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CO M O UTI LIZ AR A LIAHONA 

Idéias para a 
Noite Familiar 

~ 
110S Bons Samaritanos de 11Encruz ilhad as", p:í rina 

Coutts", página 23. Leiam juri- L iam junt r lat 

tos essa história de Alan P. .... ~.-~ tro d Ali 
Kingston, que pertence a Ri nho, 
outra religião. Peça aos membros da ele deu a ela. P rgunt 

família que sugiram formas de ser 
bons Samaritanos para seu próximo 
no trabalho, na escola ou em sua 
vizinhança. 
"~ Chaves do Reino", página 41. 

Pergunte à família por que é impor
tante para a Igreja que exista uma 
autoridade apropriada para agir em 
nome de Deus. Depois de discutir 
algumas dessas razões, leiam juntos 
o relato do Presidente Wilford 
Woodruff, que fala sobre o Profeta 
] oseph Smith passando as chaves do 
sacerdócio aos Doze Apóstolos. 

110 Que Me Faltava?", página 8. 

Pergunte aos membros da família se 
algum deles já tentou ser perfeito. 
Deu certo? Leiam essa história juntos, 
enfatizando o versículo, no livro de 
Éter, que tanto impressionou a 
autora. Fale a respeito da graça de 
Jesus Cristo e de como ela nos ajuda 
a sobrepujar o pecado e a fraqueza. 

110 Milagre do Sacerdócio", 

página 26. Faz 175 anos que]oão 
Batista apareceu a ] oseph Smith e 
Oliver Cowdery, e restaurou o 
Sacerdócio Aarônico. Discuta com 
sua família a importância dessa res

tauração e a bênção que cada um 
desfruta regularmente devido ao fato 
de que o Sacerdócio Aarônico está 
novamente sobre a Terra. 

importância do caminh qu t mam? 
Fale sobre algumas realiza õe 
tantes e alguns perigo que el 
rão encontrar durante a jornada. 

~~você Não É Mórmon?" página A8. 

Pergunte a seus illho el já f12 ram 
algo de que mai tarde e nv rgonha-
ram, porque queriam impr nar 
seus amiguinho . Tente faz r m qu 
falem sobre seu entim ntos qu 
eles f12eram ou p d m faz r para s 
arrepender. Expliqu -lh s qu muitas 
pessoas irão re peitá-los mais e for m 
fiéis a suas crenças do que se impl 
mente seguirem a maioria. 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

Receb·er uma 
Coroa de Glória 
PRESIDENTE JAMES E. FAUST 
Segundo Conselheiro na Primeira Presidência 

A vida nos expõe a desafios que nos 
ferem como os espinhos, as urzes, as 
farpas ou como uma coroa de espi

nhos. Nosso Salvador sofreu quando Lhe 
colocaram uma coroa de espinhos. Ainda 
assim há algo de rara beleza e fragrância a 
ser encontrado na vida - e em uma coroa 
de glória. 

Eu gostaria de ter entendido melhor 
todos os propósitos divinos à medida que 
enfrentava tantos aborrecimentos angus
tiantes nesta vida. Leí explicou uma das 

razões: para que aprecie
mos e saboreemos a bon
dade e o encanto do 
mundo. 1 A Adão foi dito 
que a terra produziria 
espinhos e cardos 
por nossa causa. 2 

Da mesma 
forma, nossa 

vida mortal foi "amaldiçoada" com os espi
nhos da tentação dos prazeres materiais e 
com as farpas do pecado, para que sejamos 
testados e para que provemos ser dignos. 
Isso é necessário para o nosso progresso 
eterno. O Apóstolo Paulo explicou: "E, para 
que não me exaltasse pela excelência ( . .. ), 
foi-me dado um espinho na carne".3 

Negar nossos próprios pecados, nosso 
egoísmo e nossa fraqueza seria como usar 
uma coroa de espinhos que nos impede de 
subir um degrau sequer em nosso progresso 
pessoal. Se negarmos os nossos pecados, 
como poderemos ser perdoados? Como 
pode o sacrifício de] esus Cristo aplicar-se à 
nossa vida se não houver arrependimento? 
Se não eliminarmos as farpas do pecado e 
os espinhos da tentação carnal, como o 
Senhor poderá curar nossa alma? O Salvador 

disse: "[Arrependei-vos] de vos
sos pecados e, [ convertei-vo ] 

para que eu vos cure." 
É muito difícil orarmos por aqueles que 

nos odeiam, que se aproveitam de nó e no 
perseguem. Não dar esse pas o vital porém, 

11~~~~~~~~~~*!~~~~~~,~-~~- ~~ca~~~re~~~~ rj das urze que no envenenam a 

Como pode o sacrifício 

de Jesus Cristo aplicar

se à nossa vida se não 

houver arrependi

mento? Se não elimi

narmos as farpas do 

pecado e os espinhos 

da tentação carnal, 

como o Senhor poderá 

curar nossa alma? 
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alma. Quando perdoamos, amamos e compreendemos o 
que consideramos falhas e fraquezas em nossa esposa, em 
nosso marido e em nossos filhos e amigos, fica muito 
mais fácil dizer: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, 
pecador!"5 

Não importa o quão cuidadosos sejamos ao caminhar 
pelas veredas da vida, pois estamos sempre sujeitos 
a espinhos, urzes e farpas. Quando 
eu era pequeno e as aulas acaba
vam, passávamos as férias de verão 
na fazenda e logo tirávamos nossos 
sapatos. Durante as primeiras 
duas semanas enquanto nossos 

A Defesa da Consciência 

Existe um mecanismo de defesa para discernir o bem 
do mal. Chama-se consciência. É a reação natural de nosso 
espírito à dor do pecado, da mesma forma que a dor na 
carne é a reação natural do corpo a um ferimento - até 
mesmo uma pequena farpa. A consciência se fortalece 
com o uso. Paulo disse aos hebreus: "Mas o mantimento 

sólido é para os perfeitos, os quais, 
em razão do costume, têm os senti
dos exercitados para discernir tanto 
o bem como o mal".6 Uma cons
ciência sensível é sinal de um espí
rito saudável. 

pés ainda estavam sensíveis, eles 
doíam até quando pisávamos em 
pedras e gravetos menos ásperos. 
Mas com o passar das semanas, as 
solas dos pés ficavam mais resisten
tes e agüentavam quase tudo o 
que existia pelo caminho, menos 

Quando éramos crianças nos divertía

mos assoprando a lanugem dos galhos 

Como remover os espinhos e as 
farpas da vida? O poder de remover 
espinhos de nossa vida e da do pró
ximo, começa em nós mesmos. 
Morôni escreve que quando nos 
negarmos às iniqüidades, então a 
graça de Cristo nos será suficiente.l 

os cardos, que pareciam ser mais 
numerosos do que qualquer outra 
planta. Assim é com a vida: ao 
crescermos e amadurecermos, 

de cardos e observando as sementes Muitas vezes procuramos escon
der nossa culpa com curativos em 
lugar de remover o espinho que 
causa a dor. Resistimos à dor 
momentânea da remoção de uma 
farpa, apesar de que isso evitaria a 
dor mais prolongada de uma ferida 

flutuarem ao vento. Só mais tarde per-

cebemos o mal que isso causava. Muitos 

e ao ficarmos junto Àquele que 
de nós encontramos grande prazer em 

flertar com a tentação, e só mais tarde 

foi coroado com espinhos, nossa 
alma parece ter mais força para 
enfrentar desafios, nossa determi-

percebemos como nós mesmos e outras 

pessoas semeamos a infelicidade. 

nação cresce, no~sa vontade se torna mais firme e 
nossa autodisciplina aumenta para nos proteger 
dos males deste mundo. Esses males estão sempre 
presentes, contudo, devemos seguir os caminhos 
que tiverem o menor número dos cardos das tentações 
do mundo. 

Quando éramos crianças nos divertíamos assoprando 
a lanugem dos galhos de cardos e observando as semen
tes flu tuarem ao vento. Só mais tarde percebemos o mal 
que isso causava ao nosso próprio jardim e aos de nos-
o vizinhos. Muito de nós encontramos grande prazer 

em flertar com a tentação, e só mais tarde percebemos 
que nossa infelicidade foi semeada por nós mesmos e 
por outras pes oas e que podemos afetar a felicidade 
alheia. 

infeccionada. Todos sabem que se 
os espinhos, as urzes e as farpas não forem retiradas da 
carne, causarão feridas infeccionadas que não cicatrizarão. 

Há alguns anos, um parente nosso teve um cão fantás
tico chamado Ben. Em um lindo dia de outono, alguns de 
nós caminhávamos pelos campos. Ben corria de lá para cá, 
à nossa frente, farejando o chão e abanando o rabo, clara
mente divertindo-se. Depois de algum tempo Ben apare
ceu mancando e foi para junto do dono e com um olhar 
de dor ergueu a pata dianteira. Havia um espinho entre os 
dedos de Ben. O espinho foi removido com cuidado e o 
Ben saiu correndo, sem mancar nem sentir dor. Fiquei 
surpreso ao ver que o Ben sabia instintivamente que o 
espinho tinha de ser removido para aliviar a dor, e que 
também sabia onde ir para que o removessem. Assim 
como Ben, nós também procuramos, instintivamente, 



livrar-nos dos espinhos do pecado que nos 

afligem, mas não é sempre que procuramos 

socorro em nosso Mestre, sendo que muitos 

ainda nem sabem quem é o seu Mestre. 

A Dádiva de Nosso Salvador 

Jesus foi açoitado, em parte, com espinhos: 

"E logo os soldados do presidente, condu

zindo Jesus à audiência, reuniram junto dele 

toda a coorte. 

E, despindo-o, o cobriram com uma capa 

de escarlate; 

E, tecendo uma coroa de espinhos, puse

ram-lha na cabeça, e em sua mão direita uma 

cana; e, ajoelhando diante dele, o escarne

ciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus. 

E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e 

batiam-lhe com ela na cabeça. "8 

Essa crueldade talvez tenha sido uma ten

tativa perversa de imitar a colocação de uma 

coroa de imperador sobre Sua 

cabeça. Ele aceitou a dor como 

parte da grande dádiva que 

havia prometido. Como isso 

foi pungente, considerando-se 

que os espinhos representavam 

o desagrado de Deus, quando 

amaldiçoou a terra por causa 

de Adão. Porém, ao usar · 

aquela coroa, Jesus trans

formou os espinhos em 

um símbolo de Sua glória. 

Como Emily Dickinson 

tão bem descreveu: 

Uma coroa indesejável! 
Contudo, a suprema cabeça 
Cobiçou-lhe a solidão 
E divinizou-lhe o estigma. 9 

Nosso Salvador conhece 

"segundo a carne", 

cada dimensão do 

nosso sofrimento. 

Não existe uma enfermidade que não conh -

ça. Em Sua agonia, familiarizou- e com t d 

os espinhos cardos e farpas que no pod m 

afligir: 

"E ele seguirá, sofrendo dores e afliçõe 

e tentações de toda espécie; e isto para que 

se cumpra a palavra que diz que ele tomará 

sobre si as dores e as enfermidades de seu 

povo. 

E tomará sobre si a morte, para soltar as 

ligaduras da morte que prendem o seu povo; 

e tomará sobre si as suas enfermidades, 

para que se lhe encham de misericórdia as 

entranhas, segundo a carne, para que saiba, 

segundo a carne, como socorrer seu povo, 

de acordo com suas enfermidades."10 

Tudo o que irrita a carne e a alma deve 

ser removido antes que infeccione. Mesmo, 

porém, que crie uma ferida e doa, ainda pode 

ser removido e o processo de cicatrização 

terá início. Não é fácil remover os 

espinhos do orgulho, os car

dos do egoísmo, as far

pas do ego e as urzes do 

Não 'já i/ 
t·emot'el"o 
espiuiJos do 

orgulho o cardos do 
egoísmo as jatpas do 
ego e as urzes do 
desejo. Mas quando a 
infecção for curada 
a dor passará. Esse 
processo é conheddo 
como o arrependi
mento. O arrependi
mento e o perdão 
encontram-se entre 
os maiores frutos 
da Expiação. 
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Q ~:;:fiá-los a 
colocarem os 

espinhos, os cardos e 
as farpas que encon
trarem na vida, sob 
a perspectiva cor
reta. Devemos tratar 
deles, mas devemos 
depois, concentrar
nos nas flores da 
vida e não nos 
espinhos. 

correta. Devemos tratar deles, mas devemos 
depois, concentrar-nos nas flores da vida e não 

nos espinhos. Devemos apreciar o perfume e 
a beleza da rosa e da flor do cacto. Para sentir 
o aroma das flores, precisamos viver correta
mente e disciplinar nossa vida, integrando a 

ela o estudo das escritu
ras, a oração, as prio
ridades e as atitudes 
corretas. Para os mem
bros desta Igreja, esse 

enfoque se intensifica 
no templo. Certamente 
nos depararemos com 
alguns dos espinhos, 

mas sua importância 
será apenas secundária, 

diante da doce fragrância 
e da beleza magnífica 

Removendo de nossa vida as farpas do pecado e os 

das flores. O Salvador 

disse: "Por seus frutos os 
conhecereis. Porventura 
colhem-se uvas dos espi

nheiros, ou figos dos espinhos da tentação, renunciando a nós mesmos, 

tomando nossa própria cruz para seguir o Salvador, 

podemos transformar uma coroa de espinhos em uma 

abrolhos?"11 

coroa de glória. 

desejo. Mas quando a infecção for curada, a 
dor passará. Esse processo é conhecido como 
o arrependimento. O arrependimento e o 
perdão encontram-se entre os maiores frutos 

da Expiação. 
Em Roselândia, no Brasil, nos arredores da 

grande Cidade de São Paulo, existem muitos 
alqueires de lindas rosas. Quando uma pessoa 
se coloca em uma pequena elevação acima 

dos roseirais, sente que o aroma é delicioso e 
a beleza, exuberante. A roseira tem espinhos, 
mas de modo algum eles prejudicam a 
beleza e o aroma. Quero desafiá-los a colo

carem os espinhos, os cardos e as farpas que 
encontrarem na vida, sob a perspectiva 

Seguindo-O 

O escritor britânico 
Thomas Carlyle, declarou: "Toda coroa nobre 

é, e na Terra sempre será, uma coroa de espi
nhos"Y A antiga frase em latim: sic transit 
gloria mundi significa "assim passa a glória 
deste mundo". As recompensas terrenas 
podem ser uma penosa tentação. Em compa

ração, aqueles que são fiéis e dedicados ao 
serviço têm a promessa de que serão "coroa
dos com honra e glória e imortalidade e vida 
eterna" .13 Assim, nem honrarias nem tribula

ções podem derrotar os fiéis. Paulo falou de 
uma coroa incorruptível,14 e Tiago disse que 
os fiéis receberiam a "coroa da vida".15 

Acredito que coroas terrenas, como 
poder, amor ao dinheiro, preocupação com 



coisas materiais, e honras dos homens, são uma coroa de 
espinhos, porque têm por base obter e receber, em vez 
de dar. Assim, o egoísmo pode transformar algo que acre
ditamos ser uma coroa nobre em uma insuportável coroa 
de espinhos. 

O chamado que Jesus faz a cada um de nós é: "Se 
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, 
tome sobre si a sua cruz, e siga-me" .16 Será que já não 
está na hora de renunciarmos a nós mesmos, como o 
Salvador aconselhou, de nos rendermos e de nos disci
plinarmos, em vez de nos dedicarmos ao nosso mundo 
pequeno e egoísta? A questão não é tanto o que pode
mos fazer, mas sim o que Deus pode fazer por nosso 
intermédio. Paulo disse: "(. . . ) se alguém se purificar 
destas coisas, será vaso para honra, santificado e 
idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda 
a boa obra"Y 

Tomar sobre si a própria cruz e seguir o Salvador é 
sempre um compromisso de servir. Quando eu estudava, 
era muito pobre. Trabalhei longas horas em uma fábrica 
de enlatamento de conservas apanhando latas fumegan
tes por 25 centavos de dólar por hora. Aprendi que o 
egoísmo tem mais a ver com o que sentimos a respeito 
do que temos, do que com o que realmente temos. Um 
homem pobre pode ser egoísta e um homem rico, gene
roso, mas uma pessoa obcecada apenas em receber terá 
dificuldades em encontrar Deus . Cheguei à conclusão de 
que qualquer privilégio traz consigo responsabilidades 
- normalmente a responsabilidade de servir, de dar e 
de abençoar. Deus pode tirar qualquer privilégio que 
não seja usado segundo Sua vontade onipotente. 
Enfrentar esse desafio de dar, servir, abençoar com fé e 
devoção, é a única maneira de desfrutar da coroa de gló
ria a que se referiram os primeiros Apóstolos. É a única 
maneira de dar à vida o seu verdadeiro significado. 
Poderemos receber honrarias terrenas ou desprezo com 
a mesma serenidade. 

Concluo com as palavras de Ezequiel: "E tu, ó filho do 
homem, (. .. ) ainda que estejam contigo sarças e espinhos, 
(. .. )não temas( ... )". 18 Que em nosso mundo sempre em 
transição, possamos nos apegar continuamente às coisas 
que não mudam: à oração, à fé, aos convênios salvadores, 
ao amor à família e à fraternidade. Removendo de nossa 

vida as farpas do pecado e o e pinh da t nta - , r nun
ciando a nós me mo , tomand n a pr ptia ruz p 
seguir o Salvador, pod mo tran fi rmar um 
espinhos em uma coroa de glória. 1l tifi , 
Seus humildes servos, chamado para r ua t t munh 
especial, que Ele vive. Testifico do fundo d minha alma 
que estamos empenhados em Sua anta obra, p r m i da 
qual, se formos fiéis , seremos coroado com h nra, gl ria 

e vida eterna. • 

NOTAS 
1. Ver 2 Néfi 2:8-13 . 
2. Ver Gênesis 3:17-18. 
3. li Coríntios 12:7. 
4. 3 Néfi 9:13. 
5. Lucas 18:13. 
6. Hebreus 5:14. 
7. Ver Morôni 10:32 . 
8. Mateus 27:27-30. 
9. "One crown that no one 

seeks", The Complete Poems 
o f Emily Dickinson, ed. 

Thomas H. Jo hn on (1960), 
pp. 703-70 . 

10. Alma 7:11- 12. 
11. Mateu 7:16. 
12. Past and Present (1912) , 

p . 173. 
13. D&C 75 :5. 
14. Ver I oríntios 9:25 . 
15. Tiago 1:12. 
16. Mateu 16:24 . 
17. li Timóteo 2:21. 
18. Ez qui l 2:6. 

IDÉIAS PARA MESTRES FAMILIARES 
Depois de preparar-se em espírito de oração, transmita esta 

mensagem usando um método que incentive a participação das 
pessoas a quem for ensinar. Seguem-se alguns exemplos: 

1. Leia a história de Ben, o cachorro. Peça que os membros 
da família avaliem, silenciosamente, a própria vida, para determi
nar se estão carregando algum espinho que precisam pedir ao 
Mestre que o remova. 

2. Leia o quarto parágrafo. Peça aos membros da família que 
reflitam se há alguém a quem precisam perdoar antes de pedir 
misericórdia. 

3. Leia o penúltimo parágrafo. Peça aos membros da família 
que façam uma lista das coisas a que já se comprometeram a 
fazer para servir no reino de Deus. Como eles estão cumprindo 
com esses compromissos? 

4. Leia o último parágrafo. Pergunte aos membros da família 
como podemos transformar uma coroa de espinhos em uma 
coroa de glória. Como o Salvador mudou Sua coroa de espinhos 
em uma coroa de glória? 



ROSALYN COLLINGS EVES 

na colcha verde desbotada de minha cama e 
fiquei com o olhar fixo no teto. Senti um nó na gar
ganta ao tentar conter as lágrimas. Eu não entendia o 

que havia de errado comigo. Fizera um belo dia de prima
vera. Eu e minha companheira estávamos ensinando várias 
pessoas maravilhosas em Kecskemét, Hungria. Eu estava 
servindo ao Senhor e deveria sentir alegria. Então por que 
aquela sensação de opressão me dominava? 

Eu conhecia muitos missionários que se debatiam 
ocasionalmente com a sensação de inadequação; nos 
últimos tempos, esses sentimentos tinham-se tornado 
meu estado de espírito permanente. Mas eu não estava 
fazendo as coisas corretamente? Afinal, estava orando 
com regularidade, lendo as escrituras, trabalhando com 
afinco e obedecendo às regras da missão. Ainda assim, 
sentia-me muito imperfeita. Parecia que minhas falhas 
estavam impedindo que o Senhor tocasse as pessoas que 
precisavam ouvir o evangelho. 

Minha companheira estava deitada em sua cama, lendo 
uma carta que recebera da família. Eu queria conversar, 

Faltava? 

mas ela era nova no país e ainda estava esforçando-se para 
adaptar-se à vida na missão e aprender o húngaro. Ela não 
precisava ouvir meus problemas. 

Abri minhas escrituras e comecei a ler em Éter 12:27: "E 
se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. 
E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humil
des; e minha graça basta a todos os que se humilham 
perante mim ( ... )". 

Fiz uma pausa. Essa era uma de minhas passagens favo
ritas. Eu já a lera inúmeras vezes e orara a respeito dela no 
Centro de Treinamento Missionário, pedindo ao Senhor 
que me concedesse humildade e me ajudasse a ser forte. 
Eu sabia que o Senhor em geral nos ensina acerca da 
humildade por meio de nossas fraquezas. Alma não dissera 
algo semelhante a respeito dos pobres que eram expulsos 
das sinagogas? (Ver Alma 32:6-16.) Eu sabia que se conse
guisse aprender a ser humilde, o Senhor me fortaleceria. 
Mas eu não me sentia forte, e minhas fraquezas estavam se 
tornando mais evidentes a cada dia que passava. Então o 
que me faltava? 



Decidi reler o versículo. Dessa vez foi diferente. Foi 
como se tivesse omitido algo em minhas leituras anteriores. 
"Minha graça basta a todos os que se humilham perante 
mim." Ao ler esse trecho novamente, fui envolvida pelo 
Espírito. ''A graça de Cristo basta!" iluminada pelo Espírito, . 
senti que as coisas começaram a fazer sentido. 

Em seguida, fui para o final do Livro de Mórmon e li o 
belo c'onvite de Morôni: "Sim, vinde a Cristo, sede aper
feiçoados nele e negai-vos a toda iniqüidade; e se vos 
negardes a toda iniqüidade e amardes a Deus com todo o 
vosso poder, mente e força, então sua graça vos será sufi
ciente; e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo". 
(Morôni 10:32) 

O Espírito estava tentando ensinar-me. Meu problema 
não era ter feito algo errado, mas deixado de fazer algo 
certo. Em meu orgulho, eu estava tentando tornar-me 
perfeita, em vez de humilhar-me perante Jesus Cristo e 
pedir Sua ajuda para vencer minhas fraquezas. Obvia
mente, estava fracassando! Ninguém é capaz de fazê-lo 
sozinho; podemos ser aperfeiçoados apenas em Cristo, 

parte. No entanto, a menos que ve.rd::id(~iniment~ 
acheguemos a Cristo, não podemos ser salvos 
poder da Expiação pode ter efeito em nos a vida. 
se formos a Cristo, então Sua graça nos bastará, 
será suficiente. 

As coisas não mudaram do dia para a noite, 
mas a paz começou a voltar a meu coração. 
Embora eu ainda tivesse dificuldades ocas· 
mente, o que aprendera sobre a Expiação aju 
me a manter uma perspectiva eterna e fez-me 
recordar que eu tinha que suportar tudo aquilo 
sozinha. 

Sempre serei grata pela oportunidade de servir 
como missionária. Sou grata em particular por 
aquela noite serena em Kecskemét, Hungria, 
quando aprendi acerca do poder da Expiação 
para curar e aperfeiçoar. • 

Rosalyn Collíngs Eves é membro da Ala State ColleJ!.e 
University, Estaca Altoona Pen~ilvânia. 
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A Preciosa 
Promessa 

Para edificarmos sobre 

Seu firme alicerce, 

é-nos requerido que 

imitemos o caráter 

de Cristo. 

10 

ÉLDER NEAL A. MAXWELL 
Do Quórum dos Doze Apósto los 

O 
uando tantos mortais estão caindo e 

sendo arrastados para o abismo, fica 
difícil imaginar uma exortação e pro

messa mais relevante do que a declaração 
de Helamã: "lembrai-vos, lembrai-vos de que 

é sobre a rocha de nosso Redentor, que é 
Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir 

os vossos alicerces; ( ... )se os homens 

edificarem sobre esse alicerce não cairão". 
(Helamã 5: 12) O Grande libertador, ] esus 

Cristo, pode libertar-nos com essa preciosa 
promessa assim como com todas as Suas 
outras garantias. 

Para edificarmos sobre Seu firme alicerce, 

é-nos requerido que imitemos o caráter de 
Cristo. Não existe nenhuma alegria nem 

segurança se O adorarmos da boca para fora. 
Imitá-Lo é a chave e nosso caráter resultante 
é a estrutura refinada de nossa alma. Depois 

que todos os andaimes forem retirados, tudo 
o que resta é o caráter. 

O Processo de Se Edificar o Caráter 
Os traços de caráter a serem colocados em 

evidência no precioso processo de edificação 
do caráter são todos interativos; o desenvolvi

mento de um apressa o desenvolvimento de 

outro. É provável que estejam-se saindo 

muito melhor do que notaram. Paulo observa 
uma seqüência espiritual quando diz: ''A tribu

lação produz a paciência; E a paciência a 

experiência, e a experiência a esperança", 

(Romanos 5:3-4) e a esperança traz mais 
amor de Deus. Se vocês e eu nos submeter
mos mansamente à "nossa leve tribulação", 
seja ela qual for, isso nos conduzirá depois, a 

um "peso de glória" (II Coríntios 4: 17) mais 
excelente. 

E assim é que apesar de que a "inteligência 

que alcançarmos nesta vida, surgirá conosco 
na ressurreição", (D&C 130: 18) a definição de 
inteligência segundo o evangelho não equivale 

a um quociente de inteligência. Ao contrário, 
inteligência significa a totalidade da alma e 
reflete a "natureza divina". (II Pedro 1:4) Se 

formos inteligentes, podemos desenvolver fé, 
paciência, piedade, bondade e caridade em 





Elefoieéo 
Senhor do 
universo, que 

criou "mundos 
incontáveis", com a 
ajuda do Pai. 
(Moisés 1:33) Ainda 
assim, de bom 
grado, ficou conhe
cido como]esus de 
Nazaré, o filho do 
carpinteiro. Ele sem
pre soube quem era/ 

maior abundância em nossa vida. Essas quali
dades, por sua vez, irão tomar-nos mais pro
dutivos "no conhecimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo". (li Pedro 1:8) 

O desenvolvimento de um caráter seme
lhante ao de Cristo claramente nos qualifica 
como estarmos verdadeiramente " [tratando] 
dos negócios de [nosso] Pai". (Lucas 2:49) O 
que é maravilhoso nesse processo é que, em 
meio à aparência materialista de nossa vida 
diária, podemos "tratar dos negócios de 
[nosso] Pai" dia a dia, atingindo coisas impe
recíveis que serão levadas conosco através 
do véu da morte para surgirem conosco 
na Ressurreição. 

Jacó escreveu a respeito de 
" [olhar] para além do 

marco" por fracassarem 

em ver Cristo como o centro de tudo, e ele 
acrescentou ameaçadoramente que pessoas 
tão cegas e afastadas do caminho "terão de 
cair". Gacó 4:14) Ignorar o Salvador inclui fra
cassar na edificação de um caráter semelhante 
ao de Cristo para que nós próprios nos asse
melhemos mais à rocha. 

Naturalmente, a conversão ao evangelho 
e à Igreja pode ocorrer imediatamente em 
uma explosão de reconhecimento e por 
meio do testemunho do Espírito Santo. 
Contudo, a orientação subseqüente para 
desenvolver, por exemplo, uma qualidade 
como paciência, toma tempo. Sim,_ a paciên
cia não surge "agora mesmo"! Não esperem 
que o mundo entenda nem ajude no pre
cioso processo de mudar o caráter que estou 
tentando descrever. 

Misericordiosamente, os sussurros do 
Espírito nos tocam de leve ao longo do 
caminho, num processo quase que pessoal. 
Enquanto isso precisaremos ser fortes o 
bastante para nós mesmos assim como para 
ajudar a outros, porque haverá imigrantes 
vindos da Babilônia - haverá ainda mais 
desertores do "grande e espaçoso edifício", 
(1 Néfi 8:26) e eles precisarão encontrar 
pessoas como vocês. 

Exemplos do Caráter de Cristo 
Uns poucos exemplos do caráter de Cristo 

ilustrarão o que nós e até pessoas já cons
cienciosas devemos imitar. Uma vez que 
vemos Cristo como a Luz do Mundo, é atra
vés de Sua luz que devemos ver tudo mais. 
Os discípulos são os verdadeiros realistas, 
independente do que as pessoas sem religião 
digam ou pensem. 

Ao contrário de Deus e de Jesus que são 
oniscientes, vocês e eu muitas vezes ficamos 
perplexos. O inesperado pode causar-nos 
desconforto, ou nos sentirmos inseguros 
com o desconhecido. Nós certamente preci
samos dessa perspectiva extra! Ademais, ao 
passo que Jesus pagou o preço total para nos 
resgatar, vocês e eu talvez ainda hesitemos 



em pagar o custo total do discipulado, inclusive o de 
desenvolver os atributos-chave de um discípulo. 

Da mesma forma, embora Cristo tenha resistido a todas 
as tentações com sucesso, nós, talvez, ainda flertemos e 
levemos em consideração algumas tentações. Portanto, 
não é de se espantar que a eloqüência de Seu exemplo 
seja tão poderosa, pois as escrituras dizem que Ele "não 
lhes deu atenção". (Ver D&C 20:22.) 

Temos também a tendência de desdenhar os constan
tes lembretes de nossos pecados por omis-
são, como se o fato de evitarmos os grandes 
pecados de transgressão e perpetração fosse 
suficiente. É minha opinião que, no campo 
dos pecados de omissão, podemos alcançar 
nosso maior, embora não tão aparente, pro
gresso do que em qualquer outro lugar. Isso 
ocorre em particular, com pessoas conscien
ciosas como vocês. 

É muito fácil tratar as pe o c m 
reótipos em lugar de indivíduo . 

desenvolver- e? Ou, críti a impa i nt m nt , fi am s 
arrancando as margarida para m ' tã s ratz s? 

O Presidente Brigham Youn (1 01- 1 77) fal u 
seguinte are peito doam r, qu ' tã fundam ntal p ra 
tudo o mais: "Exi te uma virtude, atribut ( ... ) u , s tra
tado com atenção e praticado pelo ulta m 1-

vação para milhar 
caridade, ou amor, da qual pr p r-
dão, a longanimidade, a b ndad a 
paciência".1 Todas as outras virtud ã 
derivadas e são reflexo do amor! 

Paciência e Longanimidade 

Amor Será que podemos, por 

Da mesma forma, ]e u exemplifi a a 
paciência e a longanimidad p d i ta . 
Pensem no significado das palavras d 
Senhor cujo "caminho", diz El , "' um 
círculo eterno". (D&C 3:2) A r tina a Assim como Seu Pai, Jesus exemplifica nossa vez, partilhar de 

perfeitamente o amor. Ele amou ao Pai e a nossas minúsculas taças d m 

nós de tal maneira que, manso e submisso, amargas sem nos tornar- entediar-nos. Mas D u 
permitiu que Sua vontade fosse completa- mos amargos? Que mora- ficam entediados com Seu " ír ulo t rn " 

por causa de Seu perfeito amor! Deu é 
paciente conosco no "correr do temp ". 
Ele também ajuda ao "provar" no a "pa

mente "engolida" pela vontade do Pai a fim vilhosa maneira de prestar 

de levar a cabo a Expi4ção, abençoando testemunho, especialmente 

inclusive os bilhões e bilhões de nós com a para aqueles a quem mais 

não merecida ressurreição universal. É amamos! 

assombroso contemplar o que Ele fez. Não é 
de se espantar que possa nos ajudar. Ele conhece o caminho. 

O amor de Cristo é tão profundo e tão abrangente que 
mesmo durante Seu sofrimento infinito, Ele ainda perce
beu e acalentou humildes sofredores que enfrentaram 
muito menos aflição do que Ele teve de suportar. Por 
exemplo, Ele notou e restaurou a orelha de um agressor 
no Jardim do Getsêmani. Na cruz, Ele orientou João para 
que cuidasse de Sua mãe, Maria. Ele consolou um ladrão 
em uma cruz próxima. 

Em contraste, quando vocês e eu nos permitimos ficar 
atolados na lama de nossa autopiedade, deixamos de notar 
as necessidades de outras pessoas. Com um pouco mais 
de esforço podemos ser mais sensíveis e acalentadores. 
Reflitamos a respeito de nossos círculos de amor. Eles 
estão ampliando-se ou permanecem estáticos? Qual é a 
qualidade do cuidado que temos para com as pessoas 
dentro desses círculos? Evitamos padronizar as pessoas? 

ciência e nossa fé". (Ver li Tes alonic 
1:4; Tiago 1:3.) 

Sem serem provadas, essas virtudes que levamo 
conosco eternamente permanecerão sem aperfeiçoa
mento. Há algo sobre os exercícios que ocorrem quand 
deixamos de lado o homem ou a mulher natural n 
esforçamos por nos tornar um homem ou uma mulher de 
Cristo. Tais exercícios são uma bênção disfarçada, emb ra 
eu admita que, às vezes, a bênção fica muito di farçada. 

Como discípulos diligentes, portanto, estam s di p -
tos a sermos orientados dessa maneira? Ao no ensinar, 
Salvador disse: "E não podeis suportar tudo agora; ( .. . )eu 
vos guiarei". (D&C 78:18) Ele conhece nossa capacidade 
de tolerância. Embora nós mesmos talvez achem que 
atingimos o máximo de nosso limite, graças a Ele, e ses 
pontos extremos tornam-se marcas superadas. 

Mesmo o notável e corajoso Jeremias ficou d sanimado 
certa vez. Por ser humilhado e perseguido, cl , logo p ·n-
sou em abster-se de falar. ~orém a voz de Deus era " orno 
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o fogo ardente, encerrado nos meus ossos( ... ) e não 
posso mais". aeremias 20:9) Jeremias chegou ao limite, 
mas ele sobreviveu! 

Mansidão e Humildade 

Jesus também exemplifica a mansidão e a humildade. 
Ainda que Suas realizações fossem extraordinárias, Cristo 
sempre, sempre deu a glória ao Pai quer fosse no primeiro, 
segundo ou agora, no terceiro estado. Ele foi e é o Senhor 
do universo, que criou "mundos incontá
veis", com a ajuda do Pai. (Moisés 1:33) 
Ainda assim, de bom grado, ficou conhecido 
como Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. 
Ele sempre soube quem era! Ele mansa
mente tomou da taça mais amarga da histó
ria sem tornar-Se amargo! 

Será que podemos, por nossa vez, parti
lhar de nossas minúsculas taças amargas 
sem nos tornarmos amargos? Que maravi-

as plantas divinamente fornecidas. Existem também os exa
geros resultantes de nossas emoções instáveis. Não é fácil 
ser mansamente flexível depois de passar por fracassos. 
Não é fácil aceitar as mudanças que vêm com o arrependi
mento, especialmente quando nosso orgulho sugere que 
estamos nos saindo muito bem. 

Da mesma maneira, é sempre tentador utilizar substi
tutos mortais e de menos qualidade em lugar de edificar 
um caráter semelhante ao de Cristo. Tais substitutos -

como habilidade em lugar de bondade, 
adulação em lugar de substância - não 
sobreviverão quando os ventos e a chuva 
golpearem os alicerces que estiverem des
moronando. Ademais, quando seguimos 
atalhos, decairemos terrivelmente ou afun
daremos. Resultando em fracasso! Todo o 
discipulado sério, portanto, exige que faça
mos uma reforma radical. 

Cristo é caracterizado como sendo a 
lhosa maneira de prestar testemunho, Com um pouco mais de "Rocha" por muitas razões. Não encontrare

mos nenhuma fissura em Seu alicerce. Ele 
nunca nos desaponta. Ele nunca hesita. Seu 
amor nunca falha. Ele nunca deixa de levar 
a efeito os Seus propósitos. 

especialmente para aqueles a quem mais esforço podemos ser mais 

amamos! Podemos sobrepujar nossos impul- sensíveis e acalentadores. 

sos para obtermos posição e preeminência Reflitamos a respeito de 

ou nossos desejos mundanos para mera- nossos círculos de amor. 

mente ficarmos com "um ponto a mais" do 
que as outras pessoas? 

Eles estão-se ampliando Irmãos e irmãs, vocês podem seguir o 
conselho de Pedro: "[Lancem] sobre ele ou permanecem estáticos? 

No fluxo e refluxo da vida podemos res

ponder tão mansamente como fez "aquele que preparou o 
caminho", João Batista? Com altruísmo ele disse: "É neces

sário que ele Uesus] cresça e que eu diminua". Goão 3:30) 
E quanto à mansidão em nosso casamento? O pronome 

eu é muito mais pronunciado do que o pronome nós? O 
Eu é melhor usado em situações como "Eu te amo", "Eu 
me importo com você", "Eu estou ouvindo você". Caso 
contrário, o Eu pode ser afetado pelo ego: "Eu exijo", "Eu 
quero", "Eu preciso". 

Ainda que pareçam pequenos, os ajustes positivos 
fazem uma grande diferença com o "correr do tempo". Em 
nossa família, na Igreja e em outros relacionamentos, será 
que conseguiremos impedir que o amanhã seja refém do 
ontem? Podemos modificar nosso conceito relativo a 
outro , sabendo que o esquecimento é parte do perdão? 

Um Processo Difícil 
Então percebemos que a edificação do caráter é a forma 

mai difícil de con trução, e requer fé e paciência seguindo 

toda a vossa ansiedade, porque ele tem cui
dado de vós". (I Pedro 5:7) Não relutem em fazê-lo. Talvez 
precisem fazê-lo mais e mais vezes. Cristo falou a Seus dis
cípulos para pescar um determinado peixe que tinha uma 
certa moeda na boca, a fun de pagarem os impostos, ou 
tributo. (Ver Mateus 17:27.) Ao acharem o peixe os discípu
los fizeram a constatação! Essa incrível percepção relativa a 
um simples peixe e uma simples moeda deve consolar-nos 
quando pensamos na plena percepção do Mestre quanto 
aos detalhes na vida de cada um de nós. 

Assim, "falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, 
pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo". Por quê? Para 
que aqueles a quem mais amamos "saibam em que fonte 
procurar a remissão de seus pecados". (2 Néfi 25:26) 

Tire Proveito dos Momentos Decisivos 
Falemos algo a respeito de nossa própria família. Alguns 

de nós são mais velhos; alguns estão na metade da jornada; 
outros ainda estão para começá-la. Alguns de nós são pais e 
alguns avós. Os avós têm ninhos vazios. Esse vazio é parte 



do plano, naturalmente. Ainda assim, como 

nossa ninhada abandonou o ninho, nos pega

mos lembrando e saboreando os dias precio

sos, que ficaram irrevogavelmente no passado. 

Em vão, tentamos escutar com ouvidos ansio

sos o som de vozes de crianças, vozes que 

antes achávamos estridentes demais, persis

tentes - e até irritantes. Ainda assim, aquela 

cacofonia das crianças, a que chamávamos de 

barulho, era na verdade um som doce, um 

som que ansiamos ouvir novamente, se ape

nas pudéssemos. 

Para os outros dentre vocês que estão 

no meio da cacofonia, tirem proveito dos 

momentos decisivos. Façam mais escolhas 

semelhantes às de Maria e demonstrem 

menos a ansiedade semelhante à de Marta. 

O que são calorias se comparadas a uma boa 

conversa? Naturalmente as refeições preci

sam ser servidas e consumidas, mas as lem

branças edificantes não serão tiradas de 

vocês. 

O Amor É Inestimável 
Quer sejam velhos ou jovens, solteiros ou 

casados, e com o ninho cheio ou vazio, o 

amor daquele Jesus que expiou por nós é sim

plesmente inestimável! Misericordiosamente 

o Senhor nos diz: "meu braço está estendido 

o dia todo". (2 Néfi 28:32) Ele espera para 

receber-nos de braços abertos e em um dia, 
no futuro, diz o ·profeta Mórmon, poderemos 

ser "envolvidos pelos braços de Jesus". 

Seja qual for a distância entre nós e Ele, 

somos nós que temos de percorrê-la. Os 

meios para conseguir fazê-lo estão ao nosso 

alcance. Vocês chegaram "até aqui" devido à 
sua fé Nele, embora tenham ainda "quilôme

tros a percorrer antes que possam repousar"2 

e sua fé os levará ainda mais longe. 

Ponderem a respeito desse eloqüente 

pedido do Pai. Ele vem do mesmo Jesus 
que Se ofereceu voluntariamente no mundo 

pré-mortal dizendo mansa e simplesmente: 

"Eis-me aqui, envia-me". (Abraão 3:27) Eis 

aqui a súplica: 

"Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, 

que está pleiteando vossa causa perante ele -

Dizendo: Pai, contempla os sofrimento 

e a morte daquele que não cometeu pecado, 

em quem te rejubilaste; contempla o angu 

de teu Filho, que foi derramado, o angu 

daquele que deste para que fo ses glorificad 

Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos 

que crêem em meu nome, para que venham 

a mim e tenham vida eterna." (D&C 45:3-5) 
Ele está sempre pensando em nós! Isso 

testifico como um de Seus Apóstolos. • 

O 
amor de 
Cristo é tão 
profundo e 

tão abra11gente que 
mesmo dura11te eu 
sofrimento infinito, 
Ele ainda percebeu e 
acalelltoubumilde 
sofredore que 
ellfrelltaram muito 
menos aflição do que 
Ele teve de suportar. 

De um discurso proferido em 3 de maio de ~~~':~.;~~ · 
2002 na Conferência das Mulheres na 
Universidade Brigham Young, em Provo, 
Utah. 

NOTAS 
1. Ensinamentos dos 

Presidentes da 
Igreja: Brigham 
Young (1997), 
pp. 217-218. 

2. Robert Frost, 
"Stopping by Woods on a Snowy 
Evening", em The Poetry o f Robert 
Frost, ed. Edward Connery Lathem 
(1969), p. 225. 





Nascer 
Espiritualmente 

de Deus 
ÉLDER ALEKSANDR N. MANZHOS 
Setenta-Autoridade de Área 
Área Europa Oriental 

Num dia frio de inverno há vários anos, 
visitei um dos ramos de Dniprope
trovsk, Ucrânia. Era o domingo de 

jejum, e aquecemo-nos com o calor dos teste
munhos prestados no local mal aquecido que 
a Igreja alugava para as reuniões. 

Recordo em especial o testemunho de uma 
irmã cuja fisionomia inspirada ainda hoje con
sigo visualizar. Ela era mãe que criava o filho 
sozinha. Com seu filhinho de um ano, morava 
no alojamento da fábrica onde trabalhava. As 

condições financeiras não eram as melhores. 
Seu salário era baixo e pago de modo irregu
lar. O desespero e depois a esperança em 
Deus trouxeram-na ao evangelho. 

Pouco tempo depois de seu batismo, ela 
estava preparando uma refeição para sua 
pequena família quando uma jovem que 
morava no mesmo prédio disse: "Sei que as 

Embora enfrentasse muitos desafios, uma mãe 

que criava o filho sozinha, prestou um testemu

nho inspirado de como o batismo e a fé em 

Jesus Cristo mudou sua vida, trazendo-lhe a 

certeza de um futuro tranqüilo e feliz para sua 

pequena família. 

coisas são difíceis para você. Como eu, você 
cria seu filho sozinha, ganha pouco e mal tem 
espaço para você e seu filho. Assim como eu, 
você leva uma vida monótona e ingrata. 
Como eu, teme pelo seu filho e as incertezas 
do futuro. Mas por que está sempre sonindo 
e seus olhos sempre brilham? Por que há 
sempre alegria em seu rosto?" 

Essas perguntas fizeram essa irmã parar 
para pensar nas mudanças que tinham 
acontecido em sua vida desde o batismo. 
À medida que ela passou a ter fé em]esus 

Cristo, o temor que antes corroía sua vida 
desapareceu. O caminho de volta ao Pai 
que se abrira diante dela permitira-lhe ter 
esperança, o que a conduziu ao batismo e 
despertou nela a certeza de um futu ro tran
qüilo e feliz para sua família. Ao receber o 
dom do Espírito Santo, ela recebera um tes
temunho firme. Os falsos ideais do mundo 
gradualmente cederam lugar aos valores 
mais elevados do evangelho, e esses valores 
superiores tornaram-se um alicerce firme 
tanto para pensamentos como atos. Ela 
percebeu que eram precisamente essas 
mudanças que lhe haviam proporcionado 
uma nova perspectiva para o mundo. A ale
gria e a paz que ela aguardava havia muito 
tempo chegaram a sua vida. 

Por meio da revelação 

de Alma em Mosias 27, 

aprendemos que, a fim 

de herdarmos a vida 

eterna, precisamos 

nascer de novo espiri

tualmente para Deus. 
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Perguntei ao 
visitante: "O 
que o levou a 

sair?" Ele explicou 
que era pobre e que 
não se sentiria à 
vontade com os 
membros da Igreja, 
pois pareciam ser 
ricos. "Os pobres não 
conseguem demons
trar tanta felicidade 
e alegria em sua 
vida triste", disse 
ele. Convidei-o a visi
tar-nos novamente e 
prometi que o evan
gelho tinha o que ele 
procurava. 
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Renascer Espiritualmente decaído para um estado de retidão, sendo 
Com freqüência, lembro-me desse teste- redimidos por Deus, tornando-se seus 

munho simples e humilde, cheio do Espírito filhos e filhas; E tornam-se, assim, novas 
e da alegria trazida pela verdade. Isso me faz criaturas; e a menos que façam isto, não 
pensar que, ao nos arrependermos e entrar- poderão de modo algum herdar o reino de 
mos nas águas do batismo, às vezes esquece- Deus". (Mosias 27:25-26) 

mos que iniciamos a jornada no caminho Sentir o Espírito do Senhor e as grandes 
estabelecido para nós pelo plano de nosso mudanças em nosso coração - a ponto de 
Pai Celestial e que se tornou possível pelo não mais desejarmos praticar o mal, e sim 
grandioso sacrifício do Salvador. Essa esco- nos dirigirmos rumo à divindade - permite-
lha é o ponto de partida, não apenas para 
nós, mas também para nossas gerações futu
ras. Assim começa o renascimento e a trans
formação de nossa existência nesta vida, 
abrindo o caminho para a vida eterna. 

O Senhor ensinou a Alma que todos pre
cisam "nascer de novo; sim, nascer de 
Deus, [ser] mudados de seu estado carnal e 

nos compreender o que significa nascer de 
novo, nascer espiritualmente de Deus. À 

medida que nossa compreensão deste princí
pio se aprofundar, mais atenção daremos à 
advertência de Alma: ''A não ser que assim 
façam, serão lançados fora; e isto sei, porque 
eu mesmo estava para ser lançado fora". 
(Mosias 27:27) 



É importante que cada pessoa reconheça o perigo 
de deixar-se dominar pelos desejos, paixões, apetites e 
sentimentos carnais em vez de ceder ao influxo do 
Espírito Santo, pois "se [ela] se vangloriar da própria 
força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os dita
mes da própria vontade e de seus dese
jos carnais, cairá e trará sobre si a 
vingança de um Deus justo". (D&C 3:4) 

Não Temer 

vontade, e supus que fo e ua prim ira vi ita n 'S 

ramo. Ele parecia mais inter ad n m v i lta 
do que na reunião. Fiquei decep ionado, p i di u 
naquele dia foram particularmente edifi ant . Quan 
foi embora antes do fim da reunião, egui-o. D p i d 

ves cumprimentos, perguntei impl -
mente: "O que o levou a air?" 

Após alguns instantes, ele re p nd u: 
"Sou um homem muito pobre, e minhas 
condições de vida causam-me muito 
sofrimento. Estou em busca de solidari -
dade e compaixão, e quando me di 
ram que há pessoas boas em sua igreja, 
decidi fazer uma visita. Mas per bi qu 
sua igreja é para os ricos, e acho qu 
não vou encontrar o que busc no m 
dessas pessoas". 

Assim como tantas pessoas deste 
mundo, muitas vezes refletimos sobre o 
significado de nossa vida, nosso destino, 
nosso futuro e o futuro de nossos filhos. 
Buscamos respostas às perguntas que 
nos inquietam. Como nos regozijamos 
quando aprendemos acerca do plano do 
Senhor para nós! Podemos renascer 
espiritualmente quando tomamos Seu 
nome sobre nós, obedecemos a Seus 
mandamentos e damos ouvidos ao 
poder e influência do Espírito Santo. 
(Ver Mosias 5:7.) 

O Senhor ensinou a Alma que Fiquei surpreso comes a r sp ta. 
todos precisam ·"nascer de novo; Os membros de nosso ram na v rdad 
sim, nascer de Deus, [ser] muda

dos de seu estado carnal e 

não são ricos, e alguns se debateram 
com enormes dificuldades financeiras 
pobreza por muito tempQ. "O que fez 
pensar assim?" indaguei. 

decaído para um estado de refi-

Surpreendentemente, ao longo de nos
sas atividades no cotidiano, tendemos a 

dão, sendo redimidos por Deus, 

tornando-se seus filhos e filhas". A princípio, a resposta desanimou-m 

complicar, de modo artificial, o caráter simples e amoroso 
do evangelho do Senhor. É por isso que Ele nos deu o 
mandamento de sermos como crianças, com sua maneira 
franca, sincera e simples de encarar o mundo. O Senhor 
disse-nos: "Não temais, filhinhos , porque sois meus". 
(D&C 50:41) O Salvador incentiva-nos a crer na luz do 
evangelho a fim de tornarmo-nos filhos da luz. (Ver João 
12:36.) Mórmon ensina: "Se vos apegardes a tudo que é 
bom e não o condenardes, certamente sereis filhos de 
Cristo". (Morôni 7:19) Tornarmo-nos como crianças trará 
paz a nossa vida e ao nosso coração. 

Uma Alegria Preciosa 

Numa reunião sacramental recente, um homem entrou 
na capela e sentou-se perto da porta. Suas roupas estavam 
sujas; sua barba estava por fazer. Ele parecia pouco à 

"Eles vestem-se com muito esmero, 
ficam em silêncio e seus filhos sorriem o tempo todo. O 
pobres não conseguem demonstrar tanta felicidade e ale
gria em sua vida triste." Então, convidei-o a visitar-n 
novamente e prometi-lhe que se pesquisasse o evangelh 
restaurado, encontraria o que procurava. 

Algum tempo depois, ao pensar em nosso ramo, dei-me 
conta de que aquele homem tinha razão. Verdadeiramente 
não somos pobres porque não sentimos que o somo . E 
embora por vezes passemos por dificuldades, vivemos 
em paz. Somos verdadeiramente ricos em virtude de n a 
fé em Jesus Cristo, nosso conhecimento, nossa família e 
nossa Igreja. O Senhor abençoou-nos com as riquezas eter
nas de um renascimento espiritual e a prome a de um 
futuro ao lado Dele: "Meus olhos estão sobre vós os éus 
e a Terra estão em minhas mãos; e as riquezas da t rni 
dade são minhas e posso dá-las". (D&C 67:2) • 
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VOZES DA IGREJA 

A Coragem de Christamae 
Christine limpei 

C hristamae, minha filha mais 
velha, sofre de distrofia 
muscular. Embora durante 

vários anos ela tenha conseguido 
locomover-se sem o uso de muletas 
ou cadeira de rodas, sempre andou 
com dificuldade e caía facilmente. 

Quando ela tinha oito anos, 
recebeu uma parte na apresentação 
das crianças na reunião sacramental. 
A Christamae adora receber aten
ção e ficou bastante animada 
diante da oportunidade de 
declamar sua parte. Eu aju
dara-a a memorizar a frase e 
lembro-me de sentir forte
mente que aquilo teria uma 
importância profunda. Ela 
falava do significado do sacri
fício de] esus Cristo para ela. 
"Por causa do grande amor 
Dele por mim e de Sua grande 
coragem", ela dizia ao ensaiar, 
"posso ser perdoada quando 
me arrepender. E um 
dia, quando eu ressuscitar, 
terei um corpo forte e 
saudável." 

No dia da apresentação, 
observei-a atentamente diri
gir-se ao púlpito. O rostinho 
dela exibia um sorriso 
radiante e seus olhos brilha
vam. Então, a caminho, a 
Chri tamae caiu de rosto no 
chão. Eu sabia que ela não 
con eguiria levantar-se sem 
ajuda, mas uma professora 
amorosa da Primária correu para 
ajudá-la. Quando ela levantou minha 

filha e abraçou-a para consolá-la, 
senti-me grata por haver braços 
amorosos em volta da Christamae. 
Quase fui até lá, mas o Espírito lem
brou-me da importância da mensa-

gem que ela tinha a transmitir. Eu 
também sabia que ela ficaria decep
cionada se não fosse ao púlpito e 
recitasse sua parte. 

Quando seus olhos marejados de 
lágrimas encontraram os meus na 
outra extremidade da capela, vi que 
ela estava profundamente envergo
nhada, mas não machucada. Naquele 
momento, numa escala bem menor, 



senti-me capaz de compreender o 
sofrimento de nosso Pai Celestial 
enquanto Seu filho realizava Sua mis
são de sacrifício. Contendo as lágri
mas com grande esforço, incentivei-a 
de longe, movendo os lábios, a ir em 
frente e fazer seu pequeno discurso, 
pois tudo terminaria bem. 

Eu mal consegui acreditar na 
coragem dela ao pôr-se diante do 
microfone e proferir o discurso com 
uma voz audível e clara. Quase 
todos os olhos dos presentes enche
ram-se de lágrimas quando ela falou 
de sua gratidão ao Salvador pelo 
corpo forte que ela teria um dia. 
Aprendi com essa experiência que 
algumas missões não podem ser 
cumpridas num corpo saudável. A 
mensagem que ela deixou naquele 
dia jamais teria o mesmo impacto se 
tivesse sido transmitida por outra 
pessoa. 

Essa lição foi de especial importân
cia para mim, pois a Christamae tem 
uma irmã com o mesmo problema de 
saúde e eu também sofro de uma 
forma mais leve de distrofia muscular. 
Naquele dia especial, a coragem dela 
ensinou-nos a respeito do milagre 
supremo da Expiação e Ressurreição 
de Jesus Cristo. • 

Christine Zimpel é membro da Ala Geres 11, 
Estaca Turlock Califórnia. 

A caminho do púlpito, a 
Chrlstamae caiu de rosto 
no chão. Uma professora 

amorosa da Primária correu 
para ajudá-la. 

Nunca Senti Tanta Alegria 
Daniel S. Hidalgo 

H á algum tempo, fui a uma 

floricultura e come~ei _a .con
versar com o propnetano 

sobre as plantas que ele vendia, e 
trocamos idéias sobre as diferentes 
técnicas de cultivo. Depois disso, 
sempre que eu trabalhava naquela 
área, ia à floricultura e conversava 
sobre o trabalho dele e o meu, 
até que pouco a pouco passei a 
mencionar o evangelho de Jesus 
Cristo. 

Comecei falando sobre Deus e 
relatando o que eu sentia a respeito 
Dele. Diego, o dono da loja, disse
me que não acreditava em Jesus 
Cristo, apenas numa entidade que 
tinha o poder de criar todas as coi
sas. Isso surpreendeu-me, e eu 
disse-lhe que gostaria de oferecer
lhe algo que tinha grande importân
cia para mim: o Livro de Mórmon. 
Disse-lhe também que queria apre
sentá-lo aos missionários de A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. 

Diego concordou. Marquei uma 
data, e os missionários foram a 
sua loja. Depois de três palestras, 
ele convidou os missionários a 
sua casa. 

Nessa época, minha área de tra
balho mudou, mas um dia encontrei 
por acaso os missionários que esta
vam ensinando o Diego e procurei 
informar-me sobre seu progresso. 
Eles disseram-me que ele iria bati
zar-se, só não sabiam quando. Uma 
semana depois, fiquei sabendo que 
a família do Diego fora batizada, 

com exc çã d ua filha arl . 
Fiquei feliz a t mar nh im nt 
de sa decisão del . M u ontato 
dera fruto . 

Duas emana depoi , numa 
reunião da es taca, ouvi falar de 
um converso chamado Diego Pá z, 
que se batizara recentemente e 
que estava bastante entu ia mado 
com a Igreja. Em seguida, o pr i
dente da missão dis e-m qu a 
confirmação do Dieg ria n 
domingo. 

No domingo seguinte, fui à 
ala do Diego e vi-o entad m 
sua família num d s ban o da 
capela. Sentei-me a eu lad , 
ele sorriu e disse: "Obriga 
Daniel". 

Quando o Diego e sentou na 
cadeira na qual o pre ident d 
quórum de éldere o confirmaria 
membro da Igreja, fui convidad 
a integrar o círculo. E a im o fiz, 
e quando o presidente d quórum 
de élderes disse as palavras "R 
be o Espírito Santo", eu também 
senti a influência do E pírit . Meu 
coração bateu mais forte, e fui 
totalmente envolvido por uma 
grande paz. 

Eu jamais sentira tanta alegria. 
Quando o Diego se levantou, abra
cei-o. Eu tinha lágrima no Ih s. 
Senti-me fortalecido, c mo lemos 
em Doutrina e C nvêni s 50:22: 
"Portanto aquele que prega e 
aquele que recebe e compr n
dem um ao utro e ambcr são c ifi
cados e junto e reg zijam". 
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A filha do Diego, a Carla, foi 
batizada na semana seguinte 
por seu pai. A família Páez continua 
a progredir. Milagros, que tinha 
três anos de idade na época do 
batismo da família, ajoelha-se e 
ora com seus pais, pedindo ao 
Pai Celestial que abençoe sua 
família. O Diego e sua esposa, 
Gabriela, empenham-se para parti
lhar o evangelho com as outras 
pessoas. 

Deve haver muitas famílias 
Páez em todo o mundo, que estão 
apenas esperando que alguém 
traga a luz do evangelho a sua 
vida. Que alegria é partilhar o 
que sentimos pelo evangelho de 
Jesus Cristo e poder ajudar as 
pessoas a sentirem o mesmo que 

sentimos. • 
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Daniel . Hidalgo é membro da Ala 
Trapiche, Estaca Argentina Godoy Cruz. 

Não Havia Pão 
Suficiente 
Evelyn B. Caesar 

Ainda me lembro da tempes
tade do primeiro domingo de 
setembro de 1989. Eu per

tencia à Ala Cadiz da Estaca Cadiz 
Filipinas. O céu encheu-se de nuvens 
pesadas e escuras, e caiu uma chuva 
torrencial. 

A reunião sacramental começou 
pontualmente às 9h. Olhei a minha 
volta e vi que quase todos os bancos 
estavam vazios. De fato, só havia 
cinco pessoas. Era difícil para os 
membros chegarem à Igreja na chuva, 
principalmente quem morava longe. 

Algumas pessoas entraram 
durante o primeiro hino. Outras con
tinuaram a chegar enquanto o líder 

Os membros começaram 
a chegar em grande 
número. Os dois irmãos 

que estavam na mesa do sacra
mento sabiam que, mesmo 
partindo o pão em pedaços 
minúsculos, não haveria o sufi
ciente para todos. 

que dirigia a reunião lia o nome dos 
novos membros da ala. 

Quando começamos a cantar o 
hino sacramental, olhei mais uma vez 
a minha volta. Fiquei surpresa ao ver 
uma congregação maior do que era 
de costume, com cerca de 100 pes
soas. Olhei para os dois irmãos que 
estavam partindo o pão do sacra
mento. Algo os preocupava: era visí
vel no rosto deles. Ao fim do hino, 
um deles ajoelhou-se para proferir a 
bênção do pão. 



Para minha surpresa, depois da ora

ção, os homens à mesa sacramental 

não iniciaram de imediato os procedi

mentos habituais. Ficaram de cabeça 

baixa por um momento. Em seguida, 

começaram a entregar as bandejas aos 

portadores do Sacerdócio Aarônico. 

Os rapazes que distribuíam o sacra

mento também estavam com o olhar 

apreensivo ao receberem as bandejas. 

Eu não sabia o que havia de errado, 

mas fechei os olhos e fiz também uma 

oração silenciosa. 

Depois da distribuição do sacra

mento, o bispo passou o tempo aos 

membros que desejassem prestar 

testemunho. A primeira pessoa que 

se dirigiu ao púlpito foi um dos por

tadores do sacerdócio que aben

çoara o sacramento. Ele falou do 

grande amor que Deus tem por 

todos os Seus filhos. Senti o peito 

arder ao ouvir aquele irmão. Fiquei 

cheia de alegria e gratidão por meu 

testemunho de que Deus vive e 

nos ama. 
Em seguida, foi seu companheiro 

na mesa do sacramento que fez uso 

do palavra. Com a voz embargada pela 

emoção, disse-nos que testemunhara 

um milagre naquele dia. Explicou que 

o bispo trouxera apenas dois pães 

pequenos para o sacramento. Como 

estava chovendo muito, ele achara 

que a freqüência seria menor do que a 

habitual. 
Contudo, os membros chegaram 

em grande número. Os dois homens 

sabiam que, mesmo partindo o pão 

em pedaços minúsculos, não haveria 

o suficiente para todos. Assim, após a 

oração sacramental, fizeram outra ora

ção e disseram ao Senhor que havia 

apenas cerca de 40 pedaços de pão 

para servir 100 pessoas ou mais. Eles 

suplicaram uma intervenção divina. 

Então o pão foi distribuíd ao pr -

sentes. Os dois irmão fi aram b r

-vando cuidadosamente para ver 

todas as pessoas que desejavam 
tomar o sacramento conseguiam fazê

lo. E houve o suficiente para todo . 

Ao tomar conhecimento do que 

ocorrera, a congregação ficou em 

silêncio por alguns instantes. O 

Espírito sentido por todos era tão 

forte que ninguém ousava romper o 

silêncio. Havia lágrimas nos olhos de 

muitos dos presentes. 
O silêncio foi interrompido pela 

voz de nosso bispo, que nos disse o 

quanto éramos abençoados por ter

mos o sacerdócio de Deus. Com 

Deus, disse ele, nada é impossível. 

O Pai Celestial recorre a métodos 

para nós incompreensíveis a fim de 

abençoar Seus filhos. Se orarmos 

com fé, Ele ouvirá nossas orações e 

as responderá. • 
Evelyn B. Caesar é membro do Ramo Lopez 
]aena, Distrito Sagay Filipinas. 

Os Bons 
Samaritanos 
de Coutts 
Alan P. Kingston 

E 
u e minha esposa somos um 

casal de idade, aposentado, 

de Portsmouth, Inglaterra. 

Estamos casados há 48 anos e somos 

cristãos anglicanos. Antes de uma 

memorável viagem ao Canadá, tínha
mos a impressão de que os membro 

de A Igreja de Jesus Cristo dos antas 

dos Últimos Dias eram demasiado in

sistentes, fanáticos religiosos e estavam 

• s s p s-

Infelizmente, o temp nã tava 

muito favorável. D p is d p rn itar

mos em Lethbridge, Canadá, p r -

bemo ao acordarm qu n ara 
durante a noite. Algum 

m 
chuva tornou

de obrim 

nicl , , a 
na fr nt ira 

trada stava bl -

queada n lad am ri an . A úni a 
p is I 

it quilôm tro ·, d •pa 

ramo-no om um caminhã m um 

trailer que de lizara na n v tava 

bloqueando a trada. Nã tínham s 

como avançar nem retr d r. 

Sem podermo sair d "'nibus, tiv -

mos que conformar-o a pas ar 

tempo fazendo haradas, antando 

divertindo-no d utras fi rmas, on

fiantes de que l g auxíli h aria 

e que até entã taríam 

rança n ônibu . Mai d in horas 

depois, finalmente corr hegou. 

Um integrante da P lícia Real 

Montada Canaden e vei até nós num 

veículo especial, e um caminhão d 

bombeiro con eguiu abrir um atalho 

na neve, permitind que "nibus 

desse meia-volta. Exau t om 
fome, dirigim -n à cidade mais pró

xima e fom s parar na igr ja qu ' vários 

do b mb ir fr qücntavam: a a la 

de A Igr jade] u · risto dos ant s 
dos ' ltimos Dias em Coutts, Alb rta, 

Canadá. 
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A igreja anglicana que freqüenta
mos foi construída há 150 anos e 
tem apenas uma pequena sala de 
reuniões, com espaço reduzido. 
Assim, a idéia de uma congregação 
acolher 40 estranhos bloqueados 
pela neve não nos parecia viável. 
Contudo, cerca de uma hora depois 
de chegarmos, as mulheres e os 
jovens da ala serviram-nos uma 
refeição completa. Comemos batata 
cozida, feijão e carne. 

Ficamos particularmente impres
sionados quando descobrimos que 
nossos benfeitores tinham eles mes
mos problemas urgentes a resolver. 
Uma jovem mãe estava sem eletrici
dade em casa, mas deixou seus filhos 
pequenos com uma amiga bondosa e 

Um integrante da 
Polícia Real Montada 
Canadense veio até 

nós e um caminhão dos 
bombeiros conseguiu 
abrir um atalho na neve, 
e dirigimo-nos à cidade 
mais próxima. 

veio com os filhos mais velhos para 
ajudar-nos. Um conselheiro do bispo 
levou-nos para fazer um tour pela 
capela e certificou-se de que estáva
mos todos bem antes de sair para tra
balhar naquela noite. 

Antes de irmos dormir, os jovens 
da Ala Coutts brindaram-nos com 
uma peça teatral que estavam 
ensaiando. Por fim, reforçaram o 
aquecimento central, proporcio
nando-nos todo o conforto para 
passarmos a noite no local. 

Na manhã seguinte, a situação das 
estradas tinha melhorado a ponto de 
permitir que seguíssemos viagem. 
Depois que os membros da ala prepa
raram o desjejum, reiniciamos nosso 
percurso. Mas ficamos profundamente 

impressionados com a hospitalidade 
dos santos dos últimos dias. Com 
extrema boa vontade, abriram-nos 
suas portas e ofereceram-nos comida, 
alojamento e, acima de tudo, amizade 
a um grupo de estranhos isolados 
pela neve. 

Embora antes achássemos que os 
santos dos últimos fossem dema
siado insistentes, vimos na verdade 
pessoas bondosas e solícitas que 
demonstram suas crenças na vida 
diária. De volta a Inglaterra, nossas 
férias ainda são uma lembrança 
nítida e agradável, e agradecemos a 
Deus por nossos amigos e samarita
nos santos dos últimos dias . • 

Alan P. Kingston mora em Portsmouth, 
Inglaterra. 





........................... 
VINDE AO PROFETA 

ESCUTAR 

Encruzilhadas 
PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência 

N
o clássico de Lewis Carroll, 
Alice no País das Maravilhas, 
Alice chega a uma encruzilhada 

onde há dois caminhos diante dela, 
seguindo em direções opostas. Ela se 
defronta, então, com o Gato Risonho, 
a quem pergunta: "Que caminho devo 

tomar?" 
O gato responde: "Isso depende do 

lugar aonde quer chegar. Se não sabe 
para onde quer ir, então pouco importa 
o caminho que irá tomar" .1 

Ao contrário de Alice, todos sabemos 
para onde queremos ir. Realmente importa 
aonde você quer ir, porque o caminho que 
tomar nesta vida o levará para a senda que 
trilhará a seguir. 

O Pai Celestial deu a cada um de nós o 
poder para pensar, raciocinar e decidir. 
Cada um de nós tem a responsabilidade 
de escolher. Talvez se pergunte: "As deci
sões são realmente importantes?" Digo-lhe 
que as decisões determinam o destino. 

ILUSTRAÇÀO DE RICHARD HULL 

Você não pode tomar decisões eternas 
sem conseqüências eternas. 

Darei a você uma fórmula simples com 
a qual poderá medir as escolhas com que 
se defrontar. É fácil lembrá-la: "Você não 
estará certo se fizer o que é errado; você 
não estará errado se fizer o que é certo". 

É preciso ter coragem para pensar 
o que é certo, escolher o que é certo 
e fazer o que é certo, pois tal curso é, 
raramente, se é que alguma vez o será, 
fácil de ser seguido. A vida eterna no 
reino de nosso Pai é sua meta, e a auto
disciplina é com certeza um requisito, 
se quiser atingi-la. 

Você é precioso à vista do Pai Celestial. Ele 
ouve suas orações. Ele estende a você Sua 
paz e Seu amor. Mantinha-se próximo a Ele 
e a Seu Filho e não caminhará sozinho. e 
Extraído de um discurso proferido na Reunião 
Geral das Moças, de abril de 2002. 

NOTA 
1. Adaptado de Alice no Pais das Maravilhas, de Lewis 

Carroll (1992) , p. 76 (do inglês). 

As decisões que 

tomarmos nesta 

vida conduzirão 

nosso destino no 

porvir. O Presidente 

Monson lembra-nos 

que devemos tomar 

decisões corretas. 





PARA OS 
AMIGUINHOS 

A História da Páscoa 

A4 

"Eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor. " 

(Isaías 49:26) 

Uma história para você contar 
ILLUSTRAÇÂO DE BY PAUL MANN 





TEMPO DE 

COMPARTILHAR 

Se Eu Obedecer, 
Feliz Sempre Vou Ser! 

SHEILA E. WILSON 

11A felicidade na vida familiar é mais provável de ser 

alcançada quando fundamentada nos ensinamentos 

do Senhor Jesus Cristo.11 e1A Família: Proclamação ao 

Mund011
1 A Liahona, outubro de 19981 p. 24) 

• 

Depois de uma noite familiar sobre a obediên
cia, Brandon, de quatro anos de idade, estava 
ansioso para obedecer melhor ainda a seu pai e 

sua mãe. Ele e sua mãe decidiram que uma frase poderia 
ajudá-lo nesse empenho: "Se eu obedecer, feliz sempre 
vou ser!" 

Certo dia, Brandon quis brincar na casa de um amigo. 
Correu até o outro extremo do quintal quando de 
repente lhe vieram à mente as palavras: "Se eu obedecer, 
feliz sempre vou ser!" Ao lembrar-se de que sempre 
devia pedir permissão a sua mãe antes de sair, Brandon 
voltou para casa. 

Ao completar oito anos de idade, Brandon foi bati
zado e recebeu o dom do Espírito Santo. Ele leu em 
suas escrituras que o Espírito Santo lhe mostraria todas 
as coisas que deveria fazer. (Ver 2 Néfi 32:5.) O Brandon 
sabia que o Espírito Santo o ajudaria a lembrar-se de 
seguir a Jesus Cristo. 

Jesus Cristo deixou-nos o exemplo perfeito. As escri
turas ensinam-nos: "Bem-aventurado aquele que(. .. ) 
anda nos ( ... ) caminhos [do Senhor]. ( ... ) Feliz serás, e 
te irá bem". (Salmos 128:1-2) Quando seguimos aJesus 
Cristo, seremos felizes sempre, por toda a eternidade! 

Livro das Bem-Aventuranças 

No Sermão da Montanha (ver Mateus 5; 3 Néfi 12), 
Jesus ensinou-nos como viver a flffi de sermos felizes. 
Alguns desses ensinamentos são conhecidos como as 
Bem-aventuranças. Bem-aventurança significa "felici
dade" ou "bênção". Para fazer um Livro das Bem
Aventuranças, cole a página A7 numa folha de papel. 
Corte na linhas sólidas. Cole a segunda tira na aba da 
prim ira tira. D bre nas linhas pontilhadas. 

A6 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Prepare e esconda tiras de papel com as seguintes palavras: O, 

Espírito Santo, Vai, Ajudar-me, a, Seguir, Jesus Cristo. Chame a aten

ção das crianças sussurrando: "Ouçam minha voz, e os ajudarei a 

encontrar as tiras". Sussurre as instruções e ajude a criança a achar 

cada tira. Em seguida, sussurre as instruções para ajudar as crian

ças a colocarem-nas em ordem. Recitem a frase juntos. Lembre às 

crianças que o Espírito Santo também fala com mansidão e ajuda

nos a seguir a Jesus Cristo. Mostre às crianças uma fotografia da 

Primeira Presidência e leia os primeiros dois parágrafos do guia Fé 

em Deus. Mostre uma gravura do Salvador e leia sobre os convênios 

batismais nas páginas 2 e 3. Peça às crianças que leiam e escrevam 

as três promessas que fazemos ao sermos batizados: guardar Seus 

mandamentos, tomar Seu nome sobre nós e recordá-Lo sempre. Se 

guardarmos nossos convênios batismais, o Espírito Santo sempre 

estará conosco. Convide os adultos ou as crianças a relatarem expe

riências de como foram beneficiados por ouvirem o Espírito Santo. 

Peça às crianças que pensem no amor do Salvador ao cantarem um 

hino. 

2. Faça o jogo Seguir o Líder. Peça às crianças que ouçam atenta

mente suas ordens e as sigam apenas quando você disser: "O líder 

diz" primeiro. (Por exemplo, "o líder diz: andem sem sair do lugar"; 

"parem de andar"- nessa segunda ordem, as crianças não devem 

obedecer, pois você não disse antes "o líder diz".) Diga às crianças 

que elas seguiram muito bem o líder e explique que há alguém que 

elas devem ouvir atentamente e seguir. Leiam juntos João 13:15. 

Mostre a gravura do Salvador. Em volta dessa gravura, relacione 

hinos que mostram como podemos segui-Lo. Incentive as crianças 

maiores e menores a trabalharem em conjunto quando você as divi

dir em grupos. Dê a cada grupo uma referência das escrituras. (Por 

exemplo, Efésios 4:32; !João 4:11; Mosias 1:6-7; D&C 21:1, 4-5.) Peça 

que elas: (1) leiam a escritura em voz alta e expliquem o princípio 

que devemos seguir; (2) escolham um hino relacionado ao ensina

mento de Jesus Cristo e convidem as outras crianças a cantá-lo; (3) 

façam encenações que ilustrem maneiras pelas quais podemos seguir 

o ensinamento de Jesus Cristo e permitir aos outros adivinhar o que 

estão fazendo; (4) expliquem como seremos felizes guardando esse 

mandamento. e 



o 
Sermão 

M 
da 

ontanha 
Os Ensinamentos 

de Jesus 

P erdoarei aos outros. 

"Bem-aventurados os misericordiosos, 

porque eles alcançarão misericórdia. " 

(Mateus 5: 7) 

S eguirei o exemplo 

de meu Salvador. 

"Bem-aventurados são os pobres em 

espírito que vêm a mim, porque deles 

é o reino dos céus." (3 Néfi 12:3; 

ver também Mateus 5:3.) 

Guardarei meus convênios 

batismais. 

"Bem-aventurados os limpos de coração, 

porque eles verão a Deus." (Mateus 5:8) 

C onfiarei no Senhor. 

O Espírito Santo me 

trará consolo e paz. 

"Bem-aventurados os que choram, 

porque eles serão consolados." 

(Mateus 5:4) 

Serei bondoso e não mostrarei 

raiva às pessoas. 

"Bem-aventurados os pacificadores, 

porque eles serão chamados filhos de 

Deus." (Mateus 5:9) 

Obedecerei aos 

mandamentos do 

Pai Celestial. 

"Bem-aventurados os mansos, porque 

eles herdarão a terra ." (Mateus 5:5) 

Prestarei testemunho 

em palavras e atos. 

"Bem-aventurados os que sofrem 

perseguição por causa da justiça, porque 

deles é o reino dos céus." (Mateus 5: 1 O) 

E studarei as escrituras 

diariamente. 

"Bem-aventurados são todos os que 

têm fome e sede de retidão, porque 

eles serão cheios do Espírito Santo." 

(3 Néfi 12:6; ver também Mateus 5:6.) 

Serei feliz ao seguir 

os ensinamentos de 

Jesus Cristo. 

Jesus deu os mesmos ensinamentos tanto 

aos judeus (ver Mateus 5-7) como aos 

nefitas (ver 3 Néfi 12-14). 

'--~~~-----------~----------~-~----------~-----------------------------------'L""'"'"'~'"",,.....,. _,u_on."""' 
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"Você Não E 
Mórmon?" conversar, rir e fazer planos para 

depois das aulas. 

" ê o exemplo dos fiéis! na palavra! no trato! no 
amor, no espírito! na fé~ na pureza. " (I Timóteo 4: 12) 

LISA PASSEY BOYNTON 
Baseado numa história verídica 

ALillie estava ansiosa para que o sinal do almoço 

tocass~. Ela não tir~va os olhos do relógio, cujos 
ponterros se aproxunavam 

lentamente das 12h. A pro- ~~,.,..--

fessora designara uma 
leitura silenciosa, mas a 
Lillie estava em
polgada demais para 
concentrar-se. O 
almoço era sua 
parte favorita do 
dia: hora de estar 
com seus novos 
amigos, 

A Iillie mudara-se poucos meses 
antes, e no início sentira-se sozinha e 
amedrontada. Na primeira semana na 

Primária, conhecera outra menina em sua classe, 
mas ela morava do outro lado da cidade e foi 

estudar em uma escola diferente. Felizmente, 

em seu primeiro dia 
no colégio, a 

Iillie foi 
matriculada 
na mesma 



classe de sexta série que a Teresa. A Teresa era muito sim
pática, e agora a Lillie fazia parte de um grupo divertido 
de amigos. Era difícil ser novata p.a escola, mas a Teresa e 
seus amigos ajudaram a Lillie a sentir-se à vontade. 

Finalmente o sinal tocou, e a Lillie pegou a lancheira 
que guardara na carteira. A Teresa pediu: "Espere por 

mim na porta. Vou buscar 
minha mochila". 

A Lillie viu a J ackie sair 
de uma sala mais à 
frente e acenou. "Oi, 
Lillie", gritou aJackie 
em meio ao burburi
nho. "Já está pronta 
para o almoço?" 

"Estou", res
pondeu ela quando 

a Teresa chegou, e elas 
seguiram de braços 

dados. Foram com 
a J ackie até a 

cantina e encontraram uma m a m p ra 

todos. A Lillie entou- ntr Ja ki um m nin 
chamado Brade rapidam nt abriu alm qu tr u-
xera de casa. O Brad perguntou la vira p rtid 
esportiva na televisão na noite anterior. AJa ki fal u d 
sua festa de aniver ária que aconte eria n m" 
seguinte. A Lillie alJ!1oçou com alegria. 

Depois do almoço, a maioria dos aluno e di p r
sou, mas a Lillie e seus amigos afastaram as cadeiras e 
continuaram a conversar. O Brad contou piadas hilárias 
que fiZeram todos rir. AJackie disse algo engraçad que 
sua irmãzinha fiZera. A Lillie desejava também ter algo 
divertido ou impressionante para dizer, mas nada lh 
vinha à mente. 

O intervalo do almoço chegara quase ao fim. O fun
cionários da cantina começaram a limpar as me as. A 
Teresa imitou uma estrela de cinema popular, e t d aí-
ram na gargalhada. A Lillie respirou fundo e d idiu faz r 
algo que jamais fizera antes. Ela tomou n m d nh r 
em vão, riu, e então disse: "Que engraçad , Tc r a!" 

De repente, a cantina ficou em silêncio. A Lillie entiu 
seu rosto enrubescer de vergonha enquanto tod s lha
vam para ela. O Brad balançou a cabeça lentamente e 

perguntou em voz baixa: "Lillie, você não é mórmon?" 
"É mesmo", disse aJackie, "eu achava que os mór

mons não usavam esse tipo de linguagem." 
A Lillie sentiu-se péssima. Não con eguia dizer 

mais nada. O sinal tocou, e todos voltaram c m 
relutância para a sala de aula. A Teresa estava atrás 
da Lillie, mas não disse uma palavra. 

Durante a tarde inteira, a Lillie ficou a perguntar
se por que dissera aquilo. Ela sabia que era errado. 
Ela nunca fiZera algo assim antes. A professora lançou 

várias perguntas sobre a lição do dia, mas a 
Lillie só balançava a cabeça e dizia que 
não sabia. Ela mal podia esperar o fim 

do dia a fim de voltar para casa e 
esconder-se debaixo da cama. 

Depois das aulas, a Lillie dis e a 
Teresa que precisava ir embora l g 
Saiu correndo, com lágrimas n s 
olhos e um enorme nó na garganta. 
Q\lando sua mãe perguntou c mo 
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tinha sido seu dia, a Lillie estava envergonhada demais 
para responder e correu para seu quarto. 

Como aquilo podia ter acontecido? Ela estava 
ansiosa para impressionar seus colegas, mas na ver
dade ferira seu espírito. Ela sabia que precisava pedir 
perdão. Se seus atos haviam decepcionado seus novos 
amigos, quanto mais deveriam ter decepcionado o Pai 
Celestial. 

Naquela noite, a Lillie não conseguiu jantar, e foi difícil 
encarar seus pais. Por fnn, seu pai perguntou gentilmente 
o que a perturbava. Ela terminou por relatar o que ocor
rera, em meio a lágrimas amargas. "Pai, lamento muito. 
Sinto-me muito mal", disse Lillie aos prantos. 

O pai abraçou-a. "Essa é uma parte importante do 
arrependimento, Lillie. Você precisa mesmo sentir tris
teza pelo que fez ou pelo que disse." 

A Lillie secou as lágrimas. "Sinto uma eporme tris
teza, papai. Mas nunca vou dizer esse tipo de coisas 
de novo. Nunca mais!" 

O pai acenou com a 
cabeça. "Muito bem. 

Agora vá dizer ao Pai 
Celestial exatamente o 

que você me disse. 
Tenho certeza de 

que você logo se 
sentirá melhor." 

Quando a Lillie se ajoelhou ao lado de sua cama e 
orou, seu coração estava despedaçado. Ela pensou em 
outros erros que cometera e perguntou-se como o Pai 
Celestial e Jesus poderiam continuar a amá-la e per
doá-la. Mas ao sussurrar: "Sinto muito", ela sentiu o 
calor e a paz do Espírito Santo. Ao terminar sua ora
ção, ela estava cheia de forças para fazer mais uma 
coisa necessária. 

Tremendo, a Lillie discou o número de telefone da 
Teresa. Ela mal conseguia falar, mas teve forças para 
dizer que lamentava muito o que dissera na hora do 
almoço. Em seguida, telefonou para a]ackie e o Brad. 

"Preciso ir à escola hoje?" ela perguntou a sua mãe na 
manhã seguinte. Ela não queria encarar seus amigos. O 
que eles estariam pensando dela? 

Sua mãe abraçou-a. "Precisa, sim. Se você não for 
hoje, vai ser ainda mais difícil amanhã." 

A Teresa viu a Lillie antes das aulas e deu-lhe um 
abraço rápido. "Nem acredito que você telefonou para 
todo mundo para desculpar-se. Eu nunca conseguiria 
fazer isso!" 

AJackie gritou da porta de sua sala: "Lillie! Preciso 
falar com você sobre a minha festa de aniversário, está 
bem? Vamos conversar na hora do almoço". 

A Lillie deu um suspiro de alívio e sentou-se em 
sua carteira. Ela nunca mais queria sentir a dor de 
uma má escolha de novo. Mesmo que seus amigos não 

"Não podemo-nos permitir dizer palavrões. Não pode
mos ser culpados de usar linguagem profana; não pode
mos permitir-nos ser impuros em palavras, pensamentos 
e ações e devemos ter o Espírito do Senhor conosco." 

Presidente Gordon B. Hinckley, "Conversos e Rapazes", 
A Liahona, julho de 1997, p. 56. 

soubessem que ela pertencia à Igreja, ela teria sentido a 
mesma dor. Ela era membro de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias e dali por diante pretendia 
agir como tal. e 
Lisa Passey Boynton é membro da Ala Vai Verda IX, Estaca 
Bountiful Utah Vai Verda. 
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DA VIDA DO PRESIDENTE HE BER J. GRAN T 

Melhor Calígrafo 

O mesmo que você 
ganharia engraxando 

120 pares de botas todos 
os dias. 

Certo dia, Heber]. Grant estava jogando bolinhas 
de gude com alguns amigos quando o escriturário 
de um banco passou por eles. 

O Heber sabia que queria ter um bom trabalho 
quando chegasse à idade adulta. 

Um dia hei de ser 
escriturário também! 

Então 
é melhor aprender a 

escrever. Sua letra parece o 
que sobrou de um tinteiro 

atingido por um raio. A----~ 

É mais feia do que 
os rastros deixados por 

uma galinha! 
~~~~~ ~------~--------------~~--------~~ 

Para ganhar dinheiro, ele escrevia cartões, convites de 
casamento e documentos legais. Ofereceram-lhe uma 
grande soma para ser calígrafo profissional no Estado 
da Califórnia, mas ele recusou a proposta. 



Por fim, o Heber atingiu a meta de trabalhar no ramo 
bancário. Tornou-se também professor de caligrafia 
numa universidade. 

Eu escrevia melhor do 
que isso antes de completar 

17 anos de idade. 

O Heber mostrou exemplares de seus escritos, pagou a 
taxa de inscrição no concurso e foi o vencedor. Ao longo 
de toda a sua vida, incentivou as crianças a aprenderem 
a escrever bem. 

Adaptado de Bryant S. Hinckley, Heber]. Grant: Highlights 
in the Life of a Great Leader (1951), pp. 39-42. 

Não sei se acredito 
ni o. Prove. 
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FAZENDO AMIGOS 

e eti 
De Pangai, Tonga 

uma pequena e bela 
ilha do Pacífico Sul 
rodeada de corais vive 

Pacífico, Feleti mora em Pangai, 
uma aldeia do Reino de 
Tonga. A aldeia de Feleti 

tua-se na Ilha Lifuka-
ilha tão pequena que, 

de sua casa, Feleti 
consegue ver o 

mar em ambos 
os lados da ilha. 

A família de 

lado de seus primos Loti e Salesi, e Feleti 
brinca com eles todos os dias. Brinca 
também com suas irmãs mais novas, 
Lupe 'Aho'aukai, de oito anos de idade, e 
Mele Siloni, de quatro anos, e seu irmão, 
Tevita Tu'ipulotu, de um ano. Eles gos
tam de brincar de pega-pega, esconde
esconde e rúgbi. 

Feleti é muito criativo e é capaz de criar 
brinquedos e atividades com quase qual
quer coisa que lhe chega às mãos. Certa 
vez, fez uma pipa com papel velho que 
achou. Está sempre cantando, dançando e 
batucando em coisas pela casa. O Feleti 
nada muito bem e adora nadar no oceano 
com seu pai. 

Feleti gosta de brincar, mas também é 
trabalhador. Às vezes ajuda seu pai e pri
mos mais velhos na fazenda. Eles colhem 
'ufi' (inhame) e cocos no fim-de-semana 
em quantidade suficiente para alimenta
rem-se no decorrer da semana seguinte. 
No primeiro dia do ano, eles colheram 
muitos 'ufi' para uma grande festa que sua 
família prepara anualmente para os vizi
nhos e parentes. Os familiares e amigos 
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dos pais de Feleti deliciam-se com porco 
assado, 'ufi', peixe e pão. 

'~doro andar de bicicleta e ir à escola", 
diz Feleti. Para chegar às aulas, Feleti e 
suas irmãs andam até a Escola Primária 
Pangai Hihifo, que fica perto de sua casa. 
Feleti está na sexta série, e suas aulas vão 
de fevereiro a novembro. As férias de 

Siloni, Lupe e o Feleti brincam na praia 

durante a maré baixa. 

Salesi (primo do Feleti), Salesi (tio do Feleti) 

e o Feleti nadam no oceano. 

verão são nos meses de dezembro e 
janeiro em Tonga. 

A língua materna do Feleti é o tonganê 
-um idioma com apenas 16 letras - e ele 
também está aprendendo inglês. O inglês é 
a matéria preferida do Feleti, e ele tira boas 
notas tanto em inglês como em matemá
tica. O pai do Feleti leciona matemática e 
ciências numa escola que o Élder John H. 
Groberg, dos Setenta, começou quando 
serviu como missionário em Tonga. O pai 
do Feleti diz que ele é um aluno aplicado e 
que seu rendimento é muito bom. 

A comida preferida do Feleti é lingüiça, 
um alimento que ele come com freqüência. 
Certa noite, insistiu tanto para seu pai com
prar lingüiça que ele saiu no meio da noite 
para fazê-lo. O Feleti fritou tudo sozinho e 
depois ofereceu um pouco a seu pai, mas 
ele só queria dormir, pois já era muito tarde. 

Os Vimahi pertencem à Ala Pangai da 
Estaca Ha'apai Tonga. Antes, precisavam 
passar por duas aldeias para chegar à Igreja, 
pois sua antiga capela se incendiara. Feleti 
não se importava com a distância que 
tinham de percorrer. Na verdade, ele qiz: 

O sVImahl 

pertencem 

à Ala 

Pangal da Estaca 

Ha'apai Tanga. 

Antes, precisavam 

passar por duas 

aldeias para chegar 

à Igreja, pois sua 

antiga capela se 

incendiara. Feleti 

não se importava 

com a distância que 

tinham de percorrer. 

Na verdade, ele diz: 

"Sou feliz com a 

Igreja porque gosto 

de ir à Primária". 
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Acima: Com alguns parentes, Feleti ajuda a 

preparar um 'umu' - um fogão ao ar 

livre. Abaixo, à direita: Feleti com seus pais 

"Sou feliz com a Igreja porque 
gosto de ir à Primária". Agora 
sua capela está sendo recons
truída, e cerca de 25 crianças 
freqüentam a Primária. Cinco 
delas são da mesma classe do 
Fel e ti. 

Feleti é feliz por ser mem
bro de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últi
mos Dias. Ele estuda as escri
turas em casa e às vezes 

declama versículos das escrituras em voz 
alta ao andar pela casa. Certa vez, quando 
seus pais pediram-lhe numa noite familiar 
que partilhasse uma escritura que ele apre
cia, ele leu 1 Néfi 1:1. 

Numa outra noite familiar, Feleti agrade
ceu a seu pai e seu primo por reforçarem 
as janelas com metal durante um furacão. 
Pelo menos uma vez por ano em Pangai, há 
ventos muito fortes. Quando isso acontece, 
a família ora junta para ser protegida. Por 
ocasião de outro furacão, a cerca do quintal 
da família do Feleti foi derrubada e algumas 
bananeiras foram danificadas, mas ninguém 
da família ficou ferido. 

Assim como Néfi (ver 1 Néfi 1:1), Feleti 
foi ensinado por bons pais: sua mãe, 
Matelita, e seu pai, Pulotu. "Ele ajuda seus 
irmãos e cuida deles", diz seu pai. E o Feleti 
acha que todos devem dar-se bem. "Não 
gosto de discutir com minhas irmãs", diz ele. 

A criatividade de Feleti, sua sensibilidade 
para com os outros e seu amor pelo evan
gelho continuarão a ajudá-lo a viver e parti
lhar o evangelho em sua bela ilha do 
Pacífico Sul. e 
Annaka Vimahi é membro da Ala Orem VIII 
(Tonganesa), Estaca Salt Lake Utah Sul (Tonganesa). 



Sentir o Amor do Senhor po 
meio do Arrependimento 

E 
m espírito de oração, leia a 
mensagem a seguir e escolha 
as escrituras e ensinamentos 

que melhor atendam às necessida
des das irmãs que você visita. Fale 
de suas experiências e de seu teste
munho e incentive as irmãs a faze
remo mesmo. 

Élder Joseph 8. Wirthlin do 

Quórum dos Doze Apóstolos: 

"Tecemos nossa vida com cada ação 

nossa e a transformamos em algo de 

beleza complexa, que corresponde ao 

plano do Grande Criador. Quando 

fazemos escolhas erradas, podemos 

ficar com uma falha no tecido de 

nossa alma ou podemos, por meio do 

arrependimento, retirar as partes que 

tecemos com imperfeição por inter

médio do arrependimento e substituí

las por outras melhores, outras que 

o nosso Salvador queria que usásse

mos". ("Tempo de Preparação", A 

Liahona, julho de 1998, p. 16) 
Presidente Spencer W. Kimball 

(1895-1985): "O arrependimento 

jamais pode acontecer até que a pes

soa desnude sua alma e admita seus 

atos sem desculpas nem racionaliza

ções. (. . .) Aqueles que decidirem enca

rar seus erros e transformar sua vida 

verificarão no início que o arrependi

mento é um processo dificílimo, mas 

verão também que se trata de algo infi
nitamente mais desejável ao provarem 

seus frutos. ( ... )Milhões de santos 

encontraram paz ao seguirem esse 

caminho e levaram uma vida bela, 

gratificante e abundante com o evan

gelho do arrependimento como seu 

guia para o aperfeiçoamento pessoal e 

a harmonia com Deus". ("O Evangelho 

do Arrependimento", A Liahona, 

março de 1983, pp. 1-7) 
Sydney S. Reynolds, 

primeira conselheira na 

presidência geral da 

Primária: "Precisamos 

arrepender-nos de qual

quer coisa que estivermos 

fazendo que nos distancie 

do Espírito do Senhor, e deve

mos mostrar nosso amor a Deus guar

dando Seus mandamentos e amando 

Seus ftlhos, para que o Senhor perdoe 

nossos pecados e nos torne imacula

dos por meio de Sua graça. ( ... ) 

Temos um Salvador, que pagou o 

preço de todos os pecados, erros ou 

imperfeições dos quais estejamos dis

postos a arrepender-nos". ("Be Ye 

Therefore Perfect", em The Rock o f 
Our Redeemer: Talks from the 2002 
BYUWomen's Conference [2003], pp. 

153-155) 
Élder Richard G. Scott, do Quórum 

dos Doze Apóstolos: "Testifico que 

Jesus Cristo pagou o preço e satisfez 

as exigências da justiça para todos os 

que forem obedientes a Seus ensina

mentos. Sendo assim, o perdão pleno 

é concedido e os terríveis efeitos do 

pecado não precisam mais persistir na 

vida da pessoa. Na verdade, não 

poderão persistir quando se com

preende, verdadeiramente, o signifi

cado da Expiação de Cristo. ( ... ) 

na sua mente, volte us p n a
mentos para o Redent r para o 

milagre do perdão com a ren vação 

que vem por intermédio Dele. ua 

depressão e sofrimento serão ub ti

tuídos por paz, alegria e gratidã p r 

Seu amor". ("O Caminho da Paz e 

Alegria", A Liahona, janeiro de 2001, 

p. 33) 
Morôni 8:26: "E a remissão do 

pecados traz mansidão e humildade; 

e a mansidão e a humildade resul

tam na presença do Espírito Santo, 

o Consolador, que nos enche de 

esperança e perfeito amor, amor 

que se conserva pela diligência na 

oração até que venha o fim, quand 

todos os santos habitarão com 

Deus". 

• Quais são as bênçãos do arre
pendimento? 

• De que forma o arrependi
mento nos ajuda a entir o amor 
do Salvador e gratidão por ua 

ExpiaçãQ? • 
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do Sacerdócio 

O Sacerdócio Aarônico foi 
restaurado há 175 anos. 
Para ajudar a comemo
rar esse evento, A 
Liahona solicitou ao 
Bispado Presidente alguns 
pensamentos sobre o 
Sacerdócio Aarônico e como 
ele abençoa a vida dos jovens e 
de todos os membros da Igreja. 

Quais são alguns de seus pensamentos e 

sentimentos a respeito da expansão do 

Sacerdócio Aarônico em todo o mundo 

desde sua restauração em 15 de maio de 

1829? 

Bispo H. David Burton, Bispo Presidente: 

Eu gostaria de ter presenciado a restauração 
do sacerdócio. Seria emocionante estar na 
outra margem do rio Susquehanna, sentado 
ao lado de um arbusto, e ver João Batista 
ordenar o Profeta]oseph Smith e Oliver 
Cowdery (Ver D&C 13.) 

Por mais empolgante que fosse, com o pas
sar dos anos compreendi que o que aconteceu 

O Bispado 

Presidente: Bispo 

H. David Burton 

(centro) e seus con

selheiros, Bispo 

Rlchard C. Edgley (à 

desde aquele dia foi um milagre em si 
mesmo. Primeiro, homens adultos 

receberam o sacerdó io para organi
zar a Igreja. Então, tempos depois, o 
sacerdócio foi con edid também 

aos jovens. Hoje em dia, tod s o 
rapazes dignos têm a oportunidade 

de possuir o Sacerdócio Aarônico. 
A verdadeira bênção do sacerdócio, parti

cularmente o Sacerdócio Aarônico, é a pre
paração recebida por tantos rapazes para 
servirem como missionários, irem ao templo 
e constituírem família. É maravilhoso ver o 
que 175 anos produziram. 

Quais são algumas das realizações mais 

significativas do Sacerdócio Aarônico nesta 

dispensação? 

Bispo Keith B. McMullin, Segundo 

Conselheiro: O trabalho normal do 
Sacerdócio Aarônico é extremamente signi
ficativo, pois é inspirador e importante na 
vida dos membros da Igreja. O Sacerdócio 
Aarônico possui a "chave do ministério 
de anjos e do evangelho preparatório; 
Evangelho esse que é o evangelho do 
arrependimento e do batismo". (D& 
84:26- 27) 
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O Sacerdócio Aarônico administra os 
assuntos temporais. Isso inclui o batismo, o 
sacramento e o auxílio às pessoas em dificul
dades . Os portadores do sacerdócio jovens 
fazem batismos pelos mortos a fun de que 
essas pessoas tenham condições de desfrutar 
as bênçãos do evangelho. Eles distribuem o 
sacramento para conceder a cada membro a 
oportunidade de entrar em sintonia com o 
Espírito Santo nos sagrados convênios do 
evangelho. Eles dão as boas-vindas aos mem
bros quando chegam à Igreja e participam do 
ensino familiar com seus companheiros do 
Sacerdócio de Melquisedeque. 

As funções do Sacerdócio Aarônico diferem 

pelo mundo? 

Bispo Burton: Não importa se você é diá
cono no Vale do Lago Salgado ou nas Filipinas. 
Todos têm a mesma autoridade e as mesmas 
responsabilidades básicas. 

Bispo McMullin: O poder é o mesmo em 
todas as partes. Mesmo que haja apenas um 
portador jovem do Sacerdócio Aarônico 
em toda a ala ou ramo, esse portador do 
Sacerdócio Aarônico pode realizar seus 
deveres . 

Por que se pede aos portadores do sacer

dócio que recolham ofertas de ieium, 

distribuam o sacramento ou realizem 

outras tarefas? 

Bispo Richard C. Edgley, Primeiro 

Conselheiro: O Senhor pediu aos rapazes que 
realizassem essas tarefas. O sacerdócio repre
senta uma enorme confiança da parte Dele. 

Bispo McMullin: Quando a mão de um 
portador do Sacerdócio Aarônico carrega a 
bandeja sacramental, ele não está simples
mente distribuindo o sacramento. Está intro
duzindo na vida dos membros os emblemas 
da santa Expiação e elevando-os rumo a esfe
ras celestes. Quando suas mãos transportam 
um envelope com as ofertas de jejum, ele 

está recolhendo a oferta de jejum com um 
convite feito pelo próprio Salvador para vir a 
Ele e ajudar os demais por meio da doação. 

O sacerdócio é eterno; abençoará para, sem
pre os filhos do Pai Celestial e os edificará de 
uma maneira que somente ele é capaz de fazer. 

Por que o Sacerdócio Aarônico é chamado 

de "sacerdócio menor"? O que significa 

o fato de ele fazer parte do evangelho 

preparatório? (Ver D~C 84:26; 107:14, 20.) 

Bispo Burton: E se o Sacerdócio Aarônico 
não existisse, e os jovens levassem uma ado
lescência normal e de repente aos 19 anos 
recebessem o Sacerdócio de Melquisedeque 
e fossem chamados como missionários? 
Como os missionários se sentiriam? Que pre
paração teriam? 

O evangelho preparatório assume um sig
nificado diferente quando pensamos em 
como seria se os jovens não tivessem o privi
légio de participar do Sacerdócio Aarônico. 
Creio que nossos missionários são mais 
qualificados devido a sua experiência no 
Sacerdócio Aarônico. 

Bispo Edgley: É algo grandioso pensar nos 
milhares de missionários de tempo integral 
que possuem o Sacerdócio de Melquisedeque 
e foram preparados por meio do sacerdócio 
preparatório. O Sacerdócio Aarônico é o iní
cio do chamado mais sagrado do sacerdócio: 
o Sacerdócio de Melquisedeque. 

Quando fui batizado na Igreja, não fui bati
zado por meu pai, mas por um sacerdote. 
Quando eu era sacerdote, tive a bênção de 
batizar minha irmã. E uma das grandes expe
riências que tive como pai foi quando meu 
filho, que era sacerdote, ordenou seu irmão 
como mestre. 

A meu ver, é importante _que nossos 
portadores jovens do Sacerdócio Aarônico 
compreendam os poderes espirituais que 
acompanham esse sacerdócio. Sinto tam
bém que, quando se apresentar a ocasião, é 



desejável que os sacerdotes do Sacerdócio Aarônico parti
cipem de ordenanças quando forem autorizados a fazê-lo. 

Bispo McMullin: O Sacerdócio Aarônico funciona sob 
a direção do Sacerdócio de Melquisedeque. Ele prepara 
não apenas o portador, mas também as demais pessoas da 
Igreja para as bênçãos exaltadoras que advêm por meio do 
sacerdócio maior. Entre as exigências para a salvação estão 
a fé em Jesus Cristo, o arrependimento e o batismo. Todos 
precisam receber o sacramento. Todos precisam dessas 
ordenanças, que nos preparam para outras oportunidades. 

Por que os portadores do Sacerdócio 

Aarônico são organizados em 

quóruns? 

Bispo Burton: Quando 
um rapaz se torna diá
cono, não só recebe o 
sacerdócio, mas tam
bém se torna membro 
de um quórum. Há 
grande poder num 
quórum! 

Tenho muitas lembran
ças agradáveis de meus anos 
no Sacerdócio Aarônico. Foi uma 
época gloriosa. Quando eu era sacer
dote, meu bispo sempre insistia que todos os 
membros do quórum dos sacerdotes participassem da 
ordenação dos novos sacerdotes da ala. Acho que foi então 
que percebi pela primeira vez o que era um quórum. Senti 
fortemente o Espírito ao dar-me conta de que estávamos 
participando de uma ordenança sagrada. 

Bispo Edgley: Uma experiência que tive com meu quó
rum do Sacerdócio Aarônico foi durante uma atividade 
dos escoteiros. Estávamos sentados ao redor de uma 
fogueira com meu maravilhoso líder dos escoteiros, que 
também era o consultor adjunto do quórum dos diáconos. 
Alguns rapazes que não estavam ativos na Igreja estavam 
folheando uma revista pornográfica. 

O líder da tropa interrompeu o que estava dizendo aos 
escoteiros e pediu a revista. Ele fechou-a e disse-nos o 
quanto estava magoado e triste. Em seguida, testificou do 
poder do sacerdócio quando o honramos. Ele devolveu a 

Aquele líder escoteiro en inou-no pelo poder d 
Espírito sobre o sacerdócio. Em meio a t da a li õ s 
que aprendi nos quórun e demai ati idad na Igr ja, 
essa experiência deixa uma impr ão marcant u 
sinto ainda hoje. 

Que conselhos daria aos portadores do Sacerdócio 

Aarônico? 

Bispo McMullin: Que leiam a seção 20 de D utrina 
Convênios sobre as responsabilidades dos diácono , me -

tres e sacerdotes. E então, que perguntem 
a si mesmos: "Como isso se aplica 

a mim?" 
Bispo Edgley: O Senhor 
fez uma promessa notável 

aos portadore do ac r
dócio. Chama-se o jura
mento e convênio do 
sacerdócio e está expli
cado na seção 84 d 

Doutrina e Convênios: 
"Pois aqueles que 

forem fiéis de modo a 
obter estes dois sacerdócios 

de que falei e a magnificar seu 
chamado serão santificados pelo 

Espírito.( ... ) 
Tornam-se os filhos de Moisés e de Aarão e a semente 

de Abraão; e a igreja e reino e os eleitos de Deus. 
E também todos os que recebem este sacerdócio a mim 

me recebem, diz o Senhor; 

Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe; 
E aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai; 
E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu 

Pai; portanto tudo o que meu Pai possuir ser-lhe-á dado. 
E isto está de acordo com o juramento e convênio que 

pertencem ao sacerdócio. 

Portanto todos os que recebem o sacerdócio recebem 
este juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode 
quebrar nem pode ser removido." (Vv. 33-40) 

O Sacerdócio significa mais do que ser diácono, mestre 
ou sacerdote. É o poder de Deus delegado ao homem. Por 
meio da fidelidade, um homem pode alcançar a plenitude 

desse poder. • 



do Sacerdócio 

Seguem alguns exemplos da 
influência do sacerdócio em 
todo o mundo) relatados pelo 
testemunho de seus portadores. 

Quando João Batista apareceu aJoseph 
Smith e Oliver Cowdery às margens 
do rio Susquehanna em 15 de maio 

de 1829, conferiu-lhes o Sacerdócio Aarônico. 
Pouco tempo depois, Pedro, Tiago e João
três dos Apóstolos de Jesus Cristo na época 
do Novo Testamento - também apareceram 
e conferiram aJoseph e Oliver o Sacerdócio 
de Melquisedeque. 

Nos 175 anos seguintes, o sacerdócio -
o poder e autoridade para agir em nome de 
Deus - foi conferido de modo ordeiro a 
rapazes e homens adultos dignos de todo o 
mundo, concedendo-lhes autoridade para 
realizar ordenanças sagradas do evangelho 
que abençoam a vida de homens, mulheres 
e crianças em todas as partes. 

O Sacerdócio Aarônico 

O Sacerdócio Aarônico recebeu este 
nome devido a Aarão, o irmão de Moisés. 
E e acerdócio atua sob a autoridade 

a rdó io de Melquisedeque. Seus 

João Batista 

conferiu o 

Sacerdócio Aarônico 

ao Profeta Joseph 

Smith e Oliver 

Cowdery há 175 

anos, em 15 de 

maio de 1829. 

portadores têm autoridade para administrar 
certas ordenanças do evangelho que aju
dam as pessoas a prepararem-se para rece
ber o Espírito Santo e voltarem a viver com 
o Pai Celestial. O principal dever de todos 
os portadores do Sacerdócio Aarônico é 
"convidar todos a virem a Cristo". (D&C 
20:59) O Sacerdócio Aarônico ajuda seus 
portadores a qualificarem-se para o 
Sacerdócio de Melquisedeque. Os quatro 
ofícios no Sacerdócio Aarônico são diácono, 
mestre, sacerdote e bispo. 

Diácono. Um rapaz digno pode ser orde
nado diácono aos 12 anos de idade. A 

partir de então, ele pode desempenhar res
ponsabilidades do sacerdócio como distri
buir o sacramento, recolher ofertas de 
jejum, servir como recepcionista, atuar 
como mensageiro do bispo ou presidente 
de ramo e auxiliar na manutenção das 
propriedades da Igreja. 

"Quando distribuo o sacramento, penso 
no sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ele 
lembra-Se de mim, e lembro-me Dele", diz 
Cornelius Williams, de 13 anos de idade, 
da Ala Abura, Estaca Cape Coast Gana. 

É uma responsabilidade grandiosa repre
sentar o Salvador ao dar aos membros da 



" T enho muitas 
expectativas 
em relação 

aos rapazes. Desejo 
que todos eles se tor
nem portadores do 
sacerdócio fiéis e 
diligentes. " 

-Lu Ming-De, bispo, 
Taiwan 



congregação os emblemas sagrados do sacramento. É 

algo que inspira reverência. "O pão representa o corpo 

de Jesus Cristo, e a água representa Seu sangue", diz 
Benjamin Opoku Gyewu, de 12 anos, também da Ala 

Abura. "Quando tenho a oportunidade de distribuir o 
sacramento", dizJacob Abow Acquah, de 12 anos, da Ala 

Cape Coast li, "penso em Jesus dando o sacramento a 
Seus apóstolos." 

Quando os diáconos distribuem esses símbolos do sacri
fício do Salvador, a ordenança pode assumir um significado 

pessoal. Jorge Benjamín 
Cervantes Gutiérrez, de 13 
anos, da Ala Ubertad, Estaca 
Guadalajara México Reforma, 
diz: "Tomar o sacramento sig

nifica que podemos renovar 
nossos convênios e arrepen
der-nos de nossos pecados". 
Ele também reconhece que 

possuir o sacerdócio consti-
tui uma bênção para sua Luka Pecnik, mestre, 

família. "Minha mãe é grata Eslovênia 

por ter filhos que possuem o 

sacerdócio, pois ela deseja desfrutar as bênçãos do sacerdó
cio em nosso lar. É muito importante para ela", explica 

Jorge. 

Muitos portadores do Sacerdócio Aarônico percebem 
que ele constitui preparação para uma vida inteira de 

serviço. Gerardo Emmanuel Bagnati, de 12 anos, da Ala 
Floresta, Estaca Buenos Aires Argentina Uniers, diz: 
"Sempre ansiei pelo dia em que receberia o sacerdócio. Eu 
adorava fazer perguntas sobre isso a meu pai e avô e ouvir 

uas experiências. Quando finalmente chegou o dia de 
minha ordenação, acordei cedo e agradeci ao Senhor por 

Sua confiança em mim e prometi-lhe que nunca O decep
cionaria propositalmente. Quando meu pai impôs as mãos 
obre minha cabeça e ordenou-me diácono, senti que eu 

deixara de ser criança e me tornara um adulto. Nunca me 
esquecerei disso". 

Mestre. Aos 14 anos de idade) os rapazes dignos 
podem ser ordenados mestres. Embora possam conti
nuar a desempenhar os deveres de diácono) cumprem 
também responsabilidades adicionais como preparar 
o acramento) ervir como mestre familiar, velar pelo 
bem-e tar dos membros da ala ou ramo e ajudá-los a 

viver o evangelho. (Ver D&C 20:53-59.) 
Luka Pecnik, 15 anos, do Ramo Celje, Distrito Uubliana 

Eslovênia, fica "muito feliz ao ajudar com o sacramento". 

Ávido por aprender mais sobre suas responsabilidades no 

sacerdócio, Luka diz que não pretende faltar a nenhuma reu
nião dominical. E ele vê uma relação entre honrar o sacerdó

cio e guardar os mandamentos. "Tento levar uma vida digna 
para que o Senhor fique satisfeito comigo", afirma. 

JoshuaAdduru, de 15 anos, presidente do quórum de 
mestres da Ala Bagbag, Estaca Quezon City Filipinas, 

chega à Igreja "antes da maioria dos membros da ala para 
garantir que o sacramento seja preparado antes do início 
da reunião. Sinto-me bem ao saber que o Senhor confia 
em mim para auxiliá-Lo em Sua obra". Para explicar por 

que sua designação é tão significativa, J oshua cita uma 

Alexandr Masenkov (à direita), 

sacerdote, Rússia 

escritura: "O Senhor 

disse: 'Sofrimento 
que fez com que eu, 

Deus, o mais gran
dioso de todos, tre
messe de dor e 

sangr~se por todos 
os poros; e sofresse, 

tanto no corpo 
como no espírito'. 

(D&C 19:18) 

Nenhuma outra pes
soa poderia fazer o 

que Jesus Cristo fez 
por nós. Quando 

tomamos o sacra
mento dignamente, aproximamo-nos Dele". 

A oportunidade de fazer visitas como mestre familiar "é 
outra maneira de abençoar o próximo", dizJoshua. "Todos 

os meses, deixamos a Mensagem da Primeira Presidência 
com as famílias designadas a nós. As mensagens ajudam 

essas pessoas a lidarem com as tribulações que enfrentam 
diariamente. As visitas ajudam-nos a aproximar-nos delas. 
Perguntamos como elas estão, quais são suas preocupa
ções, e que problemas podemos ajudar a resolver ou levar 

ao bispo. Ajudamos esses irmãos a sentirem-se amados e 
aceitos. Quando há jovens na família, convido-os a partici
parem da Mutual e outras atividades." 

Sacerdote. Um rapaz digno pode ser ordenado sacer
dote aos 16 anos de idade. Embora ele possa continuar a 



cumprir as responsabilidades de diácono e 
mestre, desempenha também deveres adi
cionais como batizar, abençoar o sacra
mento e ordenar outros sacerdotes, mestres 
e diáconos. (Ver D&C 20:46-51.) 

Alexandr Masenkov, de 17 anos , do 
Ramo Nevsky, Distrito São Petersburgo 
Rússia, ficou nervoso quando abençoou o 
sacramento pela primeira vez. "Preparei
me a semana inteira", recorda ele. ''Ao 
abençoar o sacramento pela primeira 
vez, o Espírito tocou-me o coração. Certa 
vez, eu e meu pai recebemos a designação 
de levar o sacramento a um homem cego 
e paralítico. Foi a primeira vez que aben
çoei o sacramento fora de uma capela. 
Senti que tinha a responsabilidade de 
ser um servo e testemunha de Jesus 
Cristo e fazer o que Ele faria se estivesse 
presente. " 

Joel Bader, de 16 anos, da Ala Pratteln, 
Estaca Berna Suíça, diz sentir o Espírito 
quando se prepara espiritualmente. "Quando 

verdadeiramente penso durante a semana 
em quem realmente sou e no que devo fazer, 
é mais fácil guardar os mandamentos e ter a 
certeza de usar uma linguagem pura e ser 
um bom exemplo." E ele é grato pela oportu
nidade de ser membro de um quórum do 
sacerdócio. "Quando estamos juntos num 
quórum, podemos aprender muito sobre os 
relacionamentos adequados com as pessoas 
e sobre o planejamento e realização de reu
niões. A parte mais importante do sacerdó
cio é servir ao próximo - e receber bênçãos 
por meio do sacerdócio." Joel foi batizado 
por seu irmão mais velho, que era sacerdote 
na época. E quando Joel foi ordenado sacer
dote, pediu a um amigo que já era sacerdote 
que ajudasse a ordená-lo. 

David Wichtermann, de 17 anos, mem
bro da Ala Schwamendingen, Estaca 
Zurique Suíça, sabe o que significa receber 
serviço do sacerdócio. "Fiquei doente e 
sentia muita dor", conta ele. "Quando meu 
pai me deu uma bênção, a dor de apareceu 

"O uando final
mente chegou 
o dia de 

minha ordenação, 
acordei cedo e 
agradeci ao Senhor 
por Sua confiança 
em mim e prometi
lhe que nunca O 
decepcionaria pro
positalmente. " 

-Gerardo 
Emmanuel 
Bagnati (extrema 
direita, com 
Norberto Hornos, 
presidente dos 
Rapazes da ala, 
centro), diácono, 
Argentina 
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de imediato. Aguardo ansiosamente o dia em que tam
bém poderei usar o sacerdócio para dar bênçãos." 
Enquanto isso, David adora servir com a autoridade do 
sacerdócio que já possui. '~judei a ordenar meu irmão 
mais novo ao ofício de diácono", diz ele. "Participar na 
ordenação de alguém ao sacerdócio traz um sentimento 
muito agradável." 

Bispo. Em cada ala, um sumo sacerdote é ordenado 
e designado como bispo - um ofício do Sacerdócio 
Aarônico. O bispo preside o Sacerdócio Aarônico de 

sua ala e serve como presidente do quórum de sacer
dotes. Supervisiona também o auxílio aos pobres e 
os assuntos temporais. Como sumo sacerdote presi
dente, tem a autoridade de presidir a ala inteira, 
servindo como juiz em Israel e entrevistando os 
membros para a emissão de recomendações para o 
templo, ordenações ao sacerdócio e outros propósitos. 

Lu Ming-De, de 38 anos, é bispo da Ala Neihu, Estaca 
Taipé Taiwan Leste. "Preciso ser um servo humilde", diz 
ele, "a fim de poder servir ao próximo como fez o 

"Quando distri
buo o sacra-
mento, sinto 

- .... .-c:, ...... .,.. que estou servindo a 
meu Pai Celestial." 

- Desmond Gaisie
Amoah (extrema 
esquerda, com 
Elvis Ayltey, 
levando pão à 
mesa do sacra
mento), diácono, 
Gana 



Salvador. O sacerdócio deve ser usado a fim 

de abençoar as pessoas, não para exercer 

injusto domínio. É para a glória de Deus, 

não para a do portador." 

Na condição de presidente do Sacerdócio 

Aarônico de sua ala, o Bispo Lu tem muitas 

"expectativas em relação aos rapazes. Desejo 

que todos eles se tornem portadores do 

sacerdócio fiéis e diligentes. Esse processo 

exige tempo, muita paciência e amor. A meu 

ver, há alguns passos essenciais para os rapa

zes crescerem no sacerdócio: freqüentar o 

seminário, servir como missionários e casar
se no templo". 

Grande parte do trabalho de um bispo 

consiste em aconselhar os membros da ala. 

''A entrevista é uma oportunidade para os 

membros sentirem o amor de Deus e rece

berem conselhos", diz o Bispo Lu. "É uma 

oportunidade para os membros lembrarem

se das doutrinas e ensinamentos que podem 

ajudá-los a resolver problemas e curá-los 
espiritualmente." 

Como bispo da Ala Alberto González, 

Estaca Santiago Chile Conchalí, Luis Alberto 

Rodríguez Alarcón, de 43 anos, empenha-se 

para aumentar a freqüência na reunião sacra

mental e "ajudar cada membro da ala a prepa

rar-se para voltar à presença de nosso Pai 

Celestial". Uma de suas responsabilidades 

principais é seu chamado como presidente 

do Sacerdócio Aarônico. "Minha meta é forta

lecer os rapazes e ajudá-los a prepararem-se 

para servir como missionários de tempo inte

gral", diz ele. Aos domingos, ele reúne-se 

com o quórum de sacerdotes. "Tento certifi

car-me de que, antes de sair do quórum dos 

sacerdotes, os rapazes tenham recebido um 

chamado. Damos a todos eles oportunidades 

de servir a fim de ajudá-los a crescer." 

O Bispo Rodríguez relata o segredo do 

sucesso com os rapazes e moças: "Não sou 

apenas o bispo deles, mas também seu 

amigo. Reúno-me com eles, conversamos, 

ensino-lhes e amo-os. Seja na sala de aula, no 

bispado ou durante uma atividade, conver a

mos e incentivo-os a expressarem-se. Minha 

grande preocupação é passar o máximo de 

tempo possível com eles. Tive lídere qu agi

ram da mesma forma, como meu bi po em 

Concepción, Chile", lembra ele. "O Bi po 

Pascual Saavedra sempre me apoiava, e tento 

fazer o mesmo por todos os meus jovens." 

O Sacerdócio de Melquisedeque 

O sacerdócio maior originalmente era 

conhecido como "Santo Sacerdócio segundo 

a Ordem do Filho de Deus. Mas por respeito 

ou reverência ao nome do Ser Supremo, a 

fim de se evitar a repetição freqüente de seu 

nome", referimo-nos a ele como o Sacerdócio 

de Melquisedeque, que foi "um grande sumo 

sacerdote" que viveu nos dias de Abraão. (yer 
D&C 107:2-4.) Os portadores do Sacerdócio 

de Melquisedeque podem cumprir os deve

res do Sacerdócio Aarônico. Os ofícios do 

Sacerdócio de Melquisedeque são élder, 

sumo sacerdote, setenta e Apóstolo. 

É/der. Os é/deres são chamados para 
ensinar, batizar e zelar pela Igreja. Eles 
possuem autoridade para conferir o dom 
do Espírito Santo pela imposição das 
mãos, dirigir reuniões, administrar aos 
enfermos e dar um nome e uma bênção 
às criancinhas. 

Quando Makoto Ishizaka, de 26 anos, 

da Ala Senzokuike, Estaca Yokohama]apão, 

fez 18 anos, recebeu o Sacerdócio de Melqui

sedeque e foi ordenado élder por seu pai. 

Embora Makoto ainda estivesse na escola 

secundária, havia a necessidade urgente de 

ele servir a sua família como portador do 

Sacerdócio de Melquisedeque. Seu irmão de 

14 anos, Isamu, tinha um tumor maligno no 
cérebro. 

Quando Isamu acordou da cirurgia, suas 

primeiras palavras foram: "Posso receber uma 

bênção?" Durante mais de um ano, Makoto, 

juntamente com seu pai, deu bênçãos fre

qüentemente a Isamu. ''Antes de dar as 

Pedro, Tlago e João 

- três dos Apóstolos 

de Jesus Cristo na 

época do Novo 

Testamento - confe

riram o Sacerdócio 

de Melqvlsedeq 

ao Profeta J 

"' 
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bênçãos, eu orava e ponderava no pequeno quarto de hos
pital", diz Makoto. "Quando dou bênçãos, sinto que o Pai 
Celestial está usando-me como instrumento." 

Durante o período em que ficou hospitalizado, Isamu 

estudou as lições do seminário, não se queixou e expressou 
gratidão por suas bênçãos. Quando seu estado piorou, 
Makoto orou, desesperado: "Por que isso está aconte
cendo?" Então ele sentiu a voz do Senhor. "Ela penetrou-me 
profundamente a alma. Por meio do Espírito, eu soube que 
o Senhor precisava do Isamu no céu. Meu rancor e descon
forto desapareceram e transformaram-se em paz e espe
rança. Quarenta e oito horas depois, Isamu faleceu. Ele 
tinha 16 anos de idade." Makoto 
dedicou a sepultura de Isamu e 
recebeu as ordenanças do tem
plo em nome do irmão. Algum 
tempo depois, serviu como mis
sionário de tempo integral. "O 
sacerdócio abençoa tanto quem 
realiza como quem recebe as 
ordenanças - e pode purificar 
ambos", diz ele. 

Simione Sema, de 29 anos, 
élder na Ala Suva 111, Estaca 
Suva Fiji, é o secretário da 
estaca e o presidente dos 
Rapazes da ala. "Quando fui 
ordenado ao Sacerdócio de 
Melquisedeque", diz ele, "foi 

Gérald Jean Caussé (cen-

tro), sumo sacerdote, com 

seus conselheiros na pre

sidência da Estaca Paris 

França e outros membros 

algo novo para mim, e às vezes da Igreja. 

minha esposa precisava lem-
brar-me de que eu podia abençoar os doentes e realizar 
outras tarefas do sacerdócio." Depois que Simione, sua 
sposa e seu filho foram selados no Templo Nuku 'alofa 

Tanga, a filha deles nasceu, e ele deu-lhe um nome e uma 
bênção. "Foi uma experiência surpreendente", diz ele. "Eu 
estava desempenhando o papel de patriarca de minha 
família! É maravilhoso abençoar minha família e outros 
por meio do sacerdócio e saber que posso ter acesso a 
um poder celestial que age por meio da obediência e do 
nome poderoso de]e us Cristo." 

Sumo Sacerdote. Os sumos sacerdotes têm o direito e a 
responsabilidade de presidir. Os irmãos são ordenados 
umo sacerdotes quando são chamados para uma pre
idência de e taca) sumo conselho ou bispado ou) mesmo 

em outras situações) quando o presidente da estaca 
determinar. 

Wolfgang Pilz, de 50 anos, sumo sacerdote na Ala 
. Darmstadt, é o presidente da Estaca Mannheim Alemanha. 

"Minha vida foi abençoada pelo poder do sacerdócio mui
tas vezes", diz ele, "como na ocasião em que meu pai, avô, 
bispo, presidente da estaca ou um apóstolo do Senhor 
impuseram as mãos sobre minha cabeça para conferir a 
autoridade do sacerdócio ou designar-me para um cargo 
na Igreja. Eles falaram em nome do Senhor e invocaram 
Suas bênçãos sobre mim." Por sua vez, o Presidente Pilz 
teve a oportunidade de "invocar as bênçãos do céu sobre 

pessoas que amo. Tornou-se 
algo natural meus filhos pedi
rem-me uma bênção ao depa
rarem-se çom dificuldades". 

Presidir uma estaca "tende a 
ser uma tarefa pesada", diz ele, 
"principalmente quando penso 
nas centenas de milhares de 
pessoas que residem na área 
de nossa estaca que ainda não 
conhecem suficientemente o 
evangelho. Por meio do sacer

dócio e uma relação direta com os céus, o fardo torna-se 
suportável, a preocupação e o nervosismo desaparecem e 
sou dominado por uma sensação de paz e segurança". 

Algumas das experiências mais preciosas do chamado 
do Presidente Pilz estavam relacionadas com a ajuda aos 
membros da Igreja em processo de arrependimento. 
"Nada me traz mais pa.Z e satisfação do que sentir com 
alguém o milagre do perdão divino", diz ele. 

Gérald]ean Caussé, de 40 anos, da Ala Versailles, serve 
como presidente da Estaca Paris França. Ele tenta moldar 
seu estilo de liderança "segundo o exemplo deixado por 
Jesus Cristo", afirma ele. '1\quele que preside deve ser o 
servo. Não deve apenas ditar regras ou dizer às pessoas 
como definir sua vida; na verdade, deve ensiná-las a tor
narem-se auto-suficientes espiritualmente. Alcanço meu 
objetivo quando alguém adquire a capacidade de buscar 
e receber por meio do Espírito Santo a inspiração para 
fazer o que é certo." 

Delegar permite que outros ajudem e cresçam. "Sou 
grato pelas pessoas a minha volta com quem divido as 
responsabilidades", diz o Presidente Caussé. "Meus 



"E maravilhoso 
abençoar 
minha 

família e outros 
por meio do 
sacerdócio e 
saber que posso 
ter acesso a um 
poder celestial 
que age por meio 
da obediência e 
do nome poderoso 
dejesus Cristo." 

- Simione Sema, 
. élder, Fiji 



"Uma testemu
nha espe-
cial de]esus 

Cristo é uma teste
munha do sacer
dócio ou 
autoridade do 
Senhor e uma tes
temunha de Sua 
obra salvadora 
como Criador, 
Ressuscitador, 
Redentor, 
Salvador, juiz e 
Luze Vida do 
Mundo." 

-Élder Dallin H. 
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Oaks, Apóstolo, 
Filipinas 

conselheiros sugerem boas idéias e represen

tam o Salvador em seu trabalho. Sinto o 

mesmo em relação aos membros do sumo 

conselho, os bispos e todos os líderes da 

estaca. A presidente da Sociedade de 

Socorro da estaca conhece bem as irmãs e 

enxerga muitas coisas que eu próprio não 

conseguiria ver." 

A parte mais fortalecedora de seu cha

mado é entrevistar os membros da estaca. 

"Quando tento ajudar alguém durante uma 

entrevista, em geral saio eu mesmo enrique

cido, satisfeito, consolado e confortado, 

mesmo nas situações mais difíceis", diz ele. 

Patriarca. Os patriarcas dão bênçãos 
patriarcais aos membros da Igreja. Essas 
bênçaos são registradas e transcritas para 
serem estudadas ao longo de toda a vida; 
elas dão às pessoas que as recebem pers
pectivas inspiradas sobre suas possibilida
des e oportunidades espirituais, indicam 
sua linhagem e oferecem conselhos e 
bênçãos. 

Humberto Ardón Hernández, de 77 anos, 

é membro da Ala Victorias e serve como 

patriarca na Estaca Cidade da Guatemala 

Guatemala Las Victorias. "É um privilégio 

único ser um instrumento nas mãos do 

Senhor para abençoar Seus filhos", diz ele. "O 

chamado de patriarca é abençoar, não cuidar 

de assuntos administrativos. O patriarca deve 

dedicar-se totalmente a seu chamado e certi

ficar-se de levar uma vida digna a fim de con

tar com a influência do Espírito do Senhor." 

Àqueles que ainda não receberam a bênção 

patriarcal, o irmão Ardón diz: "Exorto-os a 

fazerem o que for necessário para receber 

essa bênção maravilhosa". E àqueles que já 

receberam a bênção patriarcal, ele reco

menda: "Leiam-na regularmente. Vocês 

encontrarão mensagens de um Pai amoroso 

que deseja abençoá-los". 

Jack R. Carver, de 62 anos, é membro da Ala 
):Uma N e serve como patriarca da Estaca ):Uma 

Arizona. A fim de estar preparado para conferir 

as bênçãos, o irmão Carver diz: "Levo muito 



mais a sério a responsabilidade de viver o evangelho da 

melhor maneira possível a cada dia. É uma preocupação 

constante". O irmão Carver também verificou que a presença 

do Espírito durante uma bênção tem "muito a ver com a pes

soa que vem recebê-la. Ela também precisa preparar-se e 

chegar em espírito de oração". 

José Humberto González Garza, de 69 anos, membro da 

Ala Campestre, serve como patriarca da Estaca Monterrey 

México Roma e já viu a bênção patriarcal mudar a vida de 

inúmeras pessoas. Ele lembra-se de uma irmã idosa que 

recebeu a promessa de que serviria no templo. Ela achou 

que isso não aconteceria devido a sua idade avançada e a 

distância do templo. Mas posteriormente um templo foi 

construído perto de onde ela morava e ela sentiu grande 

alegria ao servir lá. 

"Sinto enorme satisfação ao cumprir meu dever", diz o 

irmão González. Como é parcialmente cego, usa uma ben

gala para andar. Usa também um aparelho auditivo. Às 
vezes ele sente que não pode mais trabalhar como antes. 

No entanto, diz ele, "quando meus ftlhos me perguntam: 

'Está dando bênçãos, papai?', respondo: 'Não, estou rece

bendo bênçãos'". 

Setenta. Os setentas são 
testemunhas especiais de 
Jesus Cristo. Auxiliam na edi
ficação, administração e for
talecimento da Igreja onde 
quer que sejam designados 
em todo o mundo. Os mem
bros do Primeiro e Segundo 
Quóruns dos Setenta são 
apoiados como Autoridades 
Gerais. Os membros do 
Terceiro, Quarto e Quinto 
Quóruns são apoiados como 
Setentas-Autoridades de Área. 

''Ao serem ordenados, os Humberto Ardón 

membros dos Setenta recebem Hernández, patriarca, 

autoridade apostólica para Guatemala 

prestar testemunho de que 

Jesus é o Cristo e para ir por todo o mundo conforme 

forem enviados pelos Doze", explica o Élder Earl C. Tmgey, 

da Presidência dos Setenta. 1 

O Élder Tan Su Kiong, de 60 anos, Setenta-Autoridade 

de Área na Área Ásia, é um cidadão malaio de ascendência 

chinesa e reside em Cingapura. "Meu chamad p rmit -

me vivenciar a Igreja mundial em ação", onta 1 . Minh 

designações levam-me à Mongólia, Camb ja, Ind n ia, 

Índia, Paquistão, Malásia, Sri Lanka, ing pura, Thil"ndia, 

Taiwan e Hong Kong." E e chamad m difi u pr fund,

mente sua perspectiva. "É como er 1 vad a uma 'm nt -

nha elevada' e ouvir 'Olha!'. 0fer 1 Néfi 11:1, 8.) Parti ip 

de visitas a missões, conferências e reorganizaç - d 

estaca. Todas essas experiências exigem que u nfi n 

Espírito para contribuir para o fortaleciment do líd r 

sua fé e compreensão. 

Ao participar de reuniões nesses países e ouvir o 

Jack R. Carver, 

patriarca, Estados 

Unidos 

hinos de Sião, orações e testemu

nhos em muitos idiomas", diz el , "e 

quando vejo missionários ensinand 

e testificando, percebo que e tou 

testemunhando o cumprimento de uma profecia: 'P i 

acontecerá nesse dia que todo homem ouvirá a plenitud 

do evangelho em sua própria língua e em seu próprio 

idioma, por meio daqueles que são ordenados com e te 

poder'." (D&C 90:11) 

O Élder Tan ecoa o que muitos líderes do sacerdócio 

dizem acerca da importância do apoio que recebem de ua 

família: "Eu não teria este privilégio ou bênção se minha 

esposa e família não me apoiassem. Sou muito grat pela 

fé e pelo testemunho de minha esposa e pela influ "ncia 

maravilhosa que ela exerce sobre nossos filho ". 

O Élder Lindsay T. Dil, de 52 anos, Setenta-Aut ridad 

de Área na Área Austrália/Nova Zelândia, afirma: " orno 

setenta, aprendemos rapidamente a amar as pe as qu • 
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nem sequer conhecemos, pois o Espírito confrrma que 
eles são filhos de Deus. Viajo com freqüência, e em todos 
os lugares por onde passo encontro santos dos últimos 
dias fiéis e portadores do sacerdócio maravilhosos. Sinto
me pequeno e incapaz, mas, com o Espírito, sei que posso 
fazer o que o Senhor me pede. 

Por onde ando, tento transmitir a mensagem de que 
Jesus é o Cristo e testificar que 'não há outro caminho ou 
meio pelo qual o homem possa ser salvo'. (Alma 38:9) Meu 
testemunho da Expiação do Salvador foi fortalecido por 
causa deste chamado. Sou testemunha do papel divino do 
Salvador". 

Apóstolo. Os apóstolos 
são testemunhas especiais 
de Jesus Cristo em todo o 
mundo. Como membros 
da Primeira Presidência e 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, administram a 
Igreja em todo o mundo. 
Embora cada apóstolo 
receba todas as chaves do 
reino de Deus na Terra, ele 
serve sob a direção do após
tolo sênior - o Presidente 
da Igreja - que exerce 
todas as chaves. É/der Lindsay r. Dil 

O Élder Dallin H. Oaks, de (direita), Setenta-

71 anos, do Quórum dos Autoridade de Área, Área 

Doze Apóstolos, serve atual- Austrália/Nova Zelândia 

mente como Presidente de 
Área nas Filipinas. "O sacerdócio abençoa minha vida", 
afirma ele, "ao pôr-me sob convênio de usar sua autori
dade e despender meus esforços pessoais para servir ao 
Senhor e Seus filhos. Essas obrigações exerceram uma 
influência profunda ao disciplinar as escolhas que fiz ao 
longo da vida. O sacerdócio de Deus também abençoou
me com a certeza de que aqueles a quem amo estarão 
comigo por toda a eternidade se formos fiéis. 

Ao guardarmos os convênios ligados ao sacerdócio, 
inevitavelmente abençoamos a vida das pessoas. Fazemos 
i o por meio de nosso serviço ao próximo e de nosso 
exemplo de serviço, o que beneficia muito mais pessoas 
do que as diretamente envolvidas. Servimos liderando, 
n inand , oficiand na ordenanças do sacerdócio e 

simplesmente guardando os mandamentos. 
As partes mais gratificantes de meu chamado são as 

oportunidades de ver a vida das pessoas enriquecida 
quando elas são abençoadas pelo evangelho de Jesus 
Cristo e de conviver com as melhores pessoas do 
mundo; pessoas que estão dedicando abnegadamente 
sua vida para servir ao Senhor e fazendo de bom grado 
os sacrifícios que isso acarreta." 

O Élder Oaks explica o papel dos Apóstolos como teste
munhas especiais de Jesus Cristo: "Uma testemunha espe
cial de Jesus Cristo é uma testemunha do sacerdócio ou 
autoridade do Senhor e uma testemunha de Sua obra 

salvadora como Criador, 
Ressuscitador, Redentor, 
Salvador, Juiz e Luz e Vida do 
Mundo. Isso significa testifi
car da verdade e poder do 
plano de salvação com todas 
as suas doutrinas, ordenan
ças, mandamentos, convê
nios e bênçãos e testificar de 
seu propósito glorioso, que é 
levar todos os filhos e filhas 
de Deus a alcançar seu poten
cial divino da vida eterna". 

Algo Maravilhoso e Magnífico 

O Presidente Gordon B. Hinckley disse que aqueles que 
receberam o sacerdócio foram investidos de "algo maravi
lhoso e magnífico, que faz parte da própria essência de 
Deus( .. . ), [algo) relacionado com a vida e a morte, com a 
família e a Igreja, com a grandiosa e transcendental natu
reza do próprio Deus e de Sua obra eterna". 2 • 

Para mais informações, ver Princípios do Evangelho (1997), pp. 
85-93; ver também D&C 13, 20, 84, 107. 

As seguintes pessoas auxiliaram a equipe das revistas da Igreja na 
preparação deste artigo: Michael e Marged Kirkpatrick, Gana; 
Nestor Curbelo, Argentina; Albin Lotriã, Eslovênia; Mike Ramirez, 
Filipinas; Vladimir Egorov, Olga Dilevskaya e Sandra VanDyke, 
Rússia; Shirleen Saunders, Suíça; Emily Chien, Taiwan; Marcela 
Opazo Sandoval e Claudia Mancada Valdés, Chile; Okada Takuji, 
Japão; Sera Balenagasau, Fiji; Mark McKenzie, Alemanha; ]ean-
Marie Hauser, França; Virna Rodríguez, Guatemala; David e Linda 
Thornell, Hong Kong/Cingapura; e Susan Watkins, Austrália/Nova 
Zelândia. 

NOTAS · 

1. "Setentas-Autoridades de Área: 'A Fim de Prestarem Testemunho de 
Meu Nome no Mundo Todo"', A Liahona, outubro de 2002, p. 28. 

2. "Lealdade", A Liahona, maio de 2003, p . 58. 



CLÁSSICOS DO EVANGELHO 

AS CHAVES 
DO REINO 

PRESIDENTE 
WILFORD WOODRUFF 
(1807-1898) 
Quarto Presidente 
da Igreja 

Wilford Woodruff 
nasceu em r de 
março de 1807 
em Connecticut, 
filho de Aphek e 
Beulah Woodruff 
Zera Pulsipher, um 
missionário dos pri
meiros tempos da Igreja restaurada, 
batizou-o em 31 de dezembro de 1831 
num riacho gelado perto de Richland, 
Nova York. Ele foi ordenado apóstolo por 
Brigham Young em 26 de abril de 1839 e 
tornou-se o presidente da Igreja em 7 de 
abril de 1889. Faleceu em 2 de setembro 
de 1898 em San Francisco, Califórnia. 
Segue abaixo parte do discurso proferido 

pelo Presidente Woodruff em 
2 de junho de 1889 numa 

conferência para os 
rapazes da Igreja. 

Antes do 
encerra
mento des ta 

conferência, há um 
assunto acerca do 
qual eu gostaria de 
prestar testemunho. 

( ... ) Sou ( ... ) o único homem ainda vivo 
hoje que estava com ( ... ) Joseph Smith, 

o Profeta de Deus, quando ele deu 
aos Doze Apóstolos sua comissão no 
tocante ao sacerdócio e às chaves do 
reino de Deus. Visto que logo morrerei 
como os demais homens, desejo deixar 

meu testemunho aos santos dos 

últimos dias . 

Eu estava despedindo

me de meu sogro quan

do um homem saiu de 

uma loia segurando um 

;ornai e exclamando: 

usenhor Carter, Joseph 

e Hyrum Smith foram 

assassinados!" 

ILUSTRADO POR ROBERl T BAARETI. FOTO 
GRAfiAS DE OiRISTINA SMITH, AATEfAlOS 
COMO CORTESIA 00 MUSEU Ol HIS1ÓRIA [ 
ARTE DA IGREJA 



A Notícia do Martírio 

Eu estava sentado com Brigham 

Young na estação ferroviária quando os dois pro-
fetas U oseph Smith e seu irmão Hyrum] foram 

assassinados. É claro que naquela época não 
tínhamos telégrafos nem outros meios de 
comunicação rápidos como hoje, o que difi
cultava o contato entre as diferentes localida-

des. Naquele momento, o irmão Young 
estava esperando o trem para ir a 

Peterborough, Vermont. Enquanto 
estávamos sentados ali, fomos domi
nados por névoas de escuridão 
e tristeza, algo mais forte do que eu 

jamais sentira antes em minha vida. 
( ... ) Nenhum de nós dois sabia ou com-

preendia o motivo - só viemos a entender 
depois de recebermos a notícia do martírio dos 

profetas. O irmão Brigham partiu; eu fiquei em 
Boston, e no dia seguinte fui para Fox Islands, 

Maine, um lugar que eu visitara alguns anos antes e 
onde eu batizara várias pessoas e organizara ramos 
em ambas as ilhas . Meu sogro, Ezra Carter, levou-me 
de carruagem de Scarborough a Portland. Lá, comprei 
passagens num navio a vapor. Eu colocara meu baú a 

bordo e estava despedindo-me de meu sogro quando 
um homem saiu de uma loja- um sapateiro - segu
rando um jornal. Ele exclamou: "Senhor Carter, Joseph 
e Hyrum Smith foram assassinados- o martírio foi na 

Cadeia de Carthage"! 
Assim que olhei o jornal, o Espírito disse-me que era 

verdade. Não tive tempo para consultas, o sinal sonoro 
chamava para o embarque, assim corri para o navio, tirei 
meu baú e voltei para terra firme. Assim que saí do barco, 
eles retiraram a passarela de acesso. Pedi ao senhor Carter 
que me levasse de volta a Scarborough. Lá, peguei o trem 

para Boston. 
No dia seguinte, encontrei Brlgham Young nas ruas 

de Boston, em frente à casa da irmãVoce. Ele também 
acabara de chegar. Demos um aperto de mão, mas 
nenhum dos dois conseg\}iu falar uma única palavra. 
Entramos na casa da irmã Voce. Cada um de nós se sen
tou e cobriu o rosto. Estávamos cheios de tristeza e nos-
as faces logo se encheram d~ Mma torrente de lágrimas. 

( ... ) Depois que paramos de chorar, começamos a falar 
sobre a morte dos profetas. Durante a conversa, ele 
bateu na coxa e disse: "Graças a Deus, as chaves do 

reino estão aqui". 

A Última Reunião 

Tudo o que o Presidente Young, eu mesmo ou qualquer 
membro do Quórum precisava fazer no tocante a esse 
assunto era seguir as instruções fmais deixadas na última 
reunião que tivemos com o ProfetaJoseph antes de come
çarmos nossa missão. Fiz alusão a essa reunião diversas 

vezes em minha vida. 
O ProfetaJoseph, compreendo hoje, pressentia forte-

mente que aquela era a última reunião que realizaríamos 
juntos erquanto ele estivesse vivo. Recebêramos nossa 
investidura; haviam sido seladas sobre nossa cabeça 
todas as bênçãos que já tinham sido conferidas aos após
tolos e profetas na face da Terra. Naquela ocasião, o 
ProfetaJoseph levantou-se e disse-nos: "Irmãos, deseja
ria estar vivo para ver este templo construído. Jamais 
viverei para vê-lo, mas vocês viverão. Selei sobre sua 
cabeça todas as chaves do reino de Deus. Selei sobre 
vocês todas as chaves, poderes e princípios que o Deus 
do céu me revelou. Agora, onde quer que eu vá ou o 
que quer que eu faça, o reino depende de vocês". 

Vocês já devem ter-se perguntado por que é que nós, 
como apóstolos, não tínhamos compreendido que o 
profeta de Deus seria tirado de nosso meio. Mas não 
compreendêramos. Os apóstolos nos dias de Jesus 
Cristo não tinham entendido o que o Salvador queria 
dizer quando Ele lhes declarou: "Convém que eu vá; 
porque, se eu não for, o Consolador não virá". [Ver João 
16:7.] Tampouco nós compreendemos o queJoseph 
queria dizer. "Mas", disse ele depois desse anúncio, 
"vocês apóstolos do Cordeiro de Deus, meus irmãos, 
sobre seus ombros repousa este reino; agora vocês pre
cisam preparar-se para levá-lo avante." E ele também fez 
esta observação bastante inusitada: "Se não o fizerem, 

serão condenados". 
Sou o último homem ainda vivo que ouviu essa 

declaração. Ele disse a verdade também; pois todos 
os homens que possuíam as chaves do reino de De 
ou constituíam o apostolado desta Igreja esliátiâtlf' 
sob condenação e seriam vítimas da ira dt:! Deus caso 



abandonassem esses princípios ou os 
negassem, se afastassem deles ou passas
sem a servir a seus próprios interesses, em 

vez de realizar o trabalho que Deus lhes 

confiara. 

As Chaves Estão Aqui 

Quando o Senhor entregou as chaves do 
reino de Deus, as chaves do Sacerdócio de 
Melquisedeque, do apostolado e selou-as 
sobre a cabeça de Joseph Smith, selou-as 
sobre sua cabeça para que permanecessem 

aqui na Terra até a vinda do Filho do 
Homem. Brigham Young disse bem: ''As 

chaves do reino de Deus estão aqui". Elas 
permaneceram com ele até o dia de sua 
morte. Então, foram para a cabeça de outro 
homem: o Presidente John Taylor. Ele foi o 

portador dessas chaves até a hora de sua 
morte. Em seguida, elas passaram, pela 
seqüência ou segundo a providência de 

Deus, para Wilford Woodruff. 
Digo aos santos dos últimos dias que as 

chaves do reino de Deus estão aqui e aqui 
também permanecerão até a vinda do Filho do 
Homem. Que toda Israel compreenda isto. 
Talvez elas não continuem sobre minha cabeça 

por muito mais tempo, mas então estarão 
sobre a cabeça de outro apóstolo e depois de 

outro e assim continuará a acontecer até a 
vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do 

céu para "recompensar cada homem de 
acordo com suas obras na carne". [Ver History 
ofthe Church, volume 1, p. 245] ( ... ) 

Estamos nas Mãos do Senhor 

( ... ) Digo a toda Israel no dia de hoje e 
digo a todo o mundo que o Deus de Israel, 
que organizou esta Igreja e reino, nunca 
ordenou nenhum presidente ou presidência 
para desencaminhá-la. Ouça, Israel, nenhum 
homem na face da Terra pode possuir essas 
chaves do reino de Deus e desencaminhar o 

povo.( ... ) 

Tomemos a firme decisão de servir e o Profeta Joseph 

honrar a Deus. Não tenham nenhum receio levantou-se e disse-

no tocante ao reino; o Senhor o conduzirá nos: "'Selei sobre vocês 

a contento; e se o irmão Woodruff ou qual- todas as chaves do 

quer outro na presidência desta Igreja fizer reino de Deus. ( ... ) 

algo para desencaminhá-los, o Senhor nos Agora, onde quer que 

destituirá. Estamos nas mãos do Senhor, e 

essas chaves serão mantidas e protegidas 
pelo Deus de Israel até a vinda Daquele 

que detém o direito de reinar. • 

Publicado no Millennial Star, 2 de se/(>JUbro de 
1889, pp. 545-549; subtítulos acresce11tados: altera· 
ção na disposição dos parágrafos; moderniu1çiio 
da pontuação, ortografia e uso das maiúsculas. 

eu vó ou o que quer 

que eu faça, o reino 

depende de vocês". 



Como posso sentir paz com tantas coisas assustadoras 
acontecendo no mundo e até mesmo na minha 

própria escola? 

A LIAHONA 
ivemos num mundo cheio de medo 
e acontecimentos assustadores. No 
entanto, é possível sentir paz inte

rior mesmo que tudo a nossa volta esteja em 
situação caótica. Jesus Cristo oferece a cada 
um de nós a mesma paz que prometeu a 
Seus Apóstolos: "Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a 
dá. Não se turbe o vosso coração, nem se ate
morize". Ooão 14:27) 

Há inúmeras coisas que podemos fazer 
para trazer paz a nossa vida: orar, estudar 
as escrituras, ouvir música inspiradora, ir 
à Igreja e ao seminário ou instituto, fre
qüentar o templo. Entretanto, na verdade 
tudo se resume num princípio: "O preço 
da paz é a retidão", disse o Presidente Ezra 
Taft Benson (1899- 1994). (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], p. 703) Ou 
como ensinou o Presidente Gordon B. 
Hinckley: "Vocês encontrarão paz e feli
cidade ( .. . ) se viverem o evangelho". 
("Palavra do Profeta Vivo", A Liahona , 
març de 1997, p . 16) 

É possível sentir paz 

interior mesmo durante 

momentos de adversi

dade. 

Podemos sentir paz 

quando guardamos os 

convênios e manda

mentos. 

Embora venhamos a 

ser provados e coisas 

ruins nos aconteçam, 
podemos ter a certeza 

tranqüi/izadora de que 
Deus está velando por 

nós. 

A paz vem por meio do 

Espírito Santo, assim 

devemos empenhar-nos 

por ser dignos de Sua 
companhia. 

O arrependimento pode 

livrar-nos do pecado e 
da culpa e restaurar a 

paz a nossa alma. 

Isso não quer dizer que precisamos ser per
feitos para ter paz. Contudo, devemos empe
nhar-nos ao máximo para escolher o que é 
certo e reerguer-nos a cada vez que cairmos. 

Por que o fato de ter a paz do Senhor em 
nosso coração depende de nossa retidão? 
Um motivo é que não podemos cometer 
erros e sentir-nos bem. Outra razão é que a 
paz oferecida por Jesus vem por meio do 
Consolador, o Espírito Santo, e precisamos 
viver dignos da companhia do Espírito. Caso 
tenhamos pecado, a culpa nos impedirá de 
sentir a paz do Senhor. Todavia, por meio 
do arrependimento, podemos livrar-nos da 
culpa e do pecado e voltar a ser merecedores 
da companhia do Espírito Santo. 

É importante saber que a promessa de 
paz deixada por Jesus Cristo não constitui 
garantia de uma vida·sem dificuldades. 
Todos nós seremos provados, pois é por 
esse motivo que estamos aqui. Há coisas 
ruins que às vezes acontecem conosco ou 
com alguém perto de nós. Mesmo assim, 
podemos sentir paz. 



Depois de sofrer na Cadeia de Li

berty durante meses, o Profeta]oseph 
Smith recebeu as seguintes palavras 
de Deus: 

"Meu filho, paz seja com tua alma; 
tua adversidade e tuas aflições não 
durarão mais que um momento; 

E então, se as suportardes bem, 
Deus te exaltará no alto." (D&C 
121:7-8) 

N assas tribulações podem parecer 
durar mais do que um breve momen
to, mas com a ajuda de Deus, pode
mos ganhar força. 

"Testifico que estamos enfren-

tando tempos difíceis", disse o 
Presidente ]ames E. Faust, Segundo 
Conselheiro na Primeira Presidência. 
"Precisamos ser corajosamente obe
dientes. Tenho um testemunho de 
que seremos chamados a provar 
nossa força espiritual, pois os dias a 
nossa frente serão cheios de aflições 
e dificuldades. Mas com o consolo 
reconfortante de um relacionamento 
pessoal com Deus, contaremos com 
uma coragem tranquilizadora. " ("Que 
Te Conheçam a Ti Só, Por Único 
Deus Verdadeiro, e a Jesus Cristo", 
A Liahona, fevereiro de 1999, p. 6) 

LEITORES 
As revelações modernas 

declaram: .uAprendei 

que aquele que pratica 

as obras da retidão rece

beró sua recompensa, 

sim, paz neste mundo e vida eterna 

no mundo vindouro". (D&C 59:23) 

Podemos alcançar paz vivendo o 

evangelho conforme ensinado por 

nosso Salvador e nossos profetas 

modernos. 

Israel O. Velasco, 1 7 anos, Alo General Santos IV, 

Estoco Gene~ol Santos Filipinos 
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Houve conflitos em todos os períodos da história. 

Entretanto, se obedecermos aos mandamentos 

e princípios do evangelho, as promessas do 

Senhor se cumprirão, e nossa alma se encherá 

de paz. Seremos capazes de suportar os momen

tos difíceis sem perder a fé se formos diligentes e 

perseverarff!OS até o fim. 

Carlos Freire, 1 6 anos, Alo Bolívor, Estoco Guoyoquil 

Equador Gorcío Moreno 

Como um dos frutos do Espírito é a paz, uma das 

coisas que me ajuda a sentir paz é viver uma vida 

pura, a fim de poder ser guiado pelo Espírito 

Santo. Adoro cantar, e isso me traz paz. Entoar 

hinos ou ouvir gravações de hinos proporciona

me tranqüilidade e ajuda-me a conservar o 

Espírito. 

Óscor Luciano Mockoy López, 1 7 anos, Ramo Los Colinas, 

Estoco Son lsidro Panamá 

Sinto paz ao ler as escrituras, fazer 

boas obras e orar constantemente 

a nosso Pai Celestial em busca de 

orientação. Ele sempre pode tornar 

as coisas mais fáceis para nós, 

principalmente nestes momentos difíceis. 

Denise Toloboc, 1 3 anos, Ramo Moti 11, 

Estoco Moti Filipinos 

Apesar das dificuldades e atrocidades que 

acontecem com tanta freqüência, algo que 

me ajudou a encontrar paz em minha vida é 

saber que Deus existe, que tem poder absoluto 

sobre todas as coisas, é amoroso e conhece a 

cada um de nós. Se houver algo que precise

mos consertar em nossa vida, devemos fazê-lo 

agora a fim de desfrutarmos a paz plena que 

o Espírito do Senhor pode proporcionar a 

nossa vida. 

Roquellveth Hurtodo, 1 7 anos, Ramo Los Reportas, 

Distrito Leon Nicarágua 

""Aprende de mim e ouve minhas 

palavras; anda na mansidão de 

meu Espírito e terás paz em mim."' 

(D&C 19:23) Essa escritura indica

nos como podemos encontrar paz a 

despeito do que aconteça a nossa volta. Apliquei 

''E stes são. tem
posperzgo-

sos? São. Mas 

não há razão para 

temer. Podemos ter 

paz em nosso cora

ção e paz em nosso 

lar. Podemos ser uma 

influência para o 

bem neste mundo, 

cada um de nós 

pode. 

QueoDeusdo 

céu, o Todo-Poderoso, 

nos abençoe, nos 

ajude ao trilharmos 

nossos vários cami

nhos nos dias incer

tos que estão à 

frente. Que nos volte-

mos para Ele com fé 

inabalável. " 
Presidente Gordon B. 
Hinckley, "Os Tempos em 
que Vivemos", A Liahona, 
janeiro de 2002, p. 86. 

essa passagem a minha própria vida e encontrei 

paz em minha alma. 

No tacho D. Lemire, 14 anos, Alo Lavo/, Estoco Montréol 

Québec 

Nem sempre é fácil sentir a paz do Senhor; afinal, 

estamos num período probatório e somos testados 

a cada dia. Contudo, se guardarmos os manda

mentos e vivermos o evangelho, teremos paz. 

B;oern T. Kuchel, 20 anos, Alo Longenhorn, Estoco 

Neumünster Alemanha 

É possível ter paz e felicidade 

mesmo em meio a grandes adver

sidades. Podemos suportar tudo 

com nosso testemunho como 

escudo. O conhecimento de que 

Jesus é nosso Salvador e de que Deus é nosso 

Pai é uma âncora nas tempestades da vida. 

Nenhuma tribulação é maior do que a felici

dade e a paz que recebemos quando temos fé 

e um testemunho forte. 

Franciélly Aparecido Costa, 1 9 anos, Ramo Guarani, Estoco 

Belo Horizonte Brasil 

Perguntas respondidas à guisa de orientação, não 
como pronunciamentos doutrinários da Igreja. 

O QUE VOCÊ ACHA? 
Jovens leitores: Envie sua resposta à pergunta 

abaixo, juntamente com seu nome, idade, ala e 

estaca (ou ramo e distrito) e sua fotografia. 

Mande-a para: 

Questions and Answers 05/04 

50 East North Temple Street, Floor 24 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 

Ou e-mail: cur-liahona-imag@ldschurch.org 

Envie sua resposta de modo que chegue antes de 

J 5 de maio de 2004. 

PERGUNTA 
""AAgumas pessoas já me disseram que tenho com

plexo de inferioridade, mas a meu ver, simples

mente sou inferior. Como não tenho a inteligência, 

a beleza física nem os talentos das outras pes

soas, o que posso fazer para adquirir confiança e 

sentir-me melhor?"' • 



Seguem-se alguns 
eventos importantes 
que aconteceram 
na história da 
Igreja durante 
o mês de abril. 

3 de abril de 
1836: O Salvador, 
Moisés, Elias e Elias, o 

profeta, apareceram no 

Templo de Kirtland ao 

Profeta]oseph Smith e Oliver 

Cowdery (Ver D&C 110.) 

JEJUM E 

ORAÇÃO 
"O jejum e a 
oração podem 
desenvolver em 
nós a coragem e 

a confiança. Podem fortalecer 
nosso caráter e edificar nossa 
autodisciplina e autocontrole. 
Em geral, quando oramos, nos-

. sas orações e pedidos justos têm 
maior poder. O testemunho 
cresce. Amadurecemos espiri
tualmente e santificamos a 
alma. Toda vez que jejuamos, 
adquirimos um pouco mais de 
controle sobre os apetites e as 
paixões humanas. " 
Élder Joseph 8. Wirthlin, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, "A Lei do Jejum", 
A Liahona, julho de 2001, p. 89. 

Você Sabia? 
5 de abril de 1847: A primeira 

companhia de pioneiros partiu de 

Winter Quarters rumo ao Vale do 

Lago Salgado. 

28 de abril de 1961: 
O Élder Gordon B. 

Hinckley, na época 

assistente do Quórum 

dos Doze Apóstolos, 

proferiu uma ora

ção dedicando as 

Filipinas para a 

obra missionária. 

24 de abril de 
1999: Foi dedicado 

o Templo de Bogotá 

Colômbia. 

30 de abril de 2000: Foi 

dedicado o Templo de Cochabamba 
Bolívia. 

29 de abril de 2001: Foi dedicado 

o Templo de Guadalajara México. 

28 de abril de 2002: Foi dedicado 

o Templo de Monterrey México. 

.............................. 
Sugestão de Liderança 

Ao planejar as atividades da 

Mutual, lembre-se de delegar. E ao 

distribuir designações, os passos 

simples descritos abaixo o ajudarão 

a ter mais sucesso: 

1. Identifique as tarefas que 
precisam ser realizadas. 

2. Designe alguém para cumprir 

cada tarefa. Mantenha um controle de 

quem recebeu cada designação e 

sugira às pessoas designadas que elas 

próprias redijam uma nota como lem

brete e que relatem, antes de uma 

data determinada, o que fizeram. 

3. Faça um acompanhamento das 

designações. O acompanhamento 

Teste Seu Conhecimento do 

Livro de Mórmon 

1. Qu m ra pai d Am I ui 

um d aut r d livr d mni? 

a.Jar m . Abin d m 

b. Ômni d. Qu "mi 

mandamento de v ltar à idad 

de Amonia, quem o convid u para 

hospedar-se em sua casa? 

a. Abinádi c. Zeezrom 

b. Amuleque d. Nefia 

3. Quem escondeu as placas de 
Néft no monte Sim por volta d 

321 d.C.? 

a. Morôni c. Amó 

b. Mórmon d. Amaron 

pode envolver um breve telefonema 
ou visita. 

4. Sempre demonstre reconheci

mento pelos esforços de quem o 

ajudou e agradeça pelo auxílio. 
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WINTER OUARTERS. DE C C A. CHRISTENSlN, CORTESIA DO MUSEU 
DE ARTE DA UNIVERSIDADE BRIGHAM YOUNG, TODOS OS DIRWOS 
RESERVADOS; CRISTO APARECENDO A JOSEPH SMITH f OLNER COWOERY 
NO TEMPLO DE KIRTLAND, DE ROBERT l BARRfTI 



Apenas uma Questão de Tempo 

Em março de 2002, enviei uma 
carta para o endereço que aparecia 
na revista A Liahona. Em 1° de 
julho, recebi uma resposta da 
Missão Kiev Ucrânia, com materiais 
sobre A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. 

Gostaria de agradecer a Primeira 
Presidência pela magnanimidade 
demonstrada nas relações com as 
outras religiões, a despeito das per
seguições sofridas pela Igreja na 
época de sua organização. Isso 
denota humanidade e caridade 
cristã. Atualmente, em Kirovohrad, 
vivemos uma situação semelhante à 
de Nova York em 1820: todas as con
gregações contendem entre si. No 
entanto, creio firmemente na revela
ção concedida ao Profeta J oseph 
Smith. Infelizmente, a Igreja ainda 
não está presente na minha cidade, 

COMENTÁRIOS 

mas creio ser apenas uma questão de 
tempo. 

Grigoriy Ivanovich Timchenko, 

Kirovohrad, Ucrânia 

A Liahona Aproxima um Casal 

Minha família entrou para a Igreja 
quando eu tinha sete anos de idade, 
e foi pelo fato de ler e valorizar A 

Liahona que conheci meu marido. 
Quando recebo a edição mensal 

da revista, levo-a comigo por onde 
vou, a fim de lê-la. Certo dia, eu 
estava lendo-a tranqüilamente no 
ônibus a caminho do trabalho 
quando um rapaz parou a meu lado 
e perguntou: "Você é membro da 
Igreja?" Não confiei muito nele, 
assim respondi afirmativamente e 
em seguida perguntei a qual estaca 
ele pertencia. (Supus que, caso ele 
não fosse membro, não saberia o 
que é uma estaca.) Ele disse-me o 
nome de sua estaca, e conversamos 
até descermos do ônibus. 

Algum tempo depoi~, foi organi
zado um coro regional em preparação 
para a visita do profeta. Foi então que 
eu e esse rapaz passamos a ver-nos 
com mais freqüência. Posteriormente, 
casamo-nos e fomos ao Templo da 

Pedido de Experiências do Templo Inspiradoras 

Você teve uma experiência que inspiraria outros membros a prepara
rem-se para ir ao templo ou aumentarem sua freqüência ao templo? Se 
desejar relatar uma história verídica com outros leitores, favor enviá-la 
para Temple Experiences, Liahona, Room 2420, 50 East North Temple 
Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA; ou mandar um e-mail para 
cur-liahona-imag@ldschurch.org. 

FOTOGRAFIA DE JOHN LUKE, POSADA POR MODELO 

Cidade da Guatemala para sermos 
selados. Estamos casados há quase 
três anos. O evangelho deu-me a 
oportunidade de ter um marido 
muito especial, que é fiel na Igreja. 
Sou muito feliz por ter o evangelho 
em minha vida. 

Rebeca Sierra de Zelaya, 

Ala Fraternidad, 

Estaca Tegucigalpa Honduras 

Tornar-se um Discípulo 

de Jesus Cristo 

Desde que fui batizado na Igreja 
no Japão, tive experiências que me 
ajudaram a tornar-me um discípulo 
de Jesus Cristo. Sei que levar uma 
vida cristã não é fácil, mas quando 
estudo as escrituras com todo o 
coração, sinto-me bem espiritual
mente. A Liahona ajudou-me a com
preender o que o Pai Celestial deseja 
de mim. Adoro ler a Mensagem da 
Primeira Presidência e as experiên
cias dos membros que amam este 
evangelho. 

Kawano Hitoshi, 

Ala BYU-Havaí XI, 





"D isse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, 

cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, 

dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! 

Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni (que quer dizer, Mestre)." Ooão 

20:15-16) Ver "Receber uma Coroa de Glória': do PresidenteJames E. 

Faust, página 2. 


