na Igreja., , Pouco 

tempo depois, dedicou o Templo de Orlando Flórida. 
Os membros do mundo todo escutaram atentamente as palavra , do 

Presidente Hunter: "De vez em quando pensava por que minha vida fora 

poupada, mas hoje· não faço mais essa pergunta e peço, apena ' , a fé c as ora, 

ções dos membros da Igreja para que trabalhemo juntos, a fim de umprir, 

mos os propósitos de Deus para es ta época de no a vida.,o 
O Presidente Hunter trabalhou com vigor até o final do ano. ano mwn, 

porém, trouxe consigo novas complicações de saúde. Em janeiro de 1995, 
depois de dedicar o Templo de Bountiful Utah e pre idir -eis -cssões, foi hm, 

pitalizado com estafa. Mais tarde os médico di eram que o câncer da prós, 

tata, que o levara à cirurgia em 1980, havia atingido os o o . 
Presidente Hunter recebeu alta do hospital em meados de janeiro e cm1ti, 

nuou o trabalho da Primeira Presidência em eu apartamento. Deixou a vida 

mortal no dia 3 de março, em casa, assistido por ua e po a Ini , uma enfcr, 

meira e uma secretária particular. 
No entendimento de Howard W Hunter, a vinha do Senhor exige con , 

tante cuidado, e tudo o que o Mestre exigiu dele foi er um " -ervo bom c 

fiel,. O Presidente Hunter cumpriu essa missão com verdadeira grandeza c 

constante atenção ao exemplo do Salvador, a quem erviu com amor c 

humildade até o fim. 

NOTAS 

1. A Liahona, julho de 1982, p. 31. 

2. A Liahona, setembro de 1994, p. 4. 
3. Eleanor Knowles, Howard W Hunter, Salt Lakc City: De eret Book Company, 1994, 

p. 45. As citações e informaçõe que não constam de tas notas foram tiradas de ·te livro. 

4. A Liahona, janeiro de 1988, p. 57. 
S. "President Hunter Visit Switzerland on 8-Day Joumcy" (Presidente I lunter Vi~ita a 

Suíça em Viagem de 8 Dias), Church News, 20 de ago ·rode 1994, p. I I. 

6. C itado em Mike Cannon, "'Be More Fully Convened', Prophet ' ays'' ('" cde Mai 

Plenamente Convertidos', Diz o Profeta"), Clmrch News, 24 de setembro de 1994, 

pp. 3-4. 
7. A Liahona, janeiro de 1995, p. 7. 

8. A Liahona, janeiro de 1995, p. 6. 
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Destaques da vida do 
Presidente Howard W Hunter 
(1907-1995) 

Data 
1907 
1911 
1920 

1923 

1924 

1926 

1927 

1928 
1930 
1931 

1932 

1934 

1935 

1936 
1938 
1939 

1940 

1946 

1950 

Acontecimento 
14 de novembro: nasce em Boise, Idaho. 

ontrai poliomielite e se recupera. 

4 de abril: é batizado. 
21 de junho: é ordenado diácono. 
11 de maio: é elevado à condição de Eagle Scout 

(E coteiro Águia) . 
Organiza um conjunto musical para tocar em 
bailes, os Hunter's Croonaders (Cantores do 

Hunter). 
3 de junho: forma;se na e cola secundária de 

Bois e. 
Navega para Oriente com os Hunter's 

roonaders. 
6 de fevereiro: seu pai é batizado. 
Muda; para a Califórnia. Trabalha num banco. 

Recebe a bênção patriarcal. 
1 O de junho: ca a;se com Clara May (Claire) 

J ffs, no Templo de Salt Lake. 
Perd o emprego no banco por causa da Grande 
D pressão. Inicia uma série de empregos esporá; 

clico . 
Consegue em.prego no Distrito de Controle de 
Enchentes do Condado de Los Angeles. 
20 de março: nasce o filho Howard William 
(Billy) Hunt r Jr., que morre seis meses mais 

tard . 
Inicia a Escola de Direito da Universidade do 

ud est . 
4 de maio: na ce o filho John Jacob Hunter. 
29 de junho: na ce o filho Richard Allen Hunter. 
Forma; e na escola de advocacia; passa no 

e am da Ordem dos Advogados. 
Abril: com ça a praticar a advocacia. 

etembro: t rna; bi po da Ala El Sereno. 

É d obrigado d cargo de bi po; erve como 
líd r de grupo do um s acerdote e, depoi , 

como 'umo on lheir . 
25 de fevereiro: torna; e pre ident da E taca 

Pa 'adcnn. 

1953 
1959 
1960 

1961 

1964 

1965 

1966 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 
1974 

1975 

1977 
1979 

14 de novembro: é selado aos pais. 
15 de outubro: é ordenado Apóstolo. 
Organiza uma estaca nova em Nevada, a pri; 

meira das várias estacas que organizaria nos 

Estados Unidos. 
É nomeado presidente da junta consultiva da 
Fundação Arqueológica do Novo Mundo. 
Torna;se presidente da sociedade genealógica da 

Igreja. 
É nomeado presidente da junta de diretores do 

Centro Cultural Polinésia, no Havaí. 
Supervisiona a dedicação dos Arquivos de 
Registros da Montanha de Granito, onde são 
guardados microfilmes genealógicos da Igreja. 

Organiza uma estaca em Tonga, a primeira das 
muitas que organizaria em vários países do 

mundo. 
Coordena a primeira Conferência Mundial sobre 

Registros, patrocinada pela Igreja. 
É chamado como historiador e registrador da 
Igreja. Assiste ao Congresso Internacional sobre 
Arquivos, em Moscou, e ao Congresso 
Internacional de Ciências Genealógicas e 

Heráldicas, em Viena. 
Ajuda a negociar para a Igreja a microfilmagem 

na Itália. 
A saúde de Claire começa a definhar. 
Começa a supervisionar o financiamento e a 
construção do Jardim do Memorial de Orson 

Hyde, em Jerusalém. 
A partir de 5 estacas, organiza 15, na Cidade do 

México. 
Maio: acompanha dançarinos da BYU 
(Universidade Brigham Young) à China. 
Dedica o Panamá à pregação do evangelho. 
Abril: começa a supervisionar uma década de 
complexas negociações para a construção do 

Centro Jerusalém da BYU. 
24 de outubro: assiste, no Monte das Oliveiras, à 

dedicação do Jardim do Memorial de Orson 
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1980 

1983 
1985 

1986 
1987 

1988 

Hyde; recebe a Medalha da Cidade de 

Jerusalém, do Prefeito Teddy Kollek. 

]unho: é hospitalizado para a remoção de um 

tumor benigno. 

Julho: wfre um ataque cardíaco. 

9 de outubro: Claire falece. 

Fevereiro: Visita Jerusalém para abrandar a 

oposição às obras do Centro Jerusalém da BYU. 

1 O de novembro: é designado como Presidente 

Interino do Quórum dos Doze. 
12 de outubro: sofre cirurgia de desvio coronário. 

Procura tratamento para dor causada por dete~ 

rioração de osso espinhal. Sofre uma cirurgia 

para curar uma úlcera hemorrágica. Sofre uma 

cirurgia nas costas, que lhe limita o movimento 

das pernas. 
4 de outubro: discursa na conferência geral sen~ 

tado numa cadeira de rodas. 
15 de dezembro: vai a uma reunião do templo 

usando um andador. 
2 de junho: é designado Presidente do Quórum 

dos Doze. 
1989 Maio: dedica o Centro Jerusalém da BYU. 

1990 Abril1 0: casa~se com Inis Egan Stanton, no 

Templo da Cidade de Salt Lake. 

Outubro: numa reunião com as Autoridades 

. Gerais, fica de pé pela primeira vez desde abril 

de 1987. 
Outubro: é hospitalizado com pneumonia. 

1991 É hospitalizado por causa de uma doença no 

pulmão. 
1992 Setembro: dedica a Áustria para a pregação do 

evangelho. 
Outubro: assiste à rededicação do Templo de 

Londres. 
Novembro: é hospitalizado com hemorragia 

interna. 
1993 7 de fevereiro: enfrenta a ameaça de um intruso, 

na BYU. 
Abril: assiste à dedicação do Templo San Diego 

Califórnia. 
Maio: sofre cirurgia na vesícula biliar. 

1994 5 de junho: é ordenado Presidente da Igreja. 

26 de junho: discursa em Nauvoo e Carthage, 

Illinois. 
8-16 de agosto: reúne~se com santos da Suíça. 

13 de setembro: seu discurso é transmitido via 

até li te para o mi iomí.ri<.r de v<.í.ria - partes do 

mundo. 
18 de setembro: di cui"'a em confcr"n ia no 

Arizona. 
23 de setembro: di ·cur a numa Rcuni~o K ral da 

ociedad de ocorro. 
1 ºde outubro: é apoiado omo Pre ·idcntc da 

Igreja em confer"ncia geral. 

9 de outubro: dedica o Templo de rlnndo 

Flórida. 
15-16 de outubro: vai ao 5 º aniver-::.í.rio da 

Estaca Pa adena Califórnia e di cur a na confc~ 

rência da estaca. 
13 de novembro: di cur a na com moração do 

100º aniversário da Sociedade G nealógica de 

Utah. 
18 de novembro: pre id a cerimônia d po --e do 

novo presidente da BYU~Havaí. 
4 de dezembro: discur a no devocional de Natal 

da Primeira Presidência. 
11 de dezembro: pre ide a criação da e ·ta c a de 

número 2.000j na Cidad do Méxi o. 
1995 8-14 de janeiro: dedica o Templo de Bountiful 

Utah e preside seis ses ões d dicatória . 
12 de janeiro: é hospitalizado. Mai tard , in ta~ 

lado em casa, continua o trabalho. 

3 de março: falece em ca a . 

Homem de idéias claras e profunda espirituali

dade, o Presidente Hunter incentivou homens e 

mulheres a seguirem o Salvador e imitar-Lhe a 

vida e o a mor. 
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A Primeira Presidência em junho de 1994: (a partir da esquerda) Presidente Gordon B. Hinckley, Primeiro Conselheiro; 

Presidente Howard W. Hunter; Presidente Thomas S. Monson, Segundo Conselheiro. 

PERSEVERAR ATÉ O FIM 

11Parece-me que a espécie de 

grandeza que nosso Pai nos céus 

deseja que busquemos está ao 

alcance de todos os que se encon

tram dentro da Igreja. Contamos 

com um número infinito de oportu

nidades de fazer as muitas coisas 

simples e pequenas que acabarão 

por nos tornar grandes. A vós que 

devotais a vida ao serviço e 

A LIAHONA 

sacrifício pelos outros e pelo 

Senhor, o melhor conselho é sim

plesmente continuar agindo assim. 

A vós que fazeis os trabalhos 

comuns do mundo, mas duvidais 

do valor de vossos feitos; a vós 

que trabalhais arduamente na 

Igreja, promovendo a obra do 

Senhor de muitas maneiras des-

percebidas, porém importantes; 

a vós que sois o sal da terra e 

força do mundo e espinha dorsal 

de cada nação - queremos sim

plesmente externar nossa admira

ção. Se perseverardes até o fim e 

fordes valentes no testemunho de 

Jesus, alcançareis a verdadeira 

grandeza e vivereis na presença 

de nosso Pai Celeste. 

{A Liahona, julho de 1992, p. 32) 
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MENSAGEM DAS PROFESSORAS VISITANTES 

"Mais Humildade ao Atravessar Provação" 
11Tomai sobre vós o meu jugo1 e aprendei de mim1 que sou manso e humilde 

de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas11 {Mateus 11 :29). 

OSalvador descreveu a si 
mesmo como "manso e 
humilde de coração,. Para 

cumprir Sua missão divina, Ele 

pacientemente suportou cansaço, 
escárnio, incompreensão, rejeição e, 

finalmente, a agonia do Getsêmani e 
a crucificação. Além disso, tomou 
medidas corajosas quando necessá, 

rio, como ao purificar o templo e 
expulsar espíritos malignos. 

Contínua e mansamente, Ele aceitou 
e seguiu a vontade do Pai. 

SER MANSO É SUBMETER,SE 

À VONTADE DO PAI 

Às vezes, ser manso significa acei, 

tar a situação como ela é. Quando 
Amulon infligiu grandes injustiças e 

opressões sobre o povo de Alma, eles 
se dirigiram ao Senhor, que "fortale, 

ceu,os para que pudessem carregar 
seus fardos com facilidade; e subme, 
teram, se de bom grado e com 

paciência a toda a vontade do 
Senhor, (Mos ias 24: 15). 

Outras vezes, ser manso significa 
tomar alguma atitude, como quando 
Moisés (que, de acordo com as escri, 

turas, estava entre os mais mansos 
dos mortais) tirou os israelitas do 
cativeiro egípcio (ver Números 
12:3). Uma pessoa precisa de mansi, 

dão para abandonar o tipo de vida a 
que está acostumada e filiar,se à 
Igreja, ou para aceitar um chamado 
missionário, ou para resistir a uma 

tentação e tomar uma atitude cor, 

reta. Mansidão é humilde submissão 

a vontade do Senhor. 

ILUSTRADO POR DOUG FAKKEL 

Quando somos mansos, reconhe, 

cemos que a maneira do Senhor é 

superior a nossa (ver Isaías 55:9) e 
sabemos que as dificuldades decor, 

e p rado d la naquela no a ituação. 
Com paciência, apr ndeu qu "a 

agradável palavra d Deu ( ... ) 
cura a alma D rida, Qacó 2: ) que 

podia usar ua deficiência para aju, 

dar o próximo. Seu comportamento 
alegre e aberto faz com qu a pe , 

soas se sintam a vontade para con, 

ver ar com ela a re p ito da c gueira 
e de sua longa batalha para ac itá,la 

e beneficiar,se dela. 
Outra mulher, Irmã Vcra Halc -, 

suportou oito ano de parali ia. 

Antes de ela falecer, eu fil ho, o 
Élder Robert D. Hale , perguntou, 

lhe por que ela o fria tanta Jor. Ela 

rentes da nossa obediência à von, respondeu que era para poder apren, 

tade do Pai Celestial podem ser para . der a ser paciente. Quando ele lhe 
o nosso bem (ver D&C 122:7). perguntou se havia aprendido, ela 

DESENVOLVEMOS PACIÊNCIA 

QUANDO SUPORTAMOS 

BEM AS PROVAÇÕES 
••••••••• o •••• 

Muitas dificuldades que encon, 

tramas pela frente não são fáceis de 

resolver nem de aceitar. Podem 
durar meses, anos, ou até uma vida 

inteira e requerem grande paciência. 

Muitas vezes, contudo, a paciência 
nos chega somente quando lutamos 

e buscamos humildemente a ajuda 
do Senhor para entendermos Sua 

vontade. 
Uma jovem irmã que tinha diabe, 

tes ficou cega durante a segunda gra, 

videz. Seu dano era arrasador e 

irreversível. Após certo tempo de 
angústia e questionamento, ela diri, 
giu,se ao Senhor em busca de con, 

solo e perguntou,Lhe o que era 
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respondeu: "Eu, sim, mas você?, 

(A Liahona, jul. de 1985, p. 32.) 

A cura do Senhor "pode significar 

serdes sarados, receberde alívio para 
o fardo que carregais ou m mo vü·, 

des a compreender que vale a pena 
perseverar até o fim, pacientemente, 

pois Deus necessita de filhos corajo, 
sos, dispo to a erem refinado 

quando, em Sua abedoria, for eu 
desejo., (Richard G. cott, 

A Liahona, julho de 1994, p. 7.) 
Desenvolvendo e a qualidade , 

achare mo a paz que o mente o 

Senhor pode dar. 
• Como· a mansidão e a paciência 

podem ajudar,nos a enfrentar as adver, 
sidades? 

• Como as fraquezas, quando 
humildemente reconhecidas, }Jodem 
transformar,se em força?. (Ver Éter 
12:27.) o 





PERGUNTAS E RESPOSTAS 

COMO POSSO TORNAR MEU JEJUM 
MAIS SIGNIFICATIVO? 

Tenho tentado jejuar, mas só fico com fome e nada mais me acontece. 

Como posso tornar meu jejum mais significativo? 

As respostas têm a intenção de ajudar e promover troca de idéias, não devem ser consideradas 

pronunciamentos oficiais da Igreja. 

NOSSA RESPOSTA: 

Instruções sobre o jejum apare~ 

cem constantemente nas escritu~ 
ras-na Bíblia, no Livro de Mórmon 

e em Doutrina e Convênios. Na 
maioria das vezes, o jejum está asso~ 

ciado à oração. 
Na Igreja, uma vez por mês temos 

um jejum oficial, ocasião em que se 
realiza a reunião de jejum e testemu~ 

nho. Esse jejum normalmente dura 

24 horas e o dinheiro que teríamos 
·gasto em duas refeições nós doamos 

como oferta de jejum para ajudar os 
necessitados. Os que podem contri~ 

buir com mais são encorajados a 
fazê~lo. O Senhor ordena que todos 

os membros jejuem (ver D&C 

88:76). O Presidente Joseph F. Smith 
salientou: "[0 jejum] é um dever do 

qual não podemos nos furtar; con~ 
tudo, lembremo~nos de que a obe~ 

diência ao dia de jejum - a 
abstinência durante vinte e quatro 

horas de alimentos e líquidos-não é 
uma lei incondicional, ( . . . ) pelo 

contrário, ela é dada aos homens 
como questão de consciência, na 

qual devem exercer sabedoria e cau~ 

tela". Pessoas com problemas de 
saúde em que o jejum seja contra~ 

indicado, mães que estão amamen~ 

tando e criancinhas que não 

entendem os propósitos do jejum, 
não devem sentir~se compelidas a 

jejuar (ver Doutrina do Evangelho, 
p. 221). 

Se o jejum não tiver um propó~ 

sito, pode não passar de um mero 
período em que não se coma nem se 

beba. Esse propósito (ou propósitos) 

pode ser particular, como por exem~ 

plo superar um problema pessoal ou 
buscar a resposta para uma dificul~ 

dade, mas devemos também jejuar 

em favor de outras pessoas, como os 
doentes, ou pelo fortalecimento da 
obra missionária. O jejum em si é 

uma forma de adoração (ver Lucas 
2:37). É correto jejuar a fim de 

obtermos um testemunho, quando 
estamos tristes por algum motivo 

justo, ou como um meio de santificar 
a alma. Não é necessário esperarmos 

até o dia de jejum mensal para 

jejuarmos por estas e outras boas 
razões.' Todavia, somos aconselhados 

a não jejuar por longos períodos nem 

muito freqüentemente. 
O jejum e a oração andam juntos. 

Doutrina e Convênios 59:14 declara: 

"Isso é jejum e oração, ou, em outra 
palavras, regozijo e oração". O jejum, 

associado à oração, faz~no mai 

receptivos à influência do Senhor; 

ensina~nos a deixar de lado a coisa 

do mundo e concentra no sa atenção 
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na coi a do E pírito. E, além di · ·o, 

quanto ma i perto d ' nhor no · 

sentimo , maior no a alegria. 
No próximo jejum, t ntc c · tc · 

pas os: 
• Ore antes de com çar o jejum. 
• Jejue com um propósito pcn c 

várias veze no propó ito do j jum. 
• Mantenha~ e alegre e pacicnt . 

• Ao fim do jejum, ore em 

agradecimento. 
O Éld r Bruc R. Me onkic 

e creveu: "O jejum, tendo a oração 
como companh ira, de tina~ c a 

aumentar a e piritualidaJc; cultivar 

o espírito de devoção c amor a cu ·; 

ampliar a fé no coração Jos homens, 
assegurando, a im, a proteção 

divina; incentivar a humildade e a 
contrição da alma; ajudar o homem 
a revestir~se de retidão; ensinar~lhc 

sua pequenez e dependência de eu 

e apressar no caminho da al v ação 
aqueles que corretamente cumprem 
a lei do jejum". [Mormon DocLrine 
(Doutrina Mórmon), 2ª ed., alt 
Lake City: Bookcraft, 1966, p. 276.] 

Temos aqui algun comentário · de 

leitores que foram abençoado ao 

jejuar. 

RESPOSTAS 
DE LEITORES: 

Toda vez que jejuamo , preci a~ 

mo ter um propó ito bem definido, 
como, por exemplo, suplicar a recu~ 

p ração ele um filho ou amigo 

doente, e clarcccr Júvidas, ajuJar 
um membro ncce itaJo, preparar~ c 



para os exames da escola, aceitar um 
chamad e várias outras razões. 

Podemos até jejuar e orar com o pro~ 

pósit de sentirmos o espírito do 

jejum. 
Por experiência própria, sei que a 

oração é uma parte muito impor~ 
tante do jej um. Meu primeiro jejum 

durou apenas algumas horas, mas a 
experiência tornou~se significativa 

porque foi acompanhada de oração. 

Ore ante de começar o jej um, ore 
durante jejum e não deixe de ofe~ 

r ccr uma oração de agradecimento 

ao tcrminá~lo. 
E, no domingo de jejum, não se 

c qu ça de fazer uma oferta 

genero a. 
Kaun Christine 
Schwarzbold, 22, 
Ala Santa Maria, 
Estaca Santa Maria 
Brasil 

A primeira vez que jejuei foi há 

aproximadament um an o . Na 
época, u tava com medo de 
d cepcionar o Pai Celestial caso não 

on gui e completar meu jejum, 

ma jejuar de e jeito não é muito 

gratificante. 
Aprendi que um j junt, para ter 

· ntido, d v começar com um obje~ 

tivo claro corr to. Por meio da ora~ 
ão, compartilhamo e bjetivo 
om o Pai de ·tia L Pr ci ·amo p dir~ 

Lhe qu no ajud ~ a mant r a piri~ 

tualidad ', a fim de obr pujarmo 

apet ites físicos. Fazendo isso, 
armamo~nos contra certos inimigos 
do jejum, como a preguiça, a impa~ 

ciência e a vontade de comer. 
Jejuar pode ser uma experiência 

muito gratificante. Se o fizermos no 
espírito correto, sentiremos alegria 

interior e compaixão pelo próximo. 

Virgínia H. Tefaaite, 17, 
Ala Puurai, 
Estaca Papeete Taiti 

Assim como orar, jejuar é um ato 

que o Senhor requer daqueles que se 

esforçam para viver o evangelho de 

Jes us Cristo. Para tornar o jejum 
mais significativo é preciso orar, 

compartilhar o propósito do jejum 
com o Senhor e ler as escrituras. Se 
possível,- peça a seus pais que orem 

com você. 
Sina Taumaloto 
Faalelei, 12, 
Ramo Samoa, 
Distrito Canberra 
Austrália 

O jejum é uma grande experiên~ 

cia espiritual. 
Sou missionário e, por estar ser~ 

vindo numa área desértica, onde a 

temperatura pode às vezes ficar muito 

alta, descobri que o jejum pode ser 
um grande desafio. O que me ajuda 

bastante é estabelecer um propósito 
para m u jejum, manter o propósito 

na cabeça-e pecialmente quando 
into que e tou enfraquecendo- e 

lembrar~me do sacrifício expiatório do 

Salvador. 
Minha op1n1ao é que, quando 

definimos um propósito para o jejum, 
oramos para alcançá~ lo, pensamos 

continuamente nele e nos lembra~ 
mos do amor do Senhor, encontra~ 

mos no jejum uma ocasião de grande 

"regozijo e oração" (D&C 59: 14). 
Se nos sentirmos fracos, lem~ 

bremo~nos da promessa do Senhor 

de que, se nos aproximarmos Dele 
com humildade e fé, Ele fará "com 

que as coisas fracas se tornem fortes" 

(Éter 12:27). 
Élder Rincon 

Aguirre F, 
Missão México 
Hermosillo 

Aprendi a gostar do princípio do 

jejum jejuando por apenas uma refei~ 

ção na primeira vez. Isso me ajudou 

a desenvolver a confiança de que 
conseguiria jejuar por duas refeições. 
Aprendi também a pedir ajuda ao 

Pai Celestial para que a experiência 

fosse espiritualmente edificante. 
Minha tia tornou~se membro da 

Igreja após jejuarmos e orarmos 

por ela. 
Marianne Vaags, 13, 
Ala Muelheim, 
Estaca Dortmund Alemanha 

Quando o estômago faz barulhos 

estranhos, a boca seca e o corpo 
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sente~se fraco , quando nos pegamos 
olhando constantemente para o 
relógio à espera do fim do jejum, 
não podemos verdadeiramente 
entender por que as escrituras 
dizem que o jejum, um princípio 
evangélico, é "regozijo e oração" 

(D&C 59:14). 
Já tive a oportunidade de jejuar 

muitas vezes e descobri que, depen~ 
dendo apenas da minha atitude, 
encontrarei alegria no jejum ou 
meramente passarei fome. Quando 
inicio um jejum, concentro~me num 
propósito importante. Quando busco 
verdadeiramente a ajuda do Senhor, 
os alimentos tornam~ se algo relativa ~ 
mente sem importância. Caso sinta 
que meu corpo está ficando fraco, 
lembro~me do propósito e de sua 
importância eterna. Visto dessa pers~ 
pectiva, meu jejum não parece um 

grande sacrifício. 
Além disso, o jejum também me 

ajuda a ver a necessidade dos outros. 
Quando me lembro de que há muitas 
pessoas faminta s no mundo e que 
tenho o privilégio de comer regular~ 
mente, n~o fica difícil abster~me de 
duas refeições de vez em quando. 
Jejuando com esse espírito, aprendo 
a ter caridade. 
Carmen Rodriguez de Fuentes, 
Ala Petapa, 
Estaca Villa Nueva Guatemala 

Apesar de normalmente fazermos 
jejum no domingo de jejum, pode~ 
mos je ju ar a qu alqu er h o r a . Se 
temos um problema sério, como, por 

exemplo, se alguém da família fica 
muito doente e precisamos imedia~ 
tamente da ajuda do Senhor, não 
precisamos esperar para jejuar. O 
importante é jejuarmos de acordo 
com o espírito que o Senhor requer 
de nós- alegres, e n ão tristes ou 
irritados. Além disso, embora es te ~ 

jamos pedindo ajud a ao Senhor, 
precisamos fazer tudo para ajudar~ 

mos a nós mesmos. 
Maria ]imena 
Navarro, 15, 
Ramo Cruce, 
Estaca Quilmes 
Argentina 

Nestes quatro anos em que sou 
membro da Igrej a, aprendi bas tante 
sobre o que é jejum e várias vezes já 
coloquei em prática o que aprendi. 
Quando jejuo, só desenvolvo espiri~ 
tualidade como também me torno 
parceir a do Senhor a juda nd o a 
atender às necessidades , quer espi~ 

rituais ou econ ômicas , de outras 

pessoas. 
Mildred I. Tumbaco 
Solis, 21, 
Primeiro Ramo de 
]ipijapa, 
Distrito ]ipijapa 
Equador 

Temos coisas específicas para fazer 
quando jejuamos . Devemos ter um 
propós ito em mente, orar pedindo 
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aj uda, l r a critura rmin·1r o 

jejum com uma oraçã . E a coi <r 
no ajudam a tornar o j jum ma i , 

significativo. D v m.o , p r' m, ter 
em mente que no a úplica pod m 
não ser respondida imediatam nte 
d a man eir a que e peram . O 
Senhor decide como e quand no 
dará uma respo ta. 
Patricia Elizabeth anchez Hidalgo, 21, 
Ala Prusia, 
Estaca San Salvador El alvador 
Soyapango 

Você pode ajudar a seção PER~ 
G UNTAS E RE PO TA respon~ 

dendo à pergunta abaixo. Mande sua 
resposta de modo que ela chegue no 
máximo até 1 º de julho de 199 5. 
Envie~a para QUESTION AND 
A NSWERS, Intemational Magazines, 
50 Eas t Nor th Temple Street, alt 
Lake City, Utah 84 150, U.S.A. Inclua 
seu nome, endereço, idade, ala e estaca 
(ou ramo e distrito). Pode escrever em 
sua própria língua; as respostas serão 
traduzidas. Se possível, inclua também 
uma foto sua (não será devolvida). e 
a resposta for pessoal ou muito partiet-t~ 
lar, você pode pedir que seu nome não 
apareça na publicação. Nós publicare~ 
mos uma seleção de respostas que 
representarão todas as recebidas, de 
modo que nem todas as respostas jJode~ 
rão ser usadas. 

PERGUNTA: Um amigo meu diz que 

pode aceitar tudo a respeito da 

Igreja, exceto as visões de Joseph 

Smith. O que devo dizer-lhe? O 



T E S O U R O S 
Truman G. Madsen 
ILUSTRADO POR STEVE KROPP 

11Reuni todos os princípios bons e 

verdadeiros que existem no 

mundo11
, disse Joseph Smith, 11e 

guardai-os como um tesouro.11 

C
onta~se a história de uma 
mulher que entrou num 
famo o museu de arte em São 

Peter burgo, Rússia, e levou apenas 
cinco minutos para olhar as obras~ 
prima produzidas ao longo de sécu~ 
los. Depois, menosprezando~as todas 
com um dar de ombros, virou~se 
para sair. Um guarda disse~lhe baixi~ 
nho: "Madam , as pinturas não estão 

em julgamento. A senhora está." 
E ta hi tória levanta duas ques~ 

tõe qu eu acho qu os jovens san~ 
to do últimos dia deveriam 
analisar ao aventurar~se pelo mundo: 

(1) Sua atitude com relação a 
grand sobras de criatividade 

-pinturas, esc ultur as, mus1cas, 
livros e outras formas de expressão 
cultural-revela tanto a respeito de 
vocês quanto essas obras revelam a 
respeito de seus criadores; e 

(2) Certamente irão se deparar 
com a seguinte pergunta: Quem 
determina o que é ou não é verda~ 

deiro, bom e belo? 
Ao longo dos anos, as sociedades 

acumularam sabedoria e compreen~ 
são do que é considerado impor~ 
tante. Grandes universidades 
ensinam os alunos a apreciarem os 
exemplos clássicos de expressão, sen~ 

sibilidade e introspecção humanas. 
Os santos dos últimos dias aprendem 
que "Se houver qualquer coisa vir~ 
tuosa, amável , ou louvável, nós a 
procuraremos" (13ª Regra de Fé). 

Se todas essas coisas não nos cau~ 
sam impacto algum, é quase como se 
ninguém jamais tivesse aprendido 
ou produzido qualquer coisa. 
Consegue~se progresso com trabalho 
árduo. E os tesouros não podem ser 
jogados fora sem causar, a nós e aos 
que influenciamos, grande prejuízo. 
Há pessoas que desperdiçam os 
talentos que Deus lhes deu produ~ 
zindo falsos tesouros sem qualquer 
valor duradouro e que refletem 

somente a última moda ou extra~ 
vagância. Na verdade, isso acon~ 
tece tanto hoje em dia, que a 
época em que vocês vivem poderá 
vir a ser conhecida como aquela em 

que se inutilizou a maioria dos 
te ouro e se entesourou a 
maioria das inutilidades. 

omo, então, saber o que é 
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verdadeiramente admirável? Como 
saber o que vale a pena buscar? Eis 
algumas diretrizes que qualquer 
santo dos últimos dias poderá seguir 
na tentativa de desenvolver percep~ 
ção espiritual juntamente com uma 
sensação de alegria e descoberta. 

1. O esforço criativo envolve 

pesquisa. Joseph Smith ensinou que 
há poder no conhecimento e que o 
próprio poder de Deus está relacio~ 
nado ao conhecimento e à inteligên~ 

cia (ver Ensinamentos do Profeta 
]oseph Smith, p. 280). Vocês podem 
ser criativos e contribuir consistente~ 
mente em campos tão diversos como 
química, física, matemática, direito, 
computação, história, arte, literatura 

e comunicações. 
Lancem a si próprios o desafio de 

estar à frente de algum campo que 
envolva criatividade. Algumas das 
pessoas mais bem preparadas são 
aquelas que aprendem na escola 
como aprender, e depois continuam 
toda a vida como autodidatas. Se em 
seus afazeres diários não sentirem 
que estão cumprindo uma missão, 
haverá pouco contentamento em sua 

vida. 
Sempre imaginei como milhares 

de pessoas nascidas no século XVII 
poderiam ter sido peritas em compu~ 
tação se tivessem recebido treina~ 
mento adequado. Poderiam ter 
criado maravilhas no campo da 
informática e de resolução de proble~ 

mas. Contudo, viveram e morreram 
totalmente inconscientes de seu 
potencial. Se existe pouca diferença 
entre uma pessoa e outra, então essa 
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S A G R A D O S 

diferença é importante. Façam com 

que essa diferença faça diferença. 
Não morram sem ter usado e desen~ 

volvido seus talentos. 
Gostaria de transmitir~lhes um 

conselho que me foi dado anos atrás: 
Dirijam~se para onde a luz e a inspi~ 

ração divina os levarem. Dirijam~se 

para onde está o desafio. Acreditem 
que se vocês são, ou podem tornar~ 

se, bons em alguma coisa, isso prova~ 
velmente é uma pista sobre suas 

missões e deveres. De acordo com o 

psicólogo Calvin Taylor, todo mundo 
é um gênio em alguma coisa, mesmo 

os deficientes mentais. Além disso, o 
Senhor diz que cada um de nós tem 

pelo menos um dom espiritual (ver 
D&C 46: 11). Numa vida concen~ 

trada e dedicada, os dons intelec~ 

tuais e espirituais se fundem. 
O desenvolvimento completo dos 

nosso talento virá depoi de ta 
vida mortal. Por enquanto estamos 

trabalhando numa pequena fatia da 

eternidade. Não se de esperem por 
causa da lacuna existente entre seu 

nível de capacidade atual e o nível 
que esperam alcançar um dia. 
Mantendo~se fielmente ativos a 

cada hora de trabalho, poderão ter a 

certeza d~ acordar um dia cnmn uma 

das pc ·soa · capazes de sua geraçJo. 
Sua ociedade e ua igreja irão us<1~ 

lo à medida que se tornarem mais 

qualificado . 
2. Sempre que aprenderem, 

ensinem. eja em convcr a · pe · ~ 

soais com familiare ou amigo , ou 



m di cur os para grande grupos , 
u ust nto c condição de vida 

dcp ndcrão m parte de designações 
m que deverá falar, responder, 

prc tar relatório e escrever. Isso s ig~ 

nifica que, seja qual for a ocupação 
d cada um, t dos devem desenvol~ 
ver técnica de comunicação. Muitos 
lidarão principalmente com obje~ 
tos-máquinas e operações. Outros 

lidarão com pessoas. Em 

qualquer dos casos, lembrem; se de 
que em qualquer organização os pro; 
blemas que exigem maior sensibili; 
dade são os problemas humanos. A 
menor, porém mais importante sala 
de aula é o lar. E a Igreja fornece 
uma das maiores oportunidades de 

treinamento do mundo. 
3. Desenvolvam seu relaciona

mento com as pessoas. Tanto 
no mundo acadêmico quanto no 

religioso, descobrirão que existem 
m~is coisas que unem do que coisas 
que separam. Discutir face a face e, 
quando possível, coração a coração, é 
melhor do que criticar desonesta; 
mente. O Profeta J oseph Smith ensi~ 
nou que "devemos reunir todos os 
princípios bons e verdadeiros que 
existem no mundo e guardá;los como 
um tesouro" [Teachings of the Prophet 
]oseph Smith (Ensinamentos do 
Profeta Joseph Smith), p. 316]. Mais 
adiante, ele ensinou e viveu o 
seguinte princípio: Se não aceitais 
nossa religião, aceitai nossa hospitali; 
dade. [Ver Words of ]oseph Smith 
(Palavras de Joseph Smith), compi; 
lado por Andrew F. Ehat e Lyndon W. 
Cook, Orem, Utah: Grandin Book 

Company, 1991, p. 162.] 
Ao longo dos anos, em muitas 

reuniões para discutir assuntos 
religiosos, aprendemos a seguir 
três regras que ajudam a acal; 
mar os nervos e aumentar 

a luz: 
• Se querem saber em que 

alguém acredita, perguntem a 

ele, e não a alguém que fale con; 

tra ele. Declarem a posição dele 
como ele a declararia. 

• Não comparem suas melhores 
realizações com as piores realizações 
dos outros. Façam comparações justas. 

• Não se fechem para as idéias 
dos outros. Sejam capazes de dizer: 
''Humm ... eu poderia aprender 

alguma coisa com isso." 
4. Dêem prioridade à vida 

familiar. A Igrej a não é o modelo 
para a família; a família é que é o 



modelo para a Igreja e para a comu, 

nidade. Seja qual for a sua condição, 
você faz sempre parte de algum tipo 
de família, mesmo que seja só a famí, 

lia da ala. 
O Presidente Spencer W. 

Kimball disse: "O casamento pode 

ser um enlevo maior do que a 
mente humana consegue imaginar." 
(A Liahona, junho de 1978, p. 3). 
Em qualquer esforço que empreen, 
derem, poupem o melhor de si para 
a família. Há alguns anos, conheci 
um brilhante neurocirurgião cuja 
incumbência num hospital mun, 
dialmente famoso era tratar pacien, 

tes com dor crônica. Ele reuniu 
uma equipe de especialistas e traba, 
lhou longa e arduamente no pro, 
blema. De todos os esforços e 
fracassos, surgiu um lampejo escla, 
recedor: Não havendo qualquer 
outra pessoa na vida do paciente
alguém com quem ele se preocu, 

passe ou que se preocupasse com 
ele-a equipe poderia fazer muito 
pouco ou nada para reduzir a dor. 
Esse médico, que na época tornou, 
se santo dos últimos dias, disse,me 
que, para muitas doenças, o amor, 

especialmente o amor da família, é 
a única medicina preventiva e a 

única terapia duradoura. 
5. Tomem cuidado com gru

pos que apóiem qualquer causa 

momentaneamente popular. 

Vivemos numa geração infinita, 
mente capaz de ofender,se e colo, 
car a culpa nos outros. De alguma 
forma, o que quer que esteja errado 
no mundo, mesmo no mundo parti, 
cular de alguém, está errado por 
causa de alguma pessoa ou coisa 
fora do controle desse alguém. É 
claro que devemos despender nossa 
energia em causas honestas e jus, 
tas. Existe, porém, uma certa lou, 
cura em buscar,se uma vítima, em 

procurar vingança. A vingança é 
autodestrutiva. 

A alienação que nos consome só 
desaparece ao ser combatida com 
amor e perdão inabaláveis. Isso é o 
que Cristo demonstrou sempre e Ele 
o exige dos que procuram ser Seus 
discípulos. 

Uma das principais obrigações de 
quem deseja seguir o Salvador é dei, 

xar o hábito de acusar os outros e 
procurar aperfeiçoar,se a si mesmo. 
Somos a única pessoa que pode limi, 
tar nosso crescimento, nossa apren, 

dizagem e o desabrochar de nosso 
potencial. 

6. Busquem tesouros sagrados. 

Uma vez, na Universidade Brigham 
Young, reuni,me com o Presidente 
Dallin H. Oaks, que agora é mem, 
bro do Quórum dos Doze. Da janela 
do seu escritório, no edifício da 
administração, ele olhou para o 
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recém,dedi ado Templo h: Pnwo. 

Lemos o pen amento um do outro. 
O templo e tá num plano uperior. 
Sua sombra não chega ao campu da 
univer idade, ma , dia e noite, ·ua 
luz, sim. 

Há te ouro agrado · dentro 
daquelas paredes. Escritura moder, 
nas chamam,no de "poder de divin, 
dade" (D&C 84: 20, 21). Na mão 
daquele que o abordam com ho ti, 
lidade e uperficialidade, e ·e · te ·ou, 
ros desintegram, se, deixando a pena · 
cinzas. "Não brinque com coisa · 
sagradas" (D&C 6: 12). 

O templo e Cri to ão o centro de 

nossa vida e piritual. Nenhum cl 
nós ainda o compreende total, 
mente. Ao mesmo tempo que procu, 
ram ser criativos, preparem, e para 
serem dignos. Depoi , l vem ao tem, 
plo um espírito cheio de indagação e 
humild ade, um espírito mai forte 
que a inspiração encontrada em 
bibliotecas, laboratório e oficinas. 
Permaneçam entre aqu les qu e tão 
ansiosos para fazer indagaçõe · ao 

Senhor. 
O templo remov aquilo que 

ofusca no sa perspectiva eterna. Lá, 
da maneira mai vigoro a, a inteli, 
gência manifesta, e em luz e verdade 
que dissipam quaisquer treva . Lá ·e 
pode entrar em comunhão com o 
Criador. E Ele o guiará, para que 
tirem o máximo de proveito de cu 

talento e aptidõe . D 

AdaJnado de um discurso de fnrmattna 

fJroferido na Umversidade Briglwrn Yrnow, em 

12 de agosto de 1993. 





os 
IN CRIVEIS 
AUSTRALIANOS 

Quando se fala em Austrália, a maioria das pessoas 

pensa em cangurus, coalas e naquela criatura 

estranha com bico de pato, o ornitorrinco. O 

sexto maior país do mundo realmente tem alguns ani~ 

mais estranhos, mas tem muito mais que isso. A 

Austrália muitas vezes surpreende os visitantes que nor~ 

malmente chegam com idéias preconcebidas. 

Em primeiro lugar, "as influências culturais são muito 

diversas", segundo Michael Owen, 14 anos, da Ala 

Blacktown, Estaca Sydney Ebersham. 
Em segundo lugar, "não há cangurus pulando em toda 

parte", explica pacientemente Allison Caballero, 15 

anos, da Ala St. Maris, da mesma estaca. 
Então, o que é a Austrália realmente-especialmente 

para os santos dos últimos dias? 
Bem, alguns deles vivem_ nas áreas vastas e isoladas 

conhecidas como "outback" (interior) e viajam quatro 

horas de carro para chegar à Igreja. Outros vivem em 

cidades grandes e desfrutam o completo programa de ati~ 

vidades da Igreja. Alguns pertencem a famílias que são 

membros da Igreja há gerações; outros são os únicos 

mórmons da família, da escola ou da cidade. 
Para todos, porém, uma de suas maiores alegrias como 

Na Austrália há muito mais do que cangurus, como 

nos conta Sarah Crosbie, esquerda, de Sydney. Daniel 

Hill, acima, simbolicamente determina um curso reto 

na vida, pilotando a réplica de um navio que levou 

pioneiros para a Austrália. 

membros da Igre ja é conhece r o utr ) a n tos. 
Compartilhem essa alegria, conhecendo algun , de · ·c · 

jovens australianos. 

LIBERDADE 

O s jovens SUD da Austrália amam a libe rdade. A 

liberdade do país, a liberdade d grande áreas ao ar 
livre, a liberdade de se tornarem qu alquer coi ·a de que 

sejam capazes. Como os santos de todo o mundo, por' m, 

os jovens SUD daqui têm uma visão e pecial de libc r~ 

dade-a maior liberdade vem da obediência ao alvador 

e de "se ocupar zelosamente numa boa cau a" (D& 

58:27). 
As irmãs Moulds, de Narrogin, Austrália Ocidental. 

Com 15 anos de id ade , as gê meas Pau line e la irc 

Moulds (que agora têm 19 ano ) , eram a pre idcntc c a 

primeira conselheira da Primária em eu pequeno ramo. 

Pauline diz: "Lembro~me de ter pensado que havia ido 

chamada para esse cargo por fa lta de pe oa . Ma i 

tarde, porém, percebi que o Senhor me chamara porque 

eu tinha coisas para aprender e talentos para comparti ~ 

lhar". As irmãs Moulds descobriram que a liberdade de 

desenvolvimento nasce den tro de nó , de acordo com a 

maneira que respondemo ao de afio . 
Marcus Robb, 15 anos, Perth. Para Marcu , o eminá~ 

rio e as escritura foram a e ência de ua liberdade edu~ 

cacional. Há algun ano , quando o médico di c que ele 

tinha dislexia, uma deficiência que imped a pessoas de 

ler, se u nível de leitura tava quatro ano - atra ·ado. 
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Felizmente, foi nessa época que ele começou a fazer o 

seminário, onde o professor incentivava o estudo das 
escritura . "Decidi que leria as escrituras", conta ele, sim~ 

plc mente. Começou a acordar às 4h50m todos os dias 
para ler por 40 minutos. Foi difícil no começo, mas agora, 

um ano depoi , está lendo no nível de seus colegas. 
Emily Kuhn, 12 anos, Darwin: "Alistei~me como 

voluntária em uma organização da comunidade para aju~ 

dat as Bandeirantes de cinco a sete anos de idade. As 
primeira duas semanas foram um pouco difíceis, mas 

depois me aco tumei. Agora, quando as encontro, elas 

me cumprimentam com um abraço". 
Banda de Jovens da Cidade de Sydney: 

"Procurávamos uma banda que não tocasse nem ensaiasse 
ao · domingo ",conta Karen Mauger, 17 anos, tocadora de 

clarinete c membro da Ala Castle Hill. "Os Aleknas 
(outra família SUD) indicaram~nos uma banda que havia 

mudado o en aios de domingo para sexta~feira". 
D de e se dia, graça a pelo menos mais sete jovens 

UD, a banda cresceu de 18 para 57 membros e já 

ganhou vários prêmio . 
E o mais importante é que "os jovens SUD ganharam 

o respeito do outros membros da banda e seus pais", diz 

Marnie Alekna, 17 anos, da Ala Baulkham Hills. A 
banda r cu a~se terminantemente a apresentar~se ou 

en aiar ao domingos. 
Kinga Badilak, 16 anos, Perth. A família de Kinga fez 

uma longa jornada para a liberdade quando fugiu do 
comuni mo da Tcheco lováquia. Na Austrália, encontra~ 

ram ainda mai liberdad do que esperavam, quando um 
amigo apr entou~lhe evangelho. Ao irem pela pri~ 
meira vez à ca a d Badilak, em Perth, os missionários 

reconh c ram o local. V árias vezes haviam sido inspira~ 
do ·obre aquela ca a, ainda que estivesse vazia. Os 

Badilak · ainda não haviam mudado. 

AMIZADE 

uando temos um amigo m qu m podemo confiar e 
1uc ·c prcl) upa com o que é melhor para nó , is o no 

tranqüiliza. O maior éxemplo é o Salvador, cuja obra e 
glória é "proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao 

homem" (Moisés 1 :39). Cuidando do próximo e compar~ 
tilhando a verdade, os jovens SUD da Austrália seguem 

Seu exemplo de serviço e amor. 
David D'Arc~ 17 anos, de Adelaide. David e uns ami~ 

gos estavam num "shopping center" de sua cidade 

quando foram atacados por outros jovens. "Começamos 
a brigar", conta ele, envergonhado. De repente a briga 

foi apartada por seis homens vestidos de terno, camisa 

branca e gravata. 
Mais tarde, um amigo da escola apresentou~o aos mis~ 

sionários-os mesmos que haviam apartado a briga. 
David foi batizado no dia em que fez 17 anos. "Amo esses 

missionários", diz ele. Adivinhem o que David quer ser 

quando tiver 19 anos. 
Peter Dowden, 15 anos, de Cairns: "Sou amigo de 

meu pai. Sou amigo do presidente do ramo. Você faz 

amizade quando passa algum tempo com alguém. O 
mesmo acontece com relação ao Pai Celestial. Você O 
conhece passando tempo com Ele, por meio das escritu~ 

ras, na igreja, no seminário ou durante as orações". 
Lissa Sarafian, 15 anos, Sydney: "Há algum tempo, os 

jovens de nossa ala levaram um grupo de deficientes 
mentais ao Australia's Wonderland, um parque de diver~ 

sões como a Disneylândia. Foi maravilhoso ver a alegria 

no rosto deles. Espero ansiosa o dia em que os verei no 

reino celestial, quando poderemos nos comunicar e 

entender completamente". 
Lotu Kimiia, 16 anos, Mt. lsa, Queensland: "Quando 

nos mudamos para cá, as meninas SUD daqui eram tími~ 

das e não se abriam com quem quer que fosse, mas eu fiz 

amizade com todas elas. Elas saíram de suas conchas e 

familiarizaram~se com nossas maneiras-minha mãe é de 
Samoa e meu pai, da Ilha Cook. Sempre temos jovens da 

Igreja em nossa casa. Compartilhamos nossas culturas 

uns com os outros". 
Alisha Hunt e Emma Butler, ambas de 15 anos, 

Launceston, Tasmânia. A vida numa cadeira de rodas 

não é fácil. Difícil também é ficar ativo na Igreja quando 
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Rebecca Munn, acima, 

e outros jovens SUO, à 

esquerda, moram em Alice 

Springs, bem no centro da 

Austrália. Outros, à 

esquerda, no alto, com o 

professor do seminário, 

moram muitos quilômetros 

para o leste, no balneário 

litorâneo de Cairns. Entre 

esses dois pontos fica 

Mount lsa, onde mora 

Shandor Harris, à direita, 

no. alto. 



Como em qualquer parte do mundo, sentir e 

compartilhar o Espírito é muito importante 

na Austrália, dizem Jamie Tarr, no alto, de 

Burpengary; Donald van West e Des Shore, 

no meio, de Atherton; Naomi Lyell, no fundo, 

de Nambour; e os jovens SUO reunidos para 

uma reunião de testemunhos improvisada 

numa praia de pedras perto de Darwin, 

página oposta. 

não s conhece os outro jovens. Emma Butler foi real~ 

mente ab nçoada quando Alisha Hunt e outras moças 
da Ala Launce ton Leste entraram em sua vida. Alisha e 

Emma tornaram~se muito amigas, passando tempo nâ 
casa uma da outra, conversando sobre coisas de meninas 

e até indo a uma pi ta de patinação juntas. Segundo 
Ali ha, Emma é muito divertida. "Ela brinca muito e 

ta mo empre rindo". 
Cindy Shropshal, J 8 anos, Perth. Para Cindy, a a ti vi~ 

dad na Igreja começou com uma amizade na escola. Na 

aula d inglê , ela tornou~ e an1.iga de um jovem cha~ 

mado liff All n. Uma noite, ele saíram com um outro 
amigo de la , qu tinha a r putação de bebedor. Cliff 
in i ·tiu m uma n ite m álcool. Cindy lembra~ se de 
que, quando lh p rguntaram por que não bebia, "Cliff 

com ou a falar da Igr ja eu comecei a entir o 
E ·pírito. Naquela noite, pcn i ba tante no que ele di e. 
Eu ' ·tivera procurando a igr ja verdadeira e soube que 
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aquela era a igreja a que eu devia filiar~me". 
Daniel Sommariva, J 4 anos, Canberra: "Conto às 

pessoas que sou membro da Igreja. Sempre conto a meus 
amigos quais são meus padrões e a maioria deles respei~ 

tam~nos e não fazem coisas más perto de mim". 
Jenna Birks, J 2 anos, Canberra: "Amo meus pais. 

Eles são o máximo. Somos uma família com sete filhos e 

já passamos por muitas coisas juntos. Acho que nossos 

melhores amigos devem ser nossos familiares. 

ESPORTE 

Seja rúgbi, críquete, futebol (com regras locais), ou 

qualquer outro jogo, os australianos amam os esportes. 

Os atletas SUD, porém, enfrentam duras escolhas, como 

fazer algo de que gostam e guardar o Dia do Senhor. A 
recusa de jogar aos domingos pode limitar suas oportuni~ 

dades de alcançar os níveis mais altos de competição; 
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mesmo assim, muitos santos dos últimos dias aprende~ 

ram que podem marcar pontos de retidão e que, ao fazê~ 
lo, dão exemplo a seus técnicos e companheiros de 

equipe. 
Richard Rancie, 14 anos, Melbourne. Richard é cor~ 

redor e tem seu próprio negócio de lavagem de autos. 

No futuro, poderá envolver~se na política. Ele quer ser o 

Primeiro Ministro da Austrália. 
Richard não treina nem compete aos domingos. Ele 

desistiu de uma das etapas do campeonato nacional de 
cross~country porque a corrida realizou~se no Dia do 

Senhor. Tampouco participou da corrida principal do 
campeonato do Estado de Vitória, os 1500 metros. Ele 

participou dos 800 metros. "Não esperava chegar à 
final", diz, "mas ganhei uma medalha de bronze". O 

melhor de tudo é que ele não parece decepcionado por 

não ter corrido os 1500 metros; sente~ e apenas aben~ 

çoado e recompensado. 

Des Shore, 16 anos, Atherton, Queensland: "Muito · 

companheiros de equipe perguntam~me por qu não jogo 
aos domingos, já que isso me tira a oportunidade de jogar 
no time principal. Digo ~lhes qu e vo u à Igreja todo 

domingo. A maioria acha is o meio estranho, ma ace ita, 

pois quase todas as pessoas daqui ão religio a . e ao 
menos eu pudesse fazer com que os técnico entend ~ 

sem.!" 
Isaías Kaberry, 17 anos, Perth: " Eis ~me aq ui com 

estes dois rapazes", diz I aía , apontando para John c 
Cliff Mahaurike. Isaías ajudou a trazê ~los para a Igreja, 
convidando ~ os para o e miná rio e apre entando~o ao · 

missionários . 
Rose Hicks, 18 anos, Melbourne. Talvez Ro e H ick ·, 

mais do que qualquer outra pe oa, r pre ente a var i e~ 

dade da Au trália. Nascida na Nova Zelândia, ela consi ~ 

de ra ~ se samoana, mas tem na ve ias anguc alemão, 

fijiano, ru o, chinê e tonganê . 
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A felicidade que o 

evangelho proporciona 

reflete-se no rosto de 

jovens SUO como estes, à 

esquerda, que ajudaram a 

estabelecer padrões para a 

banda de jovens da 

comunidade; Lissa Sarafian, 

no alto, à direita, que 

descobriu a alegria de 

servir; Lori Palmer, à 

direita; e Davina 

Nieuwenhuizen e Larissa 

Jeffrey, abaixo, com um 

coala amistoso. 
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Rose tem uma determinação feroz. Um dia, nos jogos 

atléticos da estaca, ganhou cinco medalhas-quatro de 
primeiro lugar e uma de segundo. "Odeio chegar em 
segundo lugar" , reclama ela, colocando as medalhas no 

bolso. ''Adoro competir". 
Com todo esse vigor, talvez Rose atinja a meta de ser 

engenheira civil e arquiteta. "Quero tomar parte na 

construção da Nova Jerusalém". 

ESPÍRITO 

Seja o número de fiéis grande ou pequeno, seu poder 

é tremendo. Os jovens SUD da Austrália sabem que, 

quer estejam falando a alguém sobre Joseph Smith e o 

Livro de Mórmon, estudando as escrituras sozinhos ou 

em grupo, ou orando fervorosamente ao Pai Celestial, o 
exemplo que dão é um incrível testemunho a todos os 

que os observam. 
Sam Hansford, 17 anos, Hobart, Tasmânia: "Foi 

espantoso". Assim Sam descreve o momento em que 
recebeu o testemunho. Alguma coisa no seminário fê~lo 

pensar. Depois da escola, foi para casa e estudou as escri~ 
turas. "Naquela noite, orei sobre elas", ele conta, "e foi 

quando comecei a sentir o Espírito Santo". 
Leah Cox, 16 anos, Canberra: "Meu pai é da Força 

Aérea, por isso nos mudamos muito, mais ou menos uma 

vez a cada dois anos. Para nós, a única coisa estável, 
além da família, é o evangelho. Sempre tive um testemu~ 

nho, desde criança. Sinto o Espírito e isso comprova que 

o evangelho é verdadeiro". 
Tropical Colours (Cores Tropicais), Cairns. Quem qui~ 

ser visitar todas as ilhas do Pacífico e aprender sobre os 

costumes, culturas e danças do povo nativo, tudo que 
tem a fazer é assistir ao espetáculo chamado Tropical 

Colours of the Pacific (Cores Tropicais do Pacífico), um 
grupo de dança de adolescentes de Cairns, Queensland. 

Quase todos os membros do grupo são santos dos últi~ 

mos dias e, graças a seus padrões, há mais do que dança 

nesse grupo-há muitos bons exemplos. 

"Os padrões do grupo são baseados no panfleto Para o 

Vigor da Juventude", explica Ro ie Mit hcll, 17 ano ·. 
''Assim, sabemos que e tamo caminhando ·obre um ali~ 

cerce de retidão". 
Por meio do exemplo de Ro ie, doi membro do 

grupo, Anne Browne, e Alicia Elliot, amba d 17 ano ·, 

interessaram~se pela Igreja e foram batizada . 
"Sinto o Espírito quando estou com o anto do últi~ 

mos dias", diz Alicia. "Foi isso que me fez entrar para a 

Igrej a. O Espírito está sempre presente e faz~me d jar 

saber mais". 
Michae/ Gibson, 12 anos, Brisbane: ''Ant de m tor~ 

nar o segundo conselheiro no quórum dos diácono , eu 
não podia ser considerado realmente ativo na Igreja. Não 
sabia o que isso significava. Então, recebi um livrcto do 

presidente do quórum e fiquei abendo que um quórum 

pode ser muito divertido e que eu apr nd ria muito. i ~ 

me conta de que ser ativo é muito mai do qu ·ünple ~ 

mente ir à Igreja e ficar sentado. Pode~se aprender 

muito". 
Naomi Betts, 17 anos, Sydney: ''A oração / o caminho 

do contato com o Pai Celestial. É o modo de conver ar~ 
mos com alguém, quando não temos ninguém mai para 

quem nos voltar" . 
Helen Parker, 14 anos, Darwin: "No o pai · acor~ 

dam~nos de manhã, fazemos a oração e e tudamo as 

escrituras. Temos uma família de oito p oa lemo · 
dois versículos cada, isto é, incluindo meu irmãozinho 

de três anos e minha irmãzinha de quatro. Agora todo 
já estão acostumados. Fazemo is o de manhã c à 

noite". 
Sarah Crosbie, 14 anos, Sydney: "A v ze fico can~ 

sacia e não quero orar. Penso em simple ment pular na 

cama. Mas, quando oro, depoi me into muito bem. c 
pensarmos a respeito do que estamos orando e entirmo · 
que realmente falamo com alguém e não ap na · dize~ 
mos uma grande quantidade d palavra , a oração ·crá 

muito mais proveitosa". 
Ora, vocês sabem qu na Austrália há muito mais do 

que canguru . Há joven incrfv is como vocês, " [ocupa, 

do ] zelosamente numa boa causa". O 
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O QUADRO 
DECAMERON 

Ruth Cosby 

Eu queria ter o quadro de 

Morôni enterrando as placas. 

Desde que as Autoridades 

erais no incentivaram a colocar 

em nossa casa quadros que trouxes~ 

em in piração, comecei a reunir 

div r a obras de arte que me eram 

ignificativa . Naquela manhã de 

junho, ncontrei~me no Centro de 

istribuição de Lago Salgado, dis~ 

tante de meu lar no Texas, exami~ 

nando pacientemente uma coleção 

de figura em tamanho grande. 

Já tinha um grande número de 

figuras. Qu ria apenas o quadro de 

Morôni, um profeta por quem sentia 

algo e pecial, devido ao poder de seu 

testemunho. 
Enquanto o procurava, vi um 

outro qu m tocou profundamente. 

Mo tra J u curando um cego. 

P gu i~ , ma quando encontrei a. 

figura de M rôni, coloquei~o de 

volta. Afinal, já tinha quadros 

d mai. 
ontudo, a me afa tar, enti que 

dev ria voltar adquiri~lo. Foi o que 

fiz: compr i também o quadro de 

ri to urando o cego. D cidi que 

colo arin n figura de Morôni em uma 

moldura c simr lcsmcnte guardaria a 

outra, dando ocasionalmente uma 

olhada nela. 
Foi somente após alguns meses 

que finalmente leve i avante meu 

projeto com referência aos quadros. 

Emoldurei o quadro com Morôni e 

admire i~o com sa tisfação. Então 

notei outra moldura caída atrás da 

cama. Peguei a moldura, pensando 

que talvez combinasse com alguma 

das outra§ figuras que possuía. Mas . 

ao colocá~las n a moldura, vi que 

nenhuma delas parecia adequada. 

Por fim, coloquei~a na figura de 

Cristo curando o cego. Ficou per~ 

feita. Virei a fi gura e li o que se 

achava escrito no verso: 
"E os seus discípulos lhe pergunta~ 

ram, dizendo: R abi, quem pecou, 

este ou seus pais, para que nascesse 

cego? 
Jesus respondeu: N em ele pecou 

nem se us pais; mas foi ass im para 

que se manifestem nele as obras de 

Deus." Qoão 9:2-3) 

Jamais entendera essa escritura . 

Jesus curara o cego para que as obras 

de Deus se manifestassem. Mas, e 

quanto a todos aqueles que não são 

cur ·ado ? E quanto a minha irmã 

inválida, que morrera quando eu era 
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pequ na? E quanto a Cameron, o 
filho Je nosso me tre familiar que 
sofria de paralisia cerebral e estava 
confinado a uma cadeira de rodas? 

Ao pen ar em Cameron, cenas 
pas acla vieram~me à mente: 

Estamos sentados na varanda com 
nossos mestres familiares. Cameron está 
em sua cadeira de rodas. Ele está pres~ 
tando seu testemunho, lentamente, com 
esforço-lutando com os músculos de 
seu rosto que, obstinados, não coopera~ 
vam com ele. 

"Sei que Deus me ama," diz ele. 
'Amo a Deus." É necessário muito 
esforço, e muito tempo decorre antes 
que ele acabe de falar. Van, meu 
marido, se inclina para a frente. 

"Cameron", diz ele sinceramente, 
"Você está falando cada vez melhor. 

onsigo entender cada palavra!" 
Cameron sorri com orgulho. Olho 

para aquele rosto terno, compassivo, 
e penso: As obras de Deus não se 
manifestam? 

Aos doze anos, Cameron já tem 
idade suficiente fJara distribuir o sacra~ 

menta. Um dos irmãos da ala elaborou 
e adaptou uma bandeja especial a sua 
cadeira de rodas. O pão e a água são 
colocados em ua bandeja por membros 
de seu quórum do sacerdócio aarônico. 

Ele vai com a cadeira de rodas até o 
final do. corredor, onde um membro 
levanta a bandeja para partilhar do 
acramento. As obras de Deus não se 

manife ·tam naquela atitude sagrada? 
Vejo ameron, minha im1ã e outras 

fJe · ·oa · que conheci, com deficiências 
física · 011 mentai . Outro os carregam, 
outros ·ao ·e11s braços, s11as J>enw , ua 
mente. Vejo c ·tcs me ·mos deficientes 

oferecendo a outros dádivas de amor e 
de esperança. 

Vejo as obras de Deus manifestarem~ 
se para eles e por eles. 

Sentei~me hesitantemente na 
cama. Por que esses pensamentos me 
vinham à mente? Eu estava grávida. 
Talvez o bebê fosse portador de 
alguma deficiência. Ajoelhei~me e 
orei. Não senti qualquer sensação 
quanto a meu filho. Fosse qual fosse 
a sensação, tinha algo a ver com a 
figura de Cristo e do cego. Então 
resolvi pendurá~la no lugar que 
reservara para o quadro de Morôni. 
Olhava para ele com freqüência, 

imaginando que o homem que nas~ 

cera cego era eu. 
Não consigo enxergar nada. Então 

ouço palavras de paz. Minha cegueira 
não é devida ao pecado. Não posso ver, 
mas posso _ouvir. Ele cospe no chão, faz 
barro e unge meus olhos. "Vai, lava~te 

no tanque de Siloé", diz Ele, e eu obe~ 
deço e volto de lá enxergando. 

As pessoas perguntam como isso 
aconteceu. Digo~lhes que um homem 
chamado Jesus fez barro, ungiu meus 
olhos e mandou que me lavasse no tan~ 
que de Siloé. Fui, lavei~me e passei a 
enxergar. Elas perguntam: "Onde está 
Ele?" Não sei. Não O vi. (Ver João 
9:1-12.) 

Minha gravidez teve complicações 
e o médico mandou que eu ficasse 
em repouso absoluto. Duas semanas 
ante da data prevista dei a luz a um 

menino saudável. 
Naquele mês de abril, quando 

Denni no fez a visita de mestre 
familiar, ele trouxe Cameron. 
Deixaram a cadeira de rodas do lado 
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de fora. Dennis "andou" Cameron 
para dentro por meio de seu "abraço 
para andar": os pés de Cameron 
sobre os seus e os braços de Dennis 
em torno do peito de Cameron. 
Dennis mostrou~nos um videotape 
que fizera de Cameron. No filme, 
Cameron falava a respeito de seus 
desafios e satisfações. Prestou seu 
testemunho e falou a respeito da 
próxima vida. 

Saí da sala por alguns instantes e, 
quando retornei, notei que Cameron 
estava curvado em um canto do sofá. 
De algum modo, ele parecia mais 

fraco. 
Dennis pegou Cameron e encami~ 

nhou~se para a porta. Enquanto esta~ 
vam parados na soleira da porta, com 
Cameron inclinado nos braços do 
pai, indiquei o quadro do homem 
que nascera cego e expliquei a 
Cameron que aquele quadro fazia 
com que me lembrasse dele. Disse~ 
lhe que as obras de Deus manifesta~ 
vam~se em sua vida. 

"Que legal, não é, Cam?" pergun~ 
tou~lhe Dennis; e então saíram. 
Olhei para meu bebê saudável e 
olhei novamente para o quadro. 
Repentinamente ocorreu~me que, 

afinal, o quadro não era meu. Era 
de Cameron. Quase tentei 
alcançá~los para entregá~lo a 

eles, mas resolvi esperar até a 
próxima visita. 

Decidi ler a história do cego 
conforme encontrada no evangelho 

de João, capítulo 9. 
Ele foi levado perante os fariseus que 

lhe perguntaram como passara a 
enxergar. Então contou~lhes a respeito 



da lama, de como lavara o rosto e pas~ 
sara a enxergar. Não acreditaram no 
que disse. Chamaram seus pais. O 
filho havia realmente nascido cego? 
Como explicavam isso? Seus pais tive~ 

ram medo, pois qualquer um que con~ 
fessasse ser Ele o Cristo seria expulso 
da sinagoga. 

"[Ele] tem idade", disseram os pais, 
"Perguntadho a ele mesmo." 

Chamaram o homem novamente. 
"Esse homem", referindo~se a Jesus, a 
única pessoa sem pecado, "é pecador". 

"Se é pecador", respondeu o homem 
que fora cego, "não sei: uma coisa sei, e 
é que, havendo eu sido cego, agora vejo". 

Perguntaram~lhe novamente como 
fora curado. Respondeu~lhes ele: "]á 
vo~lo disse, e não ouvistes". Eles insul~ 
taram~no e expulsaram~no. 

Ouvindo a respeito do que haviam 
feito, Jesus encontrou o homem e per~ 
guntou~lhe se ele acreditava no Filho de 
Deus. O homem que nascera cego, 
fitando o Senhor pela primeira vez, 
perguntou: "Quem é ele, senhor, 

para que nele creia?" 
Jesus respondeu: "Tu já o tens visto, 

e é aquele que fala contigo." 
"Creio, Senhor", replicou o que fora 

cego . E adorou a ] esus. (Ver ] oão 
9: 13-38) 

Algumas semanas mais tarde 

recebi um telefonema. Era Joyce, a 

mãe de Cameron. Ela servia como 

presidente das Moças e meu marido, 

Van, como presidente dos Rapazes. 

Era rotina ela deixar recados 

comigo. 
Ao conversarmos, ela mencionou 

que estava tentando deixar tudo em 

ordem antes da cirurgia de 

Cameron. A cirurgia de Cameron? 

Tentei lembrar~me. Ah, sim, era algo 

para ajudar seus quadris. A conversa 

terminou e eu desliguei o telefone. 

Repentinamente um sentimento 

tomou conta de mim: Cameron ia 

morrer. 
Senti~me enjoada e fraca. Fui até 

o quarto para orar. Havia algo que 

eu deveria fazer? Depois da oração, 

senti~me tranqüila. 

Cameron foi operado. Joyce 

ligou e informou que tudo 

correra bem. Apesar 

disso, senti algo em 
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ua voz. Tudo pare ~ m, di ·se la. 
No dia eguint , enquanto t 'n~ 

tava organizar m u dia, o telefone 

tocou. Era J ami , que perten ia a 

presidência da ociedad de 

Socorro. 
"Como vai?" Pergunt i~lhe cor~ 

tesmente. 
"Não muito bem", re pondeu~m , 

enquanto começava a chorar. 

"Cameron morreu ontem à noite." 

Sentei~ me. 

''Achei que de v ria aber." 

"Grata por ter me ligad , Jamic" 

disse eu. "Talvez jamais aiba o que 

isso significa." Desliguei o t l fon , 

então peguei quadro de Jc ·us 

curando o cego. Embrulh i~o pcn~ 

sei a respeito de um eus mi criem·~ 

dioso que prepara re po ta a 

orações antes me mo de ela er m 

proferidas. Escrevi uma carta à famí~ 
lia de Cameron que, e perava, pod ~ 

ria consolá~los, e coloquei~a junto 

com o presente. 
O quadro, mostrando o milagre de 

Jesu curando o homem que na cera 

cego, encontra~se hoje na par de da 

casa de seus legítimo dono . Todo 

os dias olho para o quadro d Morôni 

orando. Go to ainda mai de s pro~ 

feta agora. Ele, também, compreen~ 

dia a cegueira e a visão, poi en in ou: 

"Não disputeis porque não vedes" 

(Éter 12:6). eu te tem unho traz 

esperança ao ofredor. 

Ó Senha;, unge nossos olhos 
com barro. 

Permite que nos lavemos nas 
águas da fé, 

Para que de lá saiarrws 
enxergando. O 



H o 

Eddie Gene Gonzales Jr. 

Gostaria de explicar o 

que significa, para 

mim, honrar o sacer~ 

dócio. Sou como 

vários outros rapazes 

da Igreja e preparo~ 

me para, um dia, 

entrar dignamente no templo e servir 

como missionário. 
Moro em Tucson, no estado do 

Arizona, com meus pais, meu irmão 

Stephen, meu avô J uan e minha bisavó 

Maria. Como membro da Ala Sonora, 

da Estaca Tucson Arizona, tenho tido 

mui tas oportunidades de magnificar 

meu s chamados no Sacerdócio 

Aarônico. Ajudo a limpar quintais de 

idoso outro que não são capazes de 

cuidar d uas casas. Já fiz também a 

limpeza do cemitério e do parque. Mas 
o que mais me levou a aprender a hon~ 

rar o acerdócio foi uma experiência 

q u ti v e a ajudar minha própria 

família. 
Num v rão, meus tios deixaram 

meu quatro primos pequenos com 

m u pai . Foi~me olicitado que 

toma conta deles a maior parte do 

t mpo. Ne se mese , tive a interes~ 

ant experiência de aprender a trocar 

fralda e preparar o a lmoço, assim 

como d scobrir man ira de impedir 

qu meu priminh se envolve sem 

m problema . O primeiros dias foram 

muito difícei para todos nós, ma no 

final d v rã , todo já nos divertíamos 

muito tudo tava dando certo. 

pr ndi a reconh cer o que os pais 

t"m d nsinar ao filho , e, no final do 

v rão, 'l ffi 'ôl. amai m u prim do qu 

jamai amara , nt ri rm nt . 

Apr ndi que um do mod mai 

N R A R o s 
A perspectzva 



A c E R D 
d e um J o v e m 

/ o c I o 

importante - de honrar o ·acerdó i o ra 

obed ce r ao mandamento - do cnhor 

e honrar o pai . Uma vez c utei um 

orador dizer: " e m amarde -, guarda, 

rei o meus mandam nto ." (João 

14: 15) Quando ob d ço, - i que ·ou 

um portador digno do ac rdó io. 

orientações proveni nte do Pai 

Celestial são para meu próprio bem. 

Ele sabe quem ou e tem um plano 
para mim e minha alvação. Nem m, 

pre compreendo por que tenho que 

fazer certas coisas, ma i que exi tem 

razões eternas para fazê,las. 

Já houve ocasiões em que meu - pai 

não permitiram que eu fos a determi, 

nados lugares ou fize e a oisa - que 

desejava. Nem sem.pre fiquei onl ntc 

com isso, mas muitas v ze cheguei a 

conclusão de que ele e tavam certo ·. 

Por exemp lo : Quando eu era mai 

novo, alguns de meus amigos iam a 

uma festinha para ado lescente m 

uma boate, e meus pais não deixaram 

q ue eu fosse. Fiquei aborrecid , 

achando que não confiavam em mim. 

Q uando já me sentia melhor, conv r a, 

mos a respeito das tentações que no 

cercam e como as portas para maiore 

tentações se abririam quando eu e ti, 

vesse na boate. Conversamo também 

a respeito de minha dignidade para 

Eddie Gonzales diz que um dos maiores 

eventos da vida de sua família foi o 

momento em que foram selados no 

Templo do Arizona, em março de 1987. 

Seu pai havia sido batizado dois anos 

antes e sua mãe, reativada, em grande 

parte devido aos esforços de Eddie. 



cli tribuir o sacramento e sobre hon~ 

raro acerdócio. Amo o Pai Celestial 
e meus pais e sei que o amor e a obe~ 

diência andam de mãos dadas. 
Venho~me preparando para se r 

digno das ordenanças do templo. 
Um dos modos pelos quais me pre~ 
paro ~ mantendo~me moralmente 

limpo, o que é um grande desafio 
nesta ~ poca, como também o é res~ 

p i ta r o outros e nós próprios. 

Alguma p ssoa ach m q u é acei~ 

táv 1 ser sexualmente ativo fora do 
casament , mas o Senhor nos ensi~ 

nou qu só mantendo altos padrões 

morai eremos capazes de desfrutar 
a bênção que Ele nos quer dar. A 

imoralidade é totalmente inaceitável 

ao Senhor e à Igreja. 
O fo lheto Para o Vigor da 

Juventude dá~nos diretrizes simples 

que nos ensinam como ser dignos de 
um dia entrar no templo. O bispo 

d afiou jovens de nossa ala a 
mpre t rmo e e folheto conosco. 

1 p di a um de nós que o 

mo tra e não pudé sem os fazê~ lo, 

e taríamos devendo a ele um choco~ 
late. into que o folheto nos aj uda a 
manter~n no "caminho estreito e 
ap rtado,,. (2 N~fi 31:18) 

omecei a pr parar~m para er~ 

ir om mi ionário de tempo inte~ 
gral quando tinha cinco ano . 
Lcmbr ) ~me de ir a Igr ja com meu 

avó · porque minha m1e ra inativa 
m u pai não r a membro. Num 

domingo, ao voltar para casa disse a 
minha mãe: "No próximo domingo 

precisa ir à Igrej a comigo. Meu 

amigo J uanito leva a mãe e o pai, e 
eu não. Meus amigos vão começar a 
pensar que não tenho pai e mãe.,, 

Bem, ao chegar domingo, eu 

havia esquecido o assunto, e mamãe 
é que não me ia lembrar. Ao levar~ 

me à casa de meus avós para que 
fôssemos à Igreja, lembrei~lhe a pro~ 

messa que fizera. Ela deu uma des~ 

culp a e disse que não poderia ir 

naquele domingo, mas que talvez 
fosse no domingo seguinte. Sei que 
ela disse aquilo para que eu a dei~ 

xasse em -pa z, pensando que eu 
esqueceria. Mas no sábado, lembrei~ 
lhe de que teria que ir à Igreja 
comigo. Ajudei~a a escolher um ves~ 

tido bonito e levei~a naquele 

domingo. Ela tem ido à Igreja 

comigo desde essa época. 
Progredimos muito desde aquela 

época. Logo depois da reativação de 
minha mãe, concentramo~nos na 

conversão de meu pai. Sei que os 

missionários trabalham em duplas 
no campo, mas em minha casa for~ 

mamos um trio: mamãe, meu irmão 
Stephen e eu. Papai não tinha esca~ 

patória! Costumávamos falar a res~ 

peito do hino das crianças que íamos 
cantar no carro e lembrávamos sem~ 

pre uns aos outros de abençoar o ali~ 

m nto, faz r a oração familiar e dar 
bom ex mplo. Meu pai ton1ou~se 
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membro da Igreja e é muito ativo 

atualmente. Em março de 1987, 
fomos selados como família no tem~ 

plo do Arizona em um dos grandes 
momentos de nossa vida. Estamos 
fazendo um grande esforço para tor ~ 

narmo~nos uma família eterna. 
Além de trabalhar com minha 

família, sei que tenho que guardar a 

Palavra de Sabedoria, porque um 
missionário tem que ter boa saúde, 

além de ser moralmente limpo. 

Preciso estudar as escrituras e fre~ 
qüentar o seminário, porque precisa~ 

mos estar aptos para memorizar as 

palestras e as escrituras, estando 
preparados para ensinar o evange~ 
lho. Meus pais também me ensina~ 

ram a importância de falar mais de 

uma língua, porque "todo o homem 
ouvirá a plenitude do evangelho na 
sua própria língua,,. (D&C 90: 11) 

Acho que a maior qualidade que 

posso ter ao servir como missionário 
é a habilidade de fazer e manter 

amigos. É muito mais fácil ensinar o 
evangelho a uma pessoa quando nos 

tornamos seu amigo. Sei que preciso 
preparar~me espiritual e fisicamente, 

sendo obediente ao Pai Celestial e a 

meus pais, de modo a ter o Espírito 
como meu companheiro constante. 

Se fi ze rmos essas coisas, sei que 

podemos sobrepujar as tentações do 

mundo e honrar o sacerdócio, servir 
como missionários e entrar no tem~ 

plo sagrado. O 





O s amigos Lara Fontaine 

e Kay Wilson, à esquer

da, Allison Cahallero 

(alimentando um canguru) e 

David Gibson (com o bastão), na 

primeira capa, à direita, são típi

co adolescentes SUD da vasta 

nação da Austrália. Fortes na fé, 
eles são testemunhas da veraci

dade do evangelho restaurado. 

Ver "O Incríveis Astralianos", 

página 34. 


