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"Mateus 5: 16; 6:24, 33" e em outra, 
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pedras" rumo à felicidade. Leia, dis
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Christoffel Golden. 

""O Que Aconteceu com a Igreja 

de Cristo?"", página 12. Faça o dese
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das seções deste artigo nos pedaços 
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da vida. Avalie a possibilidade de 

Presidente Gordon B. Hincld y ' tã 
otimista. Fale sobre a coragem daqu la 

mulher da América do Sul. Faça uma 
representação do que alguém diria e 

fosse convidado para vir à Igreja, ou 
para responder a uma pergunta obr 
o evangelho. Escreva "Não temas; r" 

somente" (Marcos 5 :36) em uma fi lha 
de papel, e fixe-a em seu lar. 

""O Exemplo de uma Irmã"", página 

A11. Mostre aos membro da família um 
pote de vidro vazio. Pergunt -lh o 

que se pode guardar ali. Leia-lh ta 

história. Fale a respeito do val r do qu 

estava guardado no pote desta mulher. 
Preste testemunho sobre o dízim . 
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA 

. ,.,., 
1sao 

PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência 

O uando] esus estava entre os homens 
e os ensinava, freqüentemente fazia 
referência a um coração entendido, 

ouvidos para ouvir e olhos que realmente 
pudessem ver. 

Todos conhecemos pessoas que não têm 
visão. Também conhecemos muitos que 
enxergam, mas andam em trevas ao meio
dia. Os que se enquadram no último grupo 
talvez nunca venham a usar uma bengala de 
cego, tendo que tatear cuidadosamente o 
caminho ao som de seu conhecido "toe, toe, 
toe". Talvez nunca precisem da companhia 
de um fiel cão guia nem de carregar no pes
coço uma plaqueta dizendo: "Sou cego", 
mas indubitavelmente o são. Alguns estão 
cegos de raiva, outros foram cegados pela 
indiferença, pela vingança, pelo ódio, pelo 
preconceito, pela ignorância, pela negligên
cia a oportunidades preciosas. A respeito 
dessas pessoas, o Senhor declarou·: "E ouvi
ram de mau grado com seus ouvidos, e 
fecharam seus olhos; para que não vejam 
com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e 
compreendam com o coração, e se conver
tam, e eu os cure". 1 

Essas pessoas bem poderiam lamentar-se: 

"O evangelho de Jesus Cristo foi restaurado, 
mas sou cego". Alguns, como o amigo de 
Filipe do Novo Testamento, clamam: "Como 
poderei [encontrar meu caminho], se alguém 
não me ensinar?"2 

Há muitos anos, quando eu assistia a uma 
conferência, percebi que o conselheiro da 
presidência da estaca era cego. Ele desempe
nhava maravilhosamente todos os seus deve
res, como se enxergasse. Era uma noite de 
tempestade em que estávamos reunidos no 
escritório da estaca que ficava no segundo 
andar do edifício. De repente, ouviu-se um 
forte trovão. As luzes do edifício se apagaram 
quase que imediatamente. Instintivamente, 
estendi a mão para aquele líder cego e disse: 
"Segure minha mão que vou ajudá-lo a descer 
as escadas". 

Tenho certeza que ele tinha um sorriso 
no rosto quando respondeu: "Não, irmão 
Monson, dê-me a sua mão e talvez eu possa 
ajudá-lo: agora é você que está no meu terri
tório". A tempestade amainou , as luze volta
ram, mas nunca me esquec~rei daquela 
jornada escada abaixo, guiado por um 
homem que não enxergava, ma estava 
cheio de luz. 

Alguns estão cegos 
de raiva, outros 
foram cegados pela 
indiferença, pela 
vingança, pelo ódio, 
pelo preconceito, 
pela ignorância, 
pela negligência a 
oportunidades precio
sas. Alguns, como o 
amigo de Filipe do 
Novo Testamento, 
clamam: ucomo pode
rei f encontrar tneu 
caminho], e alguém 
não me ensinar?" 
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Walter Stover 
fretou um 
rem para 

transportar os san
tos de todas as 
regiões do país a 
fim de que se reunis-
sem, tomassem o 
sacramento e pres
tàssem testemunho 
das bênçãos recebi
das de Deus. 

A Luz do Mundo 

Há muito tempo, em um lugar muito 
distante, Jesus ia passando quando viu 
um homem cego de nascença. Os seus 
discípulos perguntaram ao Mestre por 
que motivo a pessoa era cega. Quem 
pecara, ele ou os pais, para que nascesse 
cego? 

"Jesus respondeu: Nem ele pecou nem 
seus pais; mas foi assim para que se manifes
tem nele as obras de Deus. ( .. . ) 

Enquanto estou no mundo, sou a luz do 
mundo. 

Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a 
saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos 
do cego. 

E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé 
(. .. ) . Foi, pois, e lavou-s~, e voltou vendo."3 

Teve início uma grande controvérsia entre 
os fariseus a respeito do milagre: 

"Chamaram, pois, pela segunda vez o 
homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: 

Dá glória a Deus; nós sabemos que esse 
homem Uesus] é pecador. 

Respondeu ele pois, e disse: Se é pecador, 
não sei; uma coisa sei, é que, havendo eu 
sido cego, agora vejo."4 

Pensemos no pescador chamado Simão, 
que nos é mais conhecido como Pedro, o 
principal dos Apóstolos. Pedro tinha dúvi
das, era descrente e impetuoso. Cumprindo 
a profecia do Mestre, Pedro realmente che
gou a negá-Lo três vezes. Enquanto as pes
soas O empurravam, zombavam Dele e O 
golpeavam, "em meio à agonia da humilha

ção e em majestoso silêncio, o Senhor ( ... ) 
virou-Se e olhou para Pedro"5• Certo histo
riador descreveu essa mudança: ''Aquilo 
foi o suficiente. ( ... ) '[Pedro] deixou de ter 
medo do perigo ou da morte'. ( ... )Correu 
para dentro da noite ( ... ) 'e viu-se diante do 
alvorecer'. ( ... ) Aquele homem arrependido 
e contrito apresentou-se perante o tribunal 
de sua própria consciência. Ali, a sua antiga 



vida, sua antiga vergonha, suas velhas fraquezas e seu 

velho eu foram condenados à morte por meio da tristeza 

segundo Deus que resultaria em um novo e [mais nobre] 
renascimento". 6 

O Apóstolo Paulo passou por uma experiência seme

lhante à de Pedro. A partir do dia de sua conversão até 

o dia de sua morte, Paulo instou os homens a " [despoja

rem-se] do velho homem" e " [revestirem-se] do novo 

homem, que segundo Deus é criado em verdadeira jus-
. tiça e santidade"J 

Símão, o pescador, tornou-se Pedro, o Apóstolo. Saulo, 
o perseguidor, tornou-se Paulo, o missionário. 

A Luz de Cristo 

O tempo não alterou a capacidade do Redentor de 

mudar a vida dos homens. O mesmo que disse a Lázaro 

morto, Ele diz a todos nós : "Sai para fora".8 

O Presidente Harold B. Lee (1899-1973) disse: "Toda 
alma que vem para a Terra, onde quer que viva, seja 

qual for o país em que tenha nascido, não importa se 

na r.iqueza ou na pobreza, recebeu ao nascer aquela luz 

que se chama a Luz de Cristo, o Espírito da Verdade ou o 

Espírito de Deus: A luz universal de inteligência com a qual 

toda alma é abençoada. [Mórmon] falou a respeito desse 
Espírito ao dizer: 

'Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos 

os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal; 

portanto vos mostro o modo de julgar; pois tudo o que 

impele à prática do bem e persuade a crer em Cristo é 

enviado pelo poder e dom de Cristo; por conseguinte 

podeis saber, com um conhecimento perfeito, que é de 
Deus. "' (Morôni 7: 16)9 

Tanto vocês como eu sabemos quem se qualifica para 

receber as bênçãos do Salvador, de acordo com essa defi
nição. 

Uma dessas pessoas foi Walter Stover, de Salt Lake City 

Tendo nascido na Alemanha, Walter aceitou a mensagem 

do evangelho e viajou para os Estados Unidos. Abriu seu 

próprio negócio e doou voluntariamente de seu tempo 
e dinheiro. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, Walter Stover 

foi chamado de volta à sua terra natal, onde dirigiu a 

Igreja e abençoou a ida d t d m qu m , n u 

e serviu. De eu próprio boi o, n truiu duas ap las 

em Berlim, uma bela cidade qu ha ia id d a ·rada 

pela guerra. Ele planejou uma reuniã m Dr d n 

para todos os membro da Igreja daqu 1 paí d poi 

fretou um trem para tran portá-lo de toda a r g1 s 

do país a fim de que se pudessem reunir, tomar a ra-

mento e prestar testemunho das bênção recebida 
de Deus . 

No funeral de Walter Stover, Thomas C. L Du , u 

genro, disse o seguinte a seu respeito: "El tinha a apa i

dade de ver Cristo no semblante d todas pe a qu 
encontrava, e agia de acordo". 

O poeta escreveu: 

Encontrei um desconhecido no meio da noite, 
cuja lâmpada apagara; 
Parei e deixei que acendesse 
a sua lâmpada na minha. 

Veio então uma tempestade 
que sacudiu o mundo todo. 
Quando o vento cessou, 
minha lâmpada estava apagada. 

Mas o desconhecido voltou, 
com sua lâmpada a brilhar. 
Tomou a sua preciosa chama 
e com ela acendeu a minha. 10 

Talvez a moral desse poema seja simplesmente que 

para darmos um pouco de luz à outra pessoa, preci amos 
brilhar. 

A Luz do Evangelho 

Quando o Profeta]oseph Smith foi até o b que que e 

tornou sagrado pelas coisas que nele aconteceram, de r -
veu esse evento: 

"Foi na manhã de um belo e claro dia, no iní i da pri

mavera de 1820. Era a primeira vez na vida que fazia tal 

tentativa, pois em meio a todas as ansiedades qu tivera, 

jamais havia experimentado rar em v z alta."11 

Depois de suportar a aterrorizante influên ia de um 
poder invisível, ]oseph pros eguiu, dizendo: 
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O::;Úl 
pediu e rece

beu uma bênção e, 
depois, orou: "Quer, 
em Tua sabedoria, eu 
veja luz ou veja tre
vas pelo restante de 
meus dias, serei eter
namente grato pela 
verdade de Teu evan
gelho que hoje vejo e 
que proporciona luz 
para minha vida". 

"Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, 
mais brilhante que o sol, que descia gradual

mente sobre mim. ( ... ) 
Quando a luz pousou sobre mim, vi dois 

Personagens cujo esplendor e glória desafiam 
qualquer descrição, pairando no ar, acima de 
mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo 
nome, e disse, apontando para o outro: Este 

é Meu Filho Amado. Ouve-0!"12 

]oseph ouviu. ]oseph aprendeu. 
Quando me perguntam: "Irmão Monson, 

se o Salvador lhe aparecer, que perguntas 

fará a Ele?" 
Minha resposta será sempre a mesma: 

"Eu não faria nenhuma pergunta. Eu ouviria 
o que Ele tem a dizer!" 

Tarde da noite, em uma ilha do Pacífico, 
um pequeno bote atracou silenciosamente 
em um tosco ancoradouro. Duas mulheres 
polinésias ajudaram Meli Mulipola a sair do 
bote e conduziram-no ao longo da velha tri
lha que levava até a estrada para a cidade. 
As mulheres ficaram maravilhadas com as 

reluzentes · estrelas que brilhavam no céu da 
meia-noite. A agradável luz da lua guiava
lhes os passos. No entanto, Meli Mulipola 
não podia apreciar as belezas da natureza -
a lua, as estrelas, o céu- porque era cego. 

Sua visão tinha sido normal até o dia fatí
dico em que, enquanto trabalhava em uma 
plantação de abacaxis, a luz subitamente 
transformou-se em trevas e o dia tornou-se 
uma noite perpétua. Ele aprendeu a respeito 
da restauração do evangelho e dos ensina
mentos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. Mudou a vida para torná-la 
condizente com esses ensinamentos. 

Ele e seus entes queridos fizeram aquela 
longa viagem, quando souberam que um 
portador do sacerdócio de Deus estava visi
tando as ilhas. O irmão Mulipola buscava 
uma bênção concedida pelas mãos de alguém 
que fosse portador do santo sacerdócio. Seu 
desejo foi atendido. Seus olhos sem visão ver
teram lágrimas, que escorreram por seu rosto 
moreno até caírem em sua roupa nativa. Ele 



caiu de joelhos e orou: "Ó Deus, Tu sabes que sou cego. 
Teus servos me abençoaram para que, se for de Tua von
tade, minha visão seja restaurada. Quer, em Tua sabedoria, 
eu veja luz ou veja trevas pelo restante de meus dias, serei 
·eternamente grato pela verdade de Teu evangelho que 
hoje vejo e que proporciona luz para minha vida". 

Ele ergueu-se, agradeceu-nos pela bênção e desapareceu 
no meio da noite. Partiu tão silenciosamente quanto tinha 
chegado. Mas sua presença nunca será esquecida. Pensei na 
mensagem do Mestre: "Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida". 13 

Hoje é um dia de construir templos. Nunca houve tan
tos templos sendo construídos e dedicados. O Presidente 
Gordon B. Hinckley, o Profeta de Deus na Terra, tem uma 
visão das ordenanças essenciais realizadas nessas Casas 
do Senhor. Os templos abençoarão as pessoas que neles 
entrarem e que se sacrificarem em prol de sua construção. 
A luz de Cristo brilhará para todos, mesmo os que já se 
foram. O Présidente]oseph F. Smith (1838-1918), falando 
a respeito do trabalho pelos mortos, declarou: "Por meio 
de nosso empenho em favor deles as correntes que os 
prendem se romperão e a escuridão que os cerca será dis
sipada, ·para que a luz brilhe sobre eles, e, no mundo espi
ritual, ouvirão a respeito do trabalho que seus flihos aqui 
fiZeram por eles, e se regozijarão com vocês por causa do 
cumprimento' desses deveres" .14 

O Apóstolo Paulo pediu: "Sê o exemplo dos fiéis". 15 

Em Tiago, lemos: "Sede cumpridores da palavra, e não 
somente ouvintes, enganando-vos".16 

Termino com as palavras da poetisa Minnie Louise 
Haskins, que escreveu: 

Eu disse ao homem que ficava junto ao portão 
do ano: 

"Dê-me uma luz para que eu caminhe em segurança 
para o desconhecido. " 

E ele respondeu: 

"Caminhe nas trevas de mãos dadas com Deus. 
Para você, será melhor do que a luz, e mais seguro 

que um caminho conhecido". 
Segui, então, e ao encontrar a mão de Deus, 

caminhei alegremente pela noite; 

Ele conduziu-me ao alto do mont 7 até o a h or ~r 

no leste longínquo. 17 

Que a nossa luz brilhe para que glolifiqu mo n 
Pai Celestial e Seu Filho ]e u Cri t , que ' úni n m 
debaixo do céu mediante o qual podem 

NOTAS 

1. Mateus 13:15. 
2. Atos 8:31. 
3. João 9:3, 5-7. 
4. João 9:24-25 . 
5. Frederic W Farrar, The Life 

of Christ, 1874, p . 580. 
Ver Lucas 22:61. 

6. The Life ofChrist, p. 581. 
7. Efésios 4:22, 24. 
8. João 11:43. 
9. Stand Ye in Holy Places, 

(1974) , p. 115 
10. Lon Woodrum, "Lamps" . 

11.Jo eph mith - Hi rória l :H . 
12. ]o eph mith- H i tória 

1:16-17. 
13. João 8:12. 
14. Ensinamentos dos Presidentes 

dalgreja:josepbF. mitb , 
p. 247. 

15 . I Timóteo 4:12. 
16. Tiago 1:22. 
17. Extraído ele "The Gat ~ 

of the Year", )ames Dalton 
Morri on (org) ; Masterpiece 
of Religious Verse , 1948, 
p . 92 . 

IDÉIAS PARA OS MESTRES 
FAMILIARES 

Depois de estudar a mensagem em espírito de oração, 
transmita a mensagem utilizando um método que incentive 
a participação dos ouvintes. Estes são alguns exemplos: 

1. Mostre uma lâmpada ou vela. Peça aos membros da 
família que façam uma lista de algumas das formas como 
empregamos a palavra luz. (Ver o título das diferentes partes 
deste artigo para ajudar a fazer a lista.) Use uma ou duas histó
rias deste artigo para falar de como é maravilhosa a bênção 
de ser capaz de ver. Preste testemunho de como Jesus Cristo 
iluminou a sua vida. 

2. Peça aos membros da família que prestem atenção em 
como Walter Stover e Me li Mulipola levaram luz a outras pes
soas. Depois de ler essas duas histórias, converse com os 
membros da família a respeito de como eles podem levar a luz 
do evangelho à própria família e a outras pessoas. 

3. Em um dos exemplos ou histórias desta mensagem que 
você utilizar, peça aos membros da família que falem de como 
Jesus Cristo ilumina a vida das pessoas. Conte alguma expe
riência sua de como um ensinamento relativo a Jesus Cristo 
iluminou a sua vida. 
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O Senhor está obri· 
gado quando faze
mos o que Ele diz. 
Nossa parte nessa 
promessa é não 
falhar para com o 
Senhor nem para 
com nós mesmos. 

Seremos 
Testados 
e Ensinados 
ÉLDER CHRISTOFFEL GOLDEN JR. 
Dos Setenta 

E 
sta vida é um estado probatório no 

qual somos testados e ensinados. 
Infelizmente, muitas das lições importan

tes da vida não se aprende com facilidade. 
Contudo, quando aprendidas adequadamente, 
podem tornar-se trampolins rumo à felicidade 

· nesta vida e glória eterna no mundo vindouro. 

As experiências relatadas a seguir ensina

ram-me duas das maiores lições que já 

aprendi. 

Coragem de Erguer a Voz 

Era uma tarde fria de domingo e com 
muita ventania. Eu estava longe de casa, 

servindo no exército sul-africano, e os dez 
homens de nossa divisão estavam reunidos 
em nossa barraca para conversar e relaxar 
depois de cumprirem algumas designações. 

Infelizmente, os assuntos logo passaram a 
girar em torno de vulgaridades, como cos
tuma acontecer entre rapazes em circunstân

cias semelhantes. 
Não me senti à vontade e quis sair. Meus 

olhos voltaram-se para a porta da barraca, que 
tremulava por causa do vento forte e deixava 

entrar parte do frio do inverno. Ao dar-me 

conta disso, convenci-me de que seria tolice 

de minha parte sair, assim resolvi ficar dentro 
da barraca e ler as escrituras. Embora eu já 

o tivesse feito na presença daqueles homens 
antes, naquele dia seria mais difícil. O nível 
da conversa baixou ainda mais quando um 
de meus amigos, uma espécie de líder nato, 

começou a contar piadas obscenas. 
Meu primeiro impulso foi o de opor-me 

em voz alta. Contudo, não o fiz, achando que 

isso os levaria a considerar-me um falso mora
lista e a acusar-me de ser um desmancha-pra
zeres. Depois de alguns momentos de puro 

tormento, decidi que a única saída naquelas 
circunstâncias seria fechar os ouvidos e con
centrar-me na leitura. Esse método funcionou 

em parte. Entretanto, não consegui afastar a 

sensação de mal-estar. 

Com o passar do tempo, tendemos a 
esquecer alguns acontecimentos; assim, den
tro de poucas semanas, nem me lembrava 
mais daquela experiência. Então, dois anos 

depois, aquele amigo fez algo que trouxe 
aqueles eventos de volta à minha mente. 
Estávamos na presença de vários soldados 
que estavam tomando cerveja. Entre eles, 



havia um que eu não conhecia. Ele começou a zomba,r de 
mim por não beber com eles. Meu amigo defendeu-me e 
disse com uma seriedade que me surpreendeu: "O Chris 
Golden é o único verdadeiro cristão de nossa divisão". Os 

outros que me conheciam uniram-se a ele para defender
me, o que fez o crítico silenciar. 

Mais tarde, quando eu e esse amigo caminhávamos 
·de volta para nossa trincheira sob a luz pálida da meia-lua, 

ele parou de repente e olhou para mim com uma serie
dade com a qual eu não estava acostumado ao longo de 

nossa amizade. Ele mencionou os acontecimentos do iní
cio daquela noite e disse: "Eu es~va falando sério. Nunca 
na minha vida conheci alguém mais fiel a sua fé em Deus 
do que você, Chris!" 

Foi algo inesperado. Embora eu sempre tivesse procu
rado viver o evangelho, eu sentia que não fizera nada mais 
do que muitos santos dos últimos dias teriam feito em 

circunstâncias semelhantes. E sempre tentara fazê-lo sem 
chamar atenção. 

E ele tinha ainda mais a. dizer: "Você só me decepcio
nou uma vez". Meu choque diante de sua acusação franca 
só foi igual à velocidade na qual minha mente revisitou 

todos os momentos que eu passara com ele ao longo do 

tempo. Por fim, lembrei-me daquela noite fria d d ming 
dois anos antes. As palavras de meu amigo trouxeram à 
tona lembranças desagradáveis de um dia que eu preferiria 
ter esquecido. 

Ele continuou: "Lembra-se daquela tarde fria de doming 
em que estávamos em nossa barraca contando piadas -
algumas que hoje me deixam francamente envergonhado?" 

Respondi afirmativamente com a cabeça, mei s m 
jeito. Eu estava ao lado dele e esperava que as sombras da 
noite escondessem meu mal-estar. 

Ele prosseguiu: "Enquanto eu falava, estava orand m 

silêncio para você pedir que eu parasse de contar aquelas 
piadas obscenas- mas você não fez nada". 

Durante os longos momentos de silêncio que se segui

ram a essa condenação dolorosa, uma sensação profunda 
de decepção cresceu dentro de mim. Eu não apenas 

• decepcionara, mas falhara para com o Senhor e para 
comigo mesmo. 

Desde aquele dia, tenho procurado não cometer 
mesmo erro. Aprendi uma lição importante s bre v rcla
deiro significado do seguinte mandamento do nh r: 
''Assim resplandeça a vos a luz diante d s hom ns, para 

que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
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que está nos céus". (Mateus 5:16) Ao observar que "nin

guém pode servir a dois senhores" (Mateus 6:24), o 
Salvador aconselhou-nos: "Buscai priffieiro o reino de 
Deus, e a sua justiça". (Mateus 6:33) 

Confiança nas Promessas do Senhor 

Outra lição que aprendi está ligada a uma experiência 
que tive ao servir como missionário há muitos anos na 
Missão África do Sul]ohanesburgo. 

Houve um dia particularmente desanimador. Eu e meu 
companheiro não estávamos tendo êxito em nosso traba

lho de proselitismo, embora houvéssemos trabalhado 

longa e arduamente em espírito de jejum e oração. Já havia 

passado a hora de voltarmos para casa quando fomos de 
bicicleta a uma loja próxima. Nosso único pensamento era 

comprar algo para comer. Infelizmente, já era tarde e o 

estabelecimento estava fechado. Ao conversarmos sobre o 
que fazer, lembrei-me de uma loja no outro lado da cidade 

que talvez ainda estivesse aberta. Ambos nos sentimos ins

pirados a ir até lá. Para nossa imensa alegria, encontramo
la aberta. 

Abaixei-me para escolher uma barra de chocolate quando 

enti um tapinha no ombro. Ao virar-me, vi o rosto sorri
dente de uma senhora que eu não via havia muitos anos. 

Ao conversar com ela, descobrimos que durante os últi
m s ano ela ficara menos ativa na Igreja e casara-se com 
um não-m mbr . Recentemente, ela e sua família tinham-se 

mudado para uma casa a quase 15 quilômetros de nossa 
área de proselitismo. Ela sentia-se solitária e tinha saudades 
de seu tempo na Igreja, mas era tímida e tinha dificuldade 

para falar com estranhos. Assim, vinha pedindo ao Senhor 
que lhe colocasse em contato com alguém que ela conhe
cesse bem e que poderia apresentar sua família a sua nova 

ala. Ela sentiu que nosso encontro na loja fora a resposta a 
sua oração, pois era a primeira vez que ia lá, e essa decisão 
lhe viera repentinamente. 

No domingo seguinte, eu e meu companheiro demos 

as calorosas boas-vindas a ela e seu marido em nossa ala. 
Muitos anos depois desse. acontecimento, ela enviou

me um relato detalhado de todos os membros de sua famí

lia que de alguma forma tinham sido afetados por essa 

experiência. Antes de ela voltar à atividade na Igreja, todos 

os seus parentes que eram membros da Igreja estavam 
menos ativos. Devido a sua atividade renovada na Igreja, 
seu marido foi batizado e juntos eles criaram os filhos no 

eyangelho. Desde sua reativação, mais de vinte de seus 

familiares foram reativados ou batizados. Muitos deles se 

casaram no templo. Alguns também serviram como missio

nários de tempo integral. 'frês serviram como bispos. 

Continuo a maravilhar-me com a fidelidade dessa irmã 

e a generosidade do Senhor ao responder a sua humilde 

oração. A loja na qual nos encontramos naquela noite 

ficava longe tanto da casa dela como da nossa, mas foi 
o meio utilizado pelo Senhor para realizar uma obra 
grandiosa. 

Quando penso nessa experiência, vêm-me à mente dois 
missionários cansados e desanimados e o cumprimento da 

seguinte profecia do Senhor: "Eu, o Senhor, estou obri
gado quando fazeis o que eu digo". (D&C 82:10) 

Não acham interessante que o Senhor deseje que O 
obriguemos a cumprir Suas promessas? Ficamos em condi
ções de fazê-lo simplesmente ao agirmos conforme Suas 
indicações e ao confiarmos que Ele agirá segundo o pro

metido. Thlvez essa seja uma das lições mais importantes 
que podemos aprender na vida. 

Conforme aprendi com essas e outras experiências, 

Deus vela por todos nós de modo bastante pessoal. É 
natural que o faça, pois somos Seus filhos e filhas. Somos 
preciosos para Ele e, muitas vezes, motivado por Seu amor 
infinito, Ele permite que passemos por experiências difí
ceis para ajudar-nos a ser mais semelhantes a Ele. • 



Minhas Orações Tornaram-se 

BERENGERE CAVIALE 

H 
á alguns anos, voltei para a Igreja depois de seis meses 
de inatividade. Minha sede espiritual era inacreditável, 
pois eu retomara o caminho correto. Depois de ape

nas alguns meses, senti o desejo de servir ao Senhor como 
missionária. Passei por entrevistas com meu bispo, que me 
ajudou na preparação. Tive de esperar até estar verdadeira
mente pronta e, nesse meio tempo, o bispo aconselhou-

. me a informar meus planos a meus pais. 

Meus pais são membros da Igreja, mas estavam menos 
ativos havia mais de nove anos. A partir do dia em que 
lhes falei de minhas intenções, a oposição tornou-se real. 
Concordei com minha família que, se eu fosse aprovada 
no concurso de admissão à escola à qual me candidatara, 
receberia permissão para sair em missão um ano depois. 

Aquele foi o ano mais difícil de minha vida. Minha mãe 
achava que eu esqueceria meu desejo de servir como mis
sionária. No entanto, depois de freqüentar a faculdade 
durante alguns meses, ela percebeu que eu de fato estava 
me preparando para a missão. Assim, parou de apoiar-me 
financeiramente. Foi então que minhas orações tornaram
se bênçãos grandiosas. 

Meu Pai Celestial inspirou-me a procurar um emprego, 
e assim fiz. Ao deparar-me com três anúncios compatíveis, 
escrevi minhas cartas de apresentação e implorei ao Senhor 

que me ajudasse a receber pelo menos uma r sp sta afir
mativa, pois eu fizera tudo o que Ele me ordenara. 

Apenas três dias depois, recebi uma resp sta: fui ha
mada para uma entrevista numa das firmas . Dep is da 
entrevista, comecei a trabalhar no mesmo dia. O único 
problema era não ganhar o suficiente para arcar om t das 
as minhas despesas. Depois de orar a Deus, senti-me in pi
rada a confiar Nele e não temer. Assim, paguei dízim 
sem temor. 

Algumas semanas depois, o proprietário de m u aparta
mento pediu para conversar comigo. "De certo assunt 
é o aluguel", pensei. No entanto, o que ele disse E i: "VI ê 
só precisa pagar seu aluguel depois de terminar seus 
estudos!" 

Mal consegui acreditar. Essa bênção permitiu-m pagar 
as despesas necessárias e, mais importante, ajud u-me a 
preparar-me financeiramente para a missão. Os milagr s 
estavam acontecendo na minha vida no moment exat . 

Já terminei minha missão. Sinto enorme gratidã p r 
poder orar a nosso Pai Celestial. Sou muito feliz por saber 
com certeza que Ele vive e ama Seus filh s. 

veremos muitos milagres em n sa vida. • 
ouvirmos, 

Berengere Caviale é membro do Ramo 't . Quenlin em Yvelínes, 
Estaca Paris França. 
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SHANNA BUTLER 
Revistas da Igreja 

se você fosse preso por participar da 
Mutual? Ou condenado à morte por pres
tar testemunho? Imagine como seria a 

vida se fôssemos proibidos por lei de possuir 
nossas próprias escrituras ou se não houvesse 
profetas vivos para guiar-nos. 

Os primeiros cristãos enfrentaram esse 
tipo de situação depois da morte de Jesus 
Cristo. Menos de 400 anos após esse aconte
cimento, a Igreja conforme organizada por 
Ele não existia mais em nenhum local do 
mundo. Foi o início do período conhecido 
como a Grande Apostasia. Os apósto
los do Novo Testamento e os discípu
los do livro de Mórmon estavam 
mortos. Assim, perdeu-se a 
autoridade para administrar a 
Igreja e possuir o sacerdócio. 

Foi uma época em que as 
pessoas perseguiram, tortu
raram e mataram os cristãos e 
quando a própria igreja, sem 
liderança inspirada, corrom
peu-se. O mundo estava 
em trevas espirituais. 

O Que é a 

Apostasia? 

O t rmoapo 
tasia ignifica 

JOÃO, 

O BEM-AMADO 

O Apóstolo João 

foi exilado na ilha de 

Patmos por volta de 93 

ou 94 d.C. O Salvador 

prometera que João 

viveria para presenciar 

Sua Segunda Vinda. 

(Ver João 2J:2J-23; 

D&C 7.) O Profeta 

Joseph Smith ensinou 

que João está minis

trando entre as dez 

tribos perdidas. (Ver 

History of the Church, 

volume J, 

p. 176.) 

afastamento da verdade. Algumas pessoas 
hoje em dia saem da Igreja. Mas a Grande 
Apostasia, como a chamamos hoje, foi 
muito mais do que isso. Com a morte 
dos apóstolos, as chaves do sacerdócio, 
ou a autoridade presidente do sacerdócio, 
foram retiradas da Terra. Sem esses guar
diães - os apóstolos que tinham mantido 
a pureza das doutrinas do evangelho e 
conservado a ordem e o padrão de digni
dade na Igreja - os membros enfrenta
ram sérias dificuldades. Com o passar 
do tempo, as doutrinas deturparam-se 



Segundo 

a tradição, 

Pedro foi 

crucificado 

em Roma. 

O Apóstolo 

Paulo morreu 

na prisão 

em Roma. 

65 d.C. 

e foram introduzidas modificações não
autorizadas na organização da Igreja e nas 
ordenanças do sacerdócio. 

O Que Aconteceu com os Apóstolos? 

Após a morte do Salvador, os apóstolos 

O APÓSTOLO PAULO 

O Apóstolo Paulo não era 

um dos Doze Apóstolos origi

nais. Ele era um judeu cha

mado Saulo que perseguiu 

os cristãos durante muitos 

anos até que o Salvador lhe 

apareceu na estrada para 

Damasco, o que culminou 

com sua conversão. (Ver Atos 

8-9.) Saulo, que posterior

mente passou a ser chamado 

de Paulo, tornou-se um 

grande apóstolo e missioná-

rio. Foi morto por sua fé no 

Salvador durante as perse-

guições romanas contra a 

Igreja. 

João, o 

Bem-Amado, 

foi exilado 

na Ilha de 

Palmos. 

93 ou 94 .c. 

Não temos registros da morte de todo 
os apóstolos, mas sabemos que todo , 
com exceção de João, o Bem-Amado, 
foram mortos e, depois de certo tempo, 
pararam de ser substituídos. As chaves 

continuaram a proclamar o evangelho, e a Igreja cresceu 
rapidamente em todo o Império Romano. Todavia, quase 
imediatamente depois da Ascensão do Salvador, os apósto
los começaram a ser perseguidos. Tiago, o irmão de João e 
um dos Doze Apóstolos originais, foi morto por Herodes. 
(Ver Atos 12:1-2.) Pedro e Paulo também foram assassina
dos na época do Novo Testamento. 

e a autoridade do santo sacerdó io foram 
perdidas com a morte dos líderes da Igreja. Sem ssa 
autoridade, não poderia haver novas revelações , doutrinas 
nem escrituras. 

O APÓSTOLO PEDRO 

Pedro tornou-se o líder da Igreja depois da morte e 

Ressurreição do Salvador. Embora não haja registros nas escri

turas do martírio de Pedro, a tradição diz que ele morreu numa 

cruz, como o Salvador. Conta-se que Pedro pediu para ser cru

cificado de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de 

morrer da mesma forma que o Salvador. (Ver Joseph Flelding 

Smith, Doctrines of Salvation, comp. Sruce R. McConkie, 3 vols. 

[1954-1956], volume 3, pp. 151-152.) 

A vida de Pedro foi marcada pela fidelidade. Então, nos 

tempos modernos, ele apareceu ao Profeta Joseph Smith e 

0/iver Cowdery. O Presidente Spencer W. Kimba/1 (1895-1985) 

disse o seguinte a respeito de Pedro: "Com seus companhei

ros leais Tiago e João, Simão Pedro voltou à Terra, trazendo 

de volta o sacerdócio após séculos de escuridão. Juntos eles 

apareceram às margens do rio Susquehanna, na Pensllvânia, 

onde Pedro confiou aos jovens profetas as chaves do re ino, 

que os apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus Cristo". 

(Peter, My Brother, Brigham Young University Speeches of 

the Year [13 de julho de 7 977 ], p . 8) 



Constantino 

oficializou 

O CONCÍLIO DE NICÉIA 

o cristianismo. 

Como não havia um pro

feta para receber revelações, 

a igreja costumava tomar 

decisões sobre temas contro

versos por meio de concílios, 

ou reuniões de líderes ecle

siásticos. Em 325 d.C., o 

imperador Constantino con

vocou um concílio em Nicéia 

(na atual Turquia) para deli

berar sobre a natureza da 

Deidade. Havia muita discor

dância: alguns achavam que 

Deus era um ser único, outros 

que eram três. E a decisão do 

concílio só aumentou a confu

são em torno da Deidade. A 

verdade de que o Pai, o Filho 

e o Espírito Santo são três 

seres distintos e com papéis 

separados foi perdida. 

Morôni relatou 

a apostasia 

da nação 

nefita. 

O IMPERADOR 

CONSTANTINO 

Ainda hoje é um 

mistério por que 

Constantino pôs fim 

a anos de perseguição 

e tornou o cristianismo 

a religião oficial do 

Império Romano. 

Algumas fontes rela

tam que foi devido 

a uma visão que ele 

teve durante uma 

batalha. Sejam quais 

forem seus motivos, 

Constantino tentou 

convencer os romanos 

a batizarem-se no 

324 ci.C. 

O Que Aconteceu com 

a lgreia.? 

Os apóstolos foram mor

tos numa época em que 
toda a Igreja estava sob ata
que. Nero, um imperador 
romano, foi o primeiro a pro
mulgar leis para exterminar 
os cristãos, por volta de 65 
d.C. Durante seu reinado, 
milhares foram cruelmente assassinados. 
Uma segunda leva de perseguições começou 
por volta de 93 d.C., com o imperador 
Domiciano. Os imperadores seguintes conti
nuaram a torturar e matar os cristãos. Em 
conseqüência dessas perseguições, milhares 
de cristãos foram martirizados. Muitos outros 

apostataram. 
Por volta de 324 d.C., Constantino tornou

se o soberano do Império Romano. Ele 
tornou o cristianismo a religião oficial, 
pondo fim a séculos de perseguição. 
Suas medidas atrelaram a igreja ao 
governo, e líderes eclesiásticos corrup-

tos começaram a buscar poder e as 

honras do mundo. 
Professores dentro da igreja começa

ram a adotar falsos conceitos religiosos 
da filosofia grega e de religiões pagãs. 

ordenanças e cerimônias. 
Embora a igreja ainda ensi

nasse parte da verdade, 

400-421 ci.C. 

a verdadeira Igreja de Cristo 
e o sacerdócio não estavam 
mais na Terra. E à medida 
que o cristianismo se espa
lhou por várias partes do 
mundo - incluindo a 
África, a Ásia, a Europa e 
as Américas - novas igrejas 
foram formadas e prospera
ram. No entanto, nenhuma 

dessas era a Igreja verdadeira, pois o Senhor 
já retirara a autoridade do sacerdócio e as 

chaves do sacerdócio da Terra. 

PRÁTICAS INCORRETAS 

Durante a Apostasia, muitas ordenanças foram 

alteradas ou acrescentadas sem a devida autoridade. 

A igreja permitiu o batismo de criancinhas e o batismc1 

por aspersão, e não por imersão. Influências e filoso

fias pagãs da época infiltraram-se na igreja, como 

a queima de incenso, o celibato (a proibição do casa

mento para o clero) e a crença de que o corpo é 

maligno e de que Deus não tem um corpo. O reconhe

cimento aos mártires transformou-se em superstição 

e adoração. 

Devido à iniqüidade dentro da igreja, os dons do 

Espírito cessaram e as pessoas começaram a negar os 

verdadeiros dons espirituais. Sem revelação, a organi· 

zação da igreja alterou-se com a liderança humana, 

e não por meio de inspiração divina. Os ofícios na 

igreja passaram a ser comprados, vendidos ou decidi

dos por voto. 



A invenção do Os reformadores 

tipo móvel tornou ajudaram a criar 

a palavra escrita a atmosfera 

amplamente propícia para 

acessível. a Restauração. 

1450 d.C. 150G-1600 d.C. 

O Que Aconteceu com as Escrituras? 

Sabemos, por meio do Livro de Mórmon, 
que as escrituras que nos chegaram do povo 
judeu foram privadas de muitas partes claras 
e preciosas. (Ver 1 Néfi 13:23-29.) A oitava 
regra de fé declara: "Cremos ser a Bíblia a 
palavra de Deus, desde que esteja traduzida 
corretamente". 

Durante o período da Apostasia, doutri.., 
nas preciosas da Bíblia foram perdidas por 
meio de negligência, traduções não inspira
das ou esforços deliberados para ocultar a 
verdade. Foi necessária uma restauração 
dessa doutrina e da verdade perdida. O 
Livro de Mórmon e outras escrituras revela
das ao Profeta J oseph Smith trouxeram de 

· volta muitas dessas partes claras e preciosas 
do evangelho. 

Uma Luz em meio à s Trevas 

~~ O Senhor sabia que a Grande Apostasia 
~ @ 
Q5 iria acontecer (ver II Tessalonicenses 2:3), 
aS C§ 
~!ô assim preparou um meio para que o evan-
~~~ gelho fosse restaurado. Nos séculos que :;g·i), 
~ ~g antecederam a Primeira Visão em 1820, 
9~ g: 
~~ ~- várias traduções da Bíblia tornaram-se de 
>--a"" 
~&~ fácil acesso devido à invenção do processo 
0~ E 
s =>o gráfico do tipo móvel. Como a igreja não 
~ ~: 
<C"" o queria que as pessoas lessem a palavra de 
i~~ ~~5 Deus, muitos foram presos ou condenados 
~~~ à morte por lerem ou possuírem as escritu-
~~ ~ 
.. o ~ ras. Contudo, nessa época, o Senhor inspi-
~à~ 
Q·~~ rou pessoas para começarem a combater 

Deus, o Pai, A autoridade 

e Seu Filho, do sacerdócio 

Jesus Cristo, foi restaurada 

apareceram e a Igreja, 

a Joseph Smith. organizada. 

1820 d.C. 182 9-1 8 3 0 d.C. 

os abusos e o mal que viam na igreja. Esse 
período é conhecido como a Reforma 
Protestante. A Reforma acabou por criar 
um ambiente no qual o Senhor poderia res
taurar Sua autoridade e verdade na Terra. 

Hoje, podemos ser membros da "única 
igreja verdadeira e viva na face de toda a 
Terra" (D&C 1:30) porque o Senhor restau
rou Seu evangelho e conferiu a autoridade 
do sacerdócio ao Profeta]oseph Smith para 
organizar Sua Igreja. (Ver D&C 27; 65 ; 
128: 18-21.) 

Somos abençoados por viver nesta 
época, quando o evangelho em sua pleni
tude foi restaurado - uma época em que 
podemos ir à Igreja, prestar testemunho e 

ler as escrituras. • 

A APOSTASIA 

NO HIMISFÍRIO 

OCID NIAL 

No Uvro de 

Mórmon, aprendemos 

que a fgrela de Cristo 

nas Américas desapa

receu por volta de 400 

d.C. Todos os que se 

recusassem a negar 

a Cristo eram mortos, 

e os três dlscipulos 

nefltas foram retirados 

do melo do povo 

neflta. Apenas Morônl 

sobreviveu para rela

tar a destruição de seu 

povo. (Ver Mórmon 8:3, 

10-JJ; Morôni l:2.) 
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res para os missioná
rios ensinarem pode 
ser fácil e natural
basta que o façamos 
à maneira do Senhor. 

e 
-Lições 
para. 

Compartilhar 
- ./;F c> :-Jtangelho ---

ÉLDER CLAYTON M. CHRISTENSEN 
Setenta -Autoridade de Área 
Área América do Norte Nordeste 

E CHRISTINE QUINN CHRISTENSEN 

Ates de Sua ascensão ao céu, o Salvador 

deixou o seguinte mandamento a 
Seu pequeno grupo de discípulos: 

"Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações". (Mateus 28:19) Embora pareça uma 
ordem e tanto, o Presidente Boyd K. Packer, 

Presidente Interino do Quórum dos Doze 
Apóstolos, exortou-nos a agir com fé: ''Alguns 

que julgam depressa demais esse desafio 
dizem: 'Mas isso é impossível! Não há como!' 

A essas pessoas, respondemos simplesmente: 
'Talvez, mas vamos fazê-lo assim mesmo"'.1 

A capacidade de compartilhar o evange
lho não é um "dom" que foi concedido ape

na a alguns poucos santos dos últimos dias 

e negado aos 

demais. Concluímos, a partir 

de nossas ·experiências e ao observar as 

pessoas, que encontrar pesquisadores para 
os missionários ensinar pode ser fácil e natu
ral para todos nós - basta que o façamos 
à maneira do Senhor. Apresentamos a seguir 

sete das lições que aprendemos sobre a 

maneira Dele. 

''Mórmons Ideais'' e ''Fortes Amizades" 

As primeiras duas lições - aprendidas logo 

no início de nossas tentativas de ser bons 
membros missionários - facilitaram muito 

nosso trabalho de proclamar o evangelho: 
Simplesmente não podemos prever quem se 

interessará ou não pelo evangelho, e fazer 
amizade não é um pré-requisito para convi

dar as pessoas para aprenderem a respeito 
do evangelho. Aprendemos esses princípios 
quando éramos recém-casados e os missioná

rios de nossa ala pediram que fizéssemos uma 
lista de pessoas com as quais poderíamos par
tilhar o evangelho. Deveríamos começar pelas 

pessoas do topo da lista, preparando-as por 



meio de um processo de doze passos. Primeiramente, 
deveríamos convidá-las a nossa casa para jantar e, em 
seguida, iríamos a um evento cultural juntos. O sexto, 
sétimo e oitavo passos eram convidá-las à Igreja, dar-lhes 
um Livro de Mórmon e pedir que ouvissem as palestras mis
sionárias. O programa culminava com o décimo segundo 
passo: o batismo. 

Muito obedientes, fizemos a lista, colocando no topo 
as famílias que achávamos que se interessariam mais pelo 
evangelho. Elas· pareciam "mórmons ideais": seus valores, 
como a conduta irrepreensível e o comprometimento para 
com a família, eram semelhantes aos nossos. Em seguida, 
começamos a estreitar nossos laços de amizade com elas, 
acrescentando eventos sociais a nossa vida já bastante ata
refada. Uma por uma; as pessoas que achávamos que se 
interessariam pelo evangelho recusaram nossos convites 
quando chegamos aos passos seis a oito. Elas não se ofen
deram, mas a seu modo disseram estar satisfeitas em sua 
religião. Depois de um trabalho intenso de vários meses, 
não encontramos ninguém interessado em aprender mais 
a respeito do evangelho. 

Então, novos missionários foram transferi
dos para noss~ ala. Sem conhecer nossos esfor
ços anteriores, vieram a nossa casa, abriram a 
mesma pasta em nossa mesa e pediram que 
criássemos uma lista de pessoas com as quais 
iríamos fazer amizade a fun de as prepararmos 
·para ouvirem o evangelho. Protestamos: "Já 
tentamos antes. Passamos muito tempo, e. não 
funcionou". Explicamos que sentíamos ter-nos 
empenhado honestamente com todas as pes
soas que considerávamos candidatas a ouvir as 
palestras. 

Desesperados por referências, os missioná
rios suplicaram: "Vocês não conhecem ninguém que pode
ríamos visitar?" Demos-lhes o nome de quatro casais que 
tínhamos excluído de nossa lista inicial. Entre eles, estavam 
os Taylors (o nome foi alterado). Avisamos que, embora 
eles pudessem bater à porta dessa família, seria uma perda 
de tempo. O Ken tinha sentimentos negativos em relação à 
religião organizada em geral e, além do mais, era um joga
dor aguerrido de rúgbi e adorava tomar cerveja. 

Algum tempo depois, os élderes voltaram, exultantes. 
Os Taylors convidaram-nos para entrar, ouviram a primeira 

palestra e aceitaram receber a gund . ] rnam -n b n 
amigos do Taylor a e tudarmo junt pal , tl, , mis
sionárias. Jamais p d riam im ginar qu t ri m m ~n r 
interesse pelo evangelho. 

Aprendemos com essa experiência u ' impl m nt 
impossível saber de antemão quem e inter ará 
pela Igreja. Achávamo que podíamo julgar a im 
ramos de nossa lista muitos cujo e tilo de vida, hábit u 
aparência os tornavam candidatos pouco prováv i . Ao 
pensarmos nos que vieram a filiar- e à Igreja, porém, fi a 
claro que, por ocasião de seus primeiro contato com a 
Igreja, poucos deles figurariam em nossa li ta de "mem
bros prováveis". 

Muitas pessoas que aceitam o evangelho e tã p rturba
das ou carentes. (Ver Alma 32:2-3.) A práti a d vang lh 
transforma-as. A única maneira pela qual todas as p as 
têm a oportunidade de aceitar ou rejeitar o evang lh d 

- s primeiras duas lições 

- acüitam a pregação do 

vangelho: 

--ressará ou não. 

=fl Tecer fortes laços de 
~ amizade não é um pré

~~~~~-'-:=_-=:requisito para convidar 

l-------Pessoas para aprender 
f-------Mn~~'f:H>U'U!.elho. 



] esus Cristo é 
serem convidadas 
por nós, sem julga
mentos, a seguirem 

o Salvador. 
Essa experiência 

também ensinou-nos 

que, na maioria das 
vezes, não precisamos 
transformar nossos relacio

namentos em forte ami
zade como pré-requisito 
para convidar as pessoas 
para aprenderem sobre 

o evangelho. Para a 
maioria de nossos vizinhos, 
colegas de classe ou de trabalho, vendedo
res e companheiros de viagem, isso não foi necessário. 

Os missionários de tempo integral, por exemplo, não 
esperam para tornar-se grandes amigos de seus contatos, 
mas falam com todos. Um relacionamento de confiança edi
fica-se quando eles têm a oportunidade de ensinar. Nos últi

mos vinte anos, não observei nenhuma correlação entre o 
grau de proximidade dos amigos e a probabilidade de inte
ressarem-se em aprender o evangelho. Contudo, o contrá

rio é quase sempre verdade: todas as pessoas que aceit.am 
um convite acabam por tornar-se amigos mais próximos, 
quer aceitem ou não no final o desafio do batismo. Também 
aprendemos que, mesmo quando as pessoas recusam nos

sos convites, não se ofendem caso sintam nosso amor e o 
amor de Deus quando as convidamos para aprender sobre 
o evangelho de Cristo. Em geral, mostram-se gratas pelo 
fato de termos nos importado com elas a ponto de desejar

mos partilhar algo tão pessoal e importante. 
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Confiar nos Missionários 

Aprendemos uina terceira lição quando os missionários 

estavam em nossa casa ensinando o Jack, um colega do 
Clayton. Um Élder tinha acabado de chegar à missão e seu 
companheiro sênior da Argentina ainda falava inglês com 
dificuldade. Assim, quando surgiam perguntas, o Jack ins
tintivamente perguntava ao Clayton, que respondia-

nfiant d p der expres ar-se de modo mais claro e 
nvin ente do que o missionário . Entramos num ritmo 

no qual os élderes 
ensinavam um con

ceito, o ] ack fazia 
uma pergunta, o 

Clayton respondia e 

depois os missionários 
ensinavam o princípio 

seguinte. Então, o Jack 
fez uma pergunta difícil 

para a qual o Clayton não 
tinha uma resposta ime

diata. Durante a pausa do 
Clayton, o Élder argentino 

deu uma resposta profunda, 
guiada pelo Espírito. Quando 

o Jack fez outra pergunta, o 
Clayton esperou para ver se o 

Élder agiria da mesma forma
e ele o fez . Aprendemos uma 

lição importante sobre partilhar 

o evangelho. Mesmo que sejam inexperientes, podemos 
confiar que os missionários ensinarão bem o evangelho, 
pois a quem o Senhor chama, Ele qualifica. 

As Pessoas Precisam Sentir-se Necessárias 

A quarta lição surgiu quando tiramos uma geladeira velha 

e pesada do sótão de uma irmã idosa que o Clayton visitava 
como mestre familiar. Tentáramos achar outro membro da 
ala para ajudar, mas não conseguimos. Desesperados, cha
mamos o Jim, um vizinho não-membro, que se prontificou 
com alegria a ajudar-nos. Era um dia de verão quente e terri

velmente úmido, e logo nossas roupas estavam encharcadas 
de suor. Quando terminamos o primeiro lance de degraus e 

equilibramos a geladeira no chão, o Jim perguntou: "Então, 

fale-me um pouco sobre a Igreja Mórmon". 
Limpando o suor do rosto, o Clayton respondeu: "Para 

ser honesto, é nisto que consiste sua essência". Então, 
explicou como funciona o ensino familiar e comentou o 
quanto aquela irmã precisava de nós. Dissemos-lhe tam
bém que, como no bairro sempre havia muitos estudantes 

de pós-graduação chegando e saindo, nossa família volta 
e meia estava ajudando alguém a carregar ou esvaziar um 

caminhão de mudanças. 
O Jim ficou incrédulo. "Em nossa igreja, apenas ouvimos 



o sermão e depois vamos para casa. Nem temos idéia de 
quem está precisando de auxílio. Eles nunca pedem, assim 
não sei a quem oferecer. Podem convidar-me para ajudar na 
próxima vez que precisarem de braços fortes? Gosto desse 
tipo de coisa". Embora o Clayton tivesse tentado sem 
sucesso falar de religião com o Jim anteriormente, ele não 
demonstrara interesse. Contudo, estava interessado em 
oportunidades para ajudar o próximo. 

Eis o qué essa experiência nos ensinou: muitas pessoas 
que estão satisfeitas com sua vida sentem a necessidade de 
servir. A Luz de Cristo cria esse desejo de ajudar. Quando 
nossos convites para pesquisar a Igreja estão centrados na 
doutrina, muitas vezes não conseguimos tocar as pessoas 
que a princípio não estão numa busca religiosa. Quando as 
envolvemos em atividades de serviço, elas descobrem que 
a Igreja atende a necessidades importantes. 

Convidar as pessoas para auxiliar-nos na Igreja 
ajuda-as a sentirem-se necessárias e a serem tocadas 
pelo Espírito. Quando esses sentimentos afloram, muitas 
pessoas tendem a perceber que algo está faltando em sua 
vida. Ao ajudar-nos a realizar a vontade de Deus, o Jim 
aprendeu muito mais sobre a Igreja do que poderia ter 
feito numa conversa ou numa atividade social da ala. 
Conseqüentemente, o Jim veio a aceitar posteriormente 
nosso convite para ouvir as palestras missionárias. 

O Que É o Sucesso? 

Apesar de ver muita verdade e outros aspectos positi
vos em nossa Igreja, o Jim decidiu depois da terceira 
palestra não continuar sua pesquisa. Embora soubésse
mos que muitos que interrompem as palestras voltam a 
ouvi-las depois e aceitam o evangelho, ficamos decepcio
nados. Mas isso nos ensinou nossa quinta lição valiosa 
sobre o trabalho de membros missionários: percebemos 
que tínhamos tido sucesso como missionários. O 
Jim tornara-se um grande amigo, e tínhamos 
dado a ele a oportunidade de compreender o 
evangelho de Jesus Cristo em maior profundi
dade. Quer entre nas águas do batismo ou não, 
ele deu um passo no caminho de seu progresso 
eterno e fez algumas escolhas corretas importantes. 
A maioria de nós teme o fracasso. Uma vez que per
cebemos que temos êxito como membros missioná
rios quando convidamos as pessoas a aprenderem 

e aceitarem a verdade, muit d m 
dia de compartilhar o evang Ih d 

imp -
u. 

Prazos 

Ao seguirmos o con elho d Élder M. Ru li Ballard, 
do Quórum dos Doze Apó tolo , aprend m n a a 
lição: Como temos tantos afazeres em no a vida agitada, 
precisamos de prazos. Invariavelmente, tendem a adiar 
as atividades que não têm prazo definido, ao pas o qu as 
coisas que precisam ser concluídas antes de uma data e pe
cífica costumam ser realizadas. Sem prazos estabelecid , 
até mesmo responsabilidades gratificantes de valor eterno 
-como a obra missionária- podem ser facilmente rele
gadas a segundo plano. 

A fim de ajudar-nos, o Élder Ballard pediu-no qu 
pulássemos regularmente uma data. Acon elh u-n 

tl

expli-
citamente que não é preciso anotar um nome. Contud , 
desafiou-nos a escolher uma data como ompr mi para 

4 Convidar as pessoas a auxiliarem
nos em nosso trabalho na Igreja 

ajuda-as a sentirem-se necessárias 
a serem tocadas pelo Espírito. 



com o Senhor. Prometeu que se então buscarmos todas 

as oportunidades de falar do evangelho a todas as pessoas 

que pudermos, o Senhor nos abençoará até essa data para 

encontrarmos alguém que aceitará nosso convite de ouvir 

os missionários.2 Juntos aceitamos o desafio do Élder 

Ballard e encontramos alguém para os missionários ensina

rem todos os anos. A cada vez que fixamos uma data em 

espírito de oração, o Senhor conduziu-nos a alguém para 

ensinarmos. 
Contudo, raramente foi fácil encontrar as pessoas. Foi 

preciso orações diárias, jejuns freqüentes e a criação de 

oportunidades para falar do evangelho. Achamos útil usar 
termos "mórmons" em nossas conversas - referências a 

atividades da Igreja, nossos filhos na missão, experiências 

que tivemos em designações da Igreja e assim por diante. 

Quando usamos essas palavras e expressões, é como se esti

véssemos abrindo uma porta, convidando o interlocutor 

Como temos-tan ó$. ãfa~er~s em nossa 
vida_ agitadã, precisamos estipü1ar 

) 

';) 0/Z,(Jt:~ 

para entrar e ouvir mais sobre a Igreja. A maioria das pes

soas prefere não entrar por essa porta, e não faz mal. 

Contudo, às vezes elas fazem-nos perguntas sobre a Igreja e 

então respondemos. E se nos parecer adequado, abrimos 

uma segunda porta: o convite para uma reunião da Igreja ou 

para nossa casa a ftm de conversarmos mais. A maioria das 

pessoas que convidamos recusou, mas algumas aceitaram. A 

despeito do resultado, percebemos que se elas sentirem 
nosso amor, costumam expressar gratidão por termos nos 

importado com elas a ponto de fazer-lhes o convite. 

Há vários anos, o Élder Christensen fixou 31 de janeiro 

como data. O mês de janeiro começou e, apesar de ele 

ter iniciado conversas com inúmeras pessoas e convidado 

várias delas a receberem os missionários, não encontrou 

ninguém interessado. Ele tinha uma viagem marcada para 

Honolulu, Havaí, para participar de uma conferência aca

dêmica no dia 20 de janeiro e, ao olh<:tr sua agenda, parecia 

óbvio que seria preciso encontrar a pessoa para apresentar 

aos missionários durante o vôo para Honolulu ou na volta. 

Não haveria outras oportunidades. Todos os dias, ele orava 

a Deus e suplicava que Ele colocasse a seu lado um passa

geiro que aceitasse seu convite. 
Depois de todo esse esforço, ele mal conseguiu crer 

em seus olhos quando viu seu companheiro de vôo: um 

homem chamado Vinnie, com uma chamativa camisa 

havaiana desabotoada até o peito, deixando à vista três 

correntes de ouro na altura do tórax cabeludo. O Vinnie 

explicou que trabalhava onze meses por ano a fim de 

economizar o bastante para uma escapada de um mês 

no Havaí no inverno para div~rtir-se com mulheres. O 

Clayton ficou decepcionado, pois empenhara-se e orara 

muito para encontrar alguém, mas terminara ao lado de 

alguém que não apresentava o menor interesse por reli

gião. Desanimado, o Clayton começou a ler. 

Quando a comissária de bordo trouxe o almoço, o 

Clayton pôs a leitura de lado e passou a conversar sobre 

amenidades com o passageiro ao lado. O Vinnie pergun

tou se o Clayton já conhecia o Havaí, e o Clayton respon-

deu que tinha participado de um programa de 

treinamento lingüístico em Laie a caminho de 

uma missão para A Igreja de] esus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias na Çoréia. 

Surpreso, o Vinnie largou o garfo e 

disse: "Então você é mórmon? Algo 



engraçado aconte
ceu comigo no ano 
passado. Nunca me 

interessei por religião, 
mas comecei a ter uma 

curiosidade crescente pelos 
mórmons. Não sei por quê. 
Poderia me falar um pouco 
mais sobre sua Igreja?" 

Nas três horas seguintes, toca
dos por um espírito maravilhoso, 

eles falaram sobre o evangelho de 
Jesus Cristo, abordando cada uma 

das regras de fé. Por várias vezes no decorrer do vôo, o 

Vinnie interrompeu o Clayton para agradecer-lhe por falar
lhe sobre a Igreja. Quando o avião aterrissou, o Clayton 
disse a Vinnie que havia missionários em sua cidade e per

guntou se gostaria de recebê-los quando voltasse. O Vinnie 
perguntou se poderia contatar os missionários já em 

Honolulu. O Clayton recebeu esta resposta dourada a suas 

orações ao usar termos "mórmons" para abrir as portas de 
uma conversa e ao resistir à tentação de emitir julgamen
tos sobre as possíveis reações do Vinnie. 

Constantes e Variáveis 

Aprendemos uma sétima lição com esta experiência: 

Quando estamos ocupados servindo na Igreja, podemos 
esperar que Deus nos abençoará com milagres quando 
fizermos o que Ele nos ordenar. (Ver 1 Néfi 3:7.) Na equa-

ção que determina se vamos achar pessoas para os missio
nários ensinarem, o papel de Deus é uma constante, não 
uma variável. Ele sempre cumpre Suas promessas. A única 

variável é se nós temos a fé necessária para comprometer
nos, obedecer e esperar os milagres. Ainda mais do que 
os outros membros, os homens e mulheres atarefados 

que lideram as alas e estacas (ou ramos e distritos) preci
sam exercer esta fé simples. Afinal, se eles mesmos não 
conseguirem realizar a obra missionária, não conseguirão 

inspirar os demais membros a cumprirem o chamado de 
membros missionários conferido pelo profeta. 

Bênçãos 

Muitos de nós conhecemos pessoas que parecem ter a 
obra missionária no sangue - um dom inato para pregar 

ang Ih . Em n , 

oncertant , m 
derm e s guirm 

m çam a p r
tilhar o evang Ih d 
modo natural. 
As bênçãos que n a 

família recebeu ao realizar essa bra ão 
incalculáveis. A obra missionária trouxe o Espírito 

de Deus a nosso lar e nosso coração. Há uns quatro an , 
por exemplo, convidamos um dos ex-alunos d Clayt n, 
o Sunil, para ouvir as palestras missionárias em n a a. 

Os missionários fizeram um trabalho excelente e, ao fim da 
palestra, ambos testificaram das verdades que n s haviam 
ensinado. Nós dois também prestamos nos o t st munh , 

e o Clayton pediu a um dos mi sionári que fiz ss ora

ção de encerramento. Então, nosso filho Sp n r rgu u 
a mão: "Pai, posso dizer uma coisa?" Ele levantou-se e, 
olhando o Sunil com um olhar puro, testificou: "Sunil, ó 
tenho 11 anos. Mas quero que saiba que as palavras d 

missionários são verdadeiras. Sei que Deus vive, sei que 

somos todos Seus filhos e que Joseph Smith foi realmente 
um profeta de Deus". Enquanto ele externava seus senti
mentos, um espírito doce e envolvente dominou a ala. 

No dia seguinte, o Sunil enviou um e-mail dizendo ter 
apreciado a explicação clara de nossas crenças feita pel s 

missionários e nós durante a palestra. Contudo, escreveu, 
"quando seu filho se levantou e disse aquelas palavras, 

senti algo dentro de mim que nunca sentira antes. Deve 
ser isso que vocês chamam de Espírito Santo de Deus": 

Muitas bênçãos e amizades entraram em nossa vida a 

procurarmos partilhar o evangelho. Contudo, esta bênçã 
foi uma das melhores: como nossa família teve contat r gu
Iar ao longo dos anos com os missionários em nosso empe

nho para ensinar o evangelho a amigos novos e antig , 
poder do Espírito Santo afetou profundamente a fé de n -

sos cinco filhos e trouxe o Espírito de Deus a no lar. • 

NOTAS 

1. 'The Redemption of the Dead", Ensign, novembr d • 1975, p. 97. 
2. Ver "Write Down a Date", Ensign, novembro de 1984, pp. 15- 17; 

ver também "We Proclaim the Gospel", Enstgn, novembro d • 1986, 
pp. 31-33. 
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Amo o evangelho, mas falar dele às pessoas causa-me pavor. 
Como posso vencer meu medo? 

A LIAHONA 
té mesmo os melhores missionários 

às vezes ficam tensos ao partilharem 
o evangelho. Contudo, vencem esse 

temor da mesma forma pela qual sobrepujam 
qualquer outro: substituindo o medo pela fé. 

As escrituras estão cheias de palavras de 
incentivo: "Não temas, eu te ajudo". (Isaías 
41: 13) "Se estiverdes preparados, não teme
reis." (D&C 38:30) "Porque Deus não nos 
deu o espírito de temor, mas de fortaleza, 
e de amor, e de moderação. Portanto, não 
te envergonhes do testemunho de nosso 
Senhor." (li Timóteo 1:7-8) 

É preciso esforço e prática para desenvol
ver o tipo de fé que substitui o medo pela 
força e o amor. Não basta simplesmente espe

rar que a fé nos venha de modo natural, é 
necessário desenvolvê-la. Comece pensando 
em pequenas maneiras de prestar testemu
nho. Uma sugestão é escrever seu testemu
nho numa carta ou registrá-lo no diário uma 
vez por emana. Quando você se sentir con
fiante para externar eu testemunho por 
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rit , t nt pre tá-lo na reunião sacramen
tal, na noite familiar ou para um amigo 

Você pode vencer o 

medo desenvolvendo 

sua fé. 

A fé exige ação. 
Pratique compartilhar 

o evangelho em situa

ções nas quais você se . 
sinta à vontade. 

Busque mais conheci

mento a fim de prepa

rar-se para responder 
às perguntas que 
surgirem. A preparação 

o ajudará a falar do 
evangelho sem temor. 

Cultive seu desejo 

justo de compartilhar 

o evangelho ao esfor
çar-se para vencer seus 
receios. 

próximo. Ao aprimorar sua capacidade de tes
tificar, sua confiança e sua fé aumentarão. 

Se você ficar tenso por achar que não con
seguirá responder a perguntas que surgirem, 
um pouco de preparação poderá ajudar. O 
Senhor disse a Hyrum Smith: "Primeiro pro
cura obter minha palavra e então tua língua 
será desatada; e então, se o desejares, terás 
meu Espírito e minha palavra, sim, o poder 
de Deus para convencer os homens". (D&C 

11:21) 
Leia as escrituras e outros materiais da 

Igreja para ajudar a fortalecer seu conheci
mento do evangelho. Partilhe esses recursos 
- folhetos, revistas e assim por diante -
com as pessoas. O site www.mormon.org 
é outro meio excelente para aprender mais e 
também indicar às pessoas. Ore para adquirir 
mais coragem. Lembre-se de que se você não 
tiver todas as respostas, pode sempre consul

tar alguém ou pesquisar. 
O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 

Doze Apóstolos, afirmou: ''A intensidade de 
nosso desejo de compartilhar o evangelho 
é um grande indicador do grau de nossa 



conversão pessoal". ("Compartilhar 

o Evangelho",ALiahona, janeiro de 

2002, p. 8) Você tem o desejo. Agora, 
deixe-o transformar-se em atos, parti

lhando o evangelho na prática. (Ver 
Alma32.) 

LEITORES 
Seu receio é natural. Peça 

aos missionários para fazer 

divisões com eles. Convide

os para dar palestras em 

sua casa e preste testemu

nho. Contudo, ainda mais importante, 

peça ao Pai Celestial oportunidades de 

pregar o evangelho. Ele lhe concederá as 

palavras que Ele deseja que você diga. 

Vikki Hamme, 17 anos, Ala Mountain Home, 

Estaca Springfield Missouri Sul 

Antes, eu sempre tinha 

medo de falar do evange

lho às pessoas. Mas pense 

em seu testemunho e no 

sentimento maravilhoso 

que você desfruta por saber que o 

evangelho é verdadeiro. Peça ao Pai 

Celestial uma experiência missionária 

e ore suplicando Sua orientação. Então, 

tenho certeza de que você adorará 

falar sobre a Igreja e desejará fazê-lo 

continuamente. 

Dana Ji/1 Barthel, 16 anos, Ala Bonn, 

Estaca Dusseldorf Alemanha 

No seminário, aprendi que Jesus Cristo 

chamou-nos para participar de Sua obra. 

Ao ler 3 Néfi J 2: J 3- J 6, compreendi que 

sou uma luz e também o sal da terra e 

que, se eu amar o Senhor, devo viver de 

acordo com Suas palavras. É assim que 

venci meus receios. 

Jean Garry Gilot, 17 anos, Ala Carrefour, 

Estaca Port-ou Prince H01ll 
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O amor que sinto por esta obra grandiosa é o que 

me permite falar do evangelho. Precisamos orar 

muito, ler as escrituras, freqüentar o seminário e 

buscar a orientação do Espírito Santo. Então as 

palavras virão. 

Cesor A Flores Borrios, 15 anos, Alo Contoura, 

Estoco E/ Tigre Venezuelo 

Se você tentar falar com um bom 

amigo, se sentirá mais à vontade. 

Se começar a discorrer sobre um 

padrão do evangelho que seio fácil 

de explicar, terá mais facilidade 

para continuar depois. Se conseguir falar do 

evangelho a um amigo, conseguirá fazê-lo com 

qualquer pessoa! 

Gretchen Schillemot, 14 anos, Alo Keene, 

Estoco Concord New Hompshire 

Não importa o que pensam os outros, mos o que 

pensa o Pai Celestial. Se eu estivesse num ban

quete maravilhoso, acompanhado de amigos, eu 

não os ignoraria. E não os convidaria apenas para 

ler as receitas, mas os chamaria para vir saborear 

os pratos comigo. 

Kristino M. Horrop, 1 6 anos, Alo Polmer 11/, 

Estoco Wosillo Alasca 
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Aprendi a confiar no Senhor e a dei

xar o Espírito guiar-me. Basta lem

brar que você não precisa temer 

quando tem o Senhor a seu lado. 

O Espírito o aiudará. 

Amber Wilson, 14 anos, Alo Porkersburg, 

Estoco Chorleston West Virgínia 

Para vencer esse medo, penso no quanto eu gosta

ria de ter conhecido o evangelho antes. Meus ami

gos e familiares também precisam recebê-lo com 

urgência. Devemos falar com entusiasmo das ativi

dades das quais participamos e da alegria que o 

evangelho nos traz. As pessoas dese;arão conhecer 

a fonte de nossa felicidade e fé. 

Évilo Fernando de Campos, 19 anos, Alo Bragança Pau/isto, 

Estoco ltotibo Brasil 

"Não permitam 
que o temor 
sobrepuje seus 

esforços (. .. ) O temor 
não vem de Deus, 
mas do maligno. O 
adversário de toda 
a verdade deseja 
fazer com que nosso 
coração relute em 
realizar qualquer 
esforço. Ponham de 
lado esse temor e 
sejam valentes na 
causa da verdade, 
retidão e fé. Se 
decidirem hoje que 
seguirão esse rumo 
na vida, não precisa
rão tomar essa deci
são novamente." 
Presidente Gordon B. 

Hinckley, Palavras do 
Profeta Vivo, A 
Liahona, junho de 
1998, p. 26. 

As respostas de A Liahona e 
dos leitores são concedidas 
à guisa de orientação, não 
como pronunciamentos 
doutrinários da Igreja. 

Nosso temor desaparecerá quando 

nos tornarmos perfeitos no amor. 

(Ver I João 4: 18.) Ore diligente

mente para receber o dom do amor 

perfeito e aproxime-se de seus ami

gos com amor. Sorria, a;ude-os e externe sua 

gratidão. Ao proceder assim, você não apenas 

vencerá o medo, mas irradiará também as bên

çãos do evangelho. 

É/der Tomohiko Funoi, 19 anos, Missão ldoho Pacote/lo 

pelo Espírito. 

Podemos sobrepu;ar esse temor ao 

tornar-nos primeiramente amigos. 

Então, nos sentiremos mais à von

tade para prestar testemunho às 

pessoas, a fim de que se;am tocadas 

Arme Diniz, 16 anos, Alo Volentino, 

Estoco João Pessoa Brasil Rangel 

É preciso ter um testemunho deste 

evangelho para partilhá-lo cora;o

samente com as pessoas. Use seu 

testemunho como guia. Empenhe-se 

e ore para vencer seu temor. 

Aoron Michoelson, 13, Alo Southbury, 

Estoco New Hoven Connedicut 

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

abaixo, ;untamente com seu nome, idade, ala e 

estaca (ou ramo e distrito) e sua fotografia para: 

Questions & Answers 3/05 

50 East North Temple Street, Floor 24 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 

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

Enviem a resposta de modo que chegue antes de 

15 de março de 2005. 

PERGUNTA 
uMinha amiga acha que não é aceita. O que 

posso fazer para aiudá-la a entrosar-se na 

lgreia?" • 





Quando o Presidente 

Hinckley partiu para 

a missão, seu bon

doso pai deu-lhe um 

cartão com quatro 

palavras escritas: 

"Não temas, crê 

somente". 

VINDE AO 

PROFETA ESCUTAR 

Não 

PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 

Sou otimista no que se refere à obra 
do Senhor. Admito, naturalmente, 
que enfrentamos muitos problemas 

trágicos neste mundo. Conheci locais em 
que a guerra e o ódio inflamam o coração 
do povo. Assisti, preocupado à degradação 

moral de nossa sociedade. Ainda assim, sou 
otimista. Tenho uma fé sincera e absoluta de 
que o bem triunfará e a verdade prevalecerá. 

Em minha partida para a missão, há mui

tos anos, meu bondoso pai entregou-me 
um cartão com quatro palavras escritas: 
"Não temas, crê somente". (Marcos 5:36) 

Creio no triunfo do evangelho de Jesus 
Cristo e no triunfo da Igreja e reino de 
Deus na Terra. O Senhor declarou que 
"este evangelho do reino será pregado ( ... ) 

em testemunho a todas as nações, e então 
virá o fun". (Ma teus 24: 14) Como isso será 
possível? Lembro-me de algo que me fez 
compreender como isso pode acontecer. 

Conheci uma mulher, na América do Sul, 

que acabara de illiar-se à Igreja. Motivada 
pelo grande amor à causa que tinha abra

çado, começou, com muito entusiasmo, 

a falar com outras pessoas a respeito da 

Igreja. No período de apenas sete meses 
após seu batismo, apresentou 300 de seus 
conhecidos aos missionários. Algum tempo 

depois, 60 dessas pessoas foram batizadas. 
Sim, este trabalho exige sacrifício, dedi

cação, coragem de expressar nossas cren

ças e fé para tentar fazê-lo. É como Paulo 
escreveu a Timóteo: "( ... ) Deus não nos 
deu o espírito de temor, mas de fortaleza, 

e de amor, e de moderação. 
Portanto, não te envergonhes do teste

munho de nosso Senhor( ... )". (li Timóteo 

1:7-8) 
Gostaria que todos os membros da Igreja 

pusessem essas palavras num local em que 
pudessem lê-las todas as manhãs, logo no 

início do dia. Elas nos dariam a coragem 
para falar do evangelho a outros e a fé para 
fazê-lo; e fortaleceriam nossa convicção 

quanto ao Senhor Jesus Cristo. Acredito que 
aconteceriam mais milagres na face da Terra. 

Sei que Deus vive, que Jesus é o Cristo 
e que este é o Seu santo trabalho. e 
De "Não Temas, Crê Somente", A Liahona, 
maio de 1996, pp. 3-6 . 
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Conhecer Melhor o 

President 
BoydK. 
Pacl<er · 

P ara aprender mais a respeito do Presidente 
Boyd K. Packer, Presidente Interino do Quórum 
dos Doze Apóstolos, case as gravuras de letras 

acima com as pistas abaixo. 
1. Quinto ftlho homem e décimo de sua família, 
aqui nasceu o Presidente Packer. 
2. Ele diz o seguinte a respeito de sua infância: 
"Pensei que éramos pobres. Mais tarde, aprendi 
que isso não era verdade". Embora sua família 
não tivesse posses, ela era rica em fé, testemu
nho e amor familiar. 
3. Ele demonstra seu amor pela natureza, pin~ 
tando e esculpindo animais em madeira, espe
cialmente estas criaturas aladas. 
4. Ele não pôde servir em uma missão por causa 
da Segunda Guerra Mundial. Em vez disso, serviu 
eu país trabalhando em uma destas. 

5. Ele e Donna Edith Smith casaram-se aqui, 
a 27 de julho de 1947. 

6. Estes fortes animais, esculpidos por seu filho, 
simbolizam a fé em seus ancestrais pioneiros e 
a de sua própria família, cooperando e tomando 
sobre si o "jugo" do Salvador. (Ver Mateus 
11:29-30.) 
7. Ele e a esposa, Donna, têm 10 fllhos. Eles eram 
os proprietários, para que os ftlhos pudessem 
aprender a trabalhar. 
8. Ele deu aulas no seminário usando estes 
itens. 
9. Um de seus ftlhos adultos diz que, logo pela 
manhã, ele vê isto dentro da casa de seus pais e 
sabe que o pai já acordou. O Presidente Packer 
aprecia escrever e estudar. 
10. Ele chamou a isto de "grande e poderosa 
influência motivadora" da sua vida. 

Adaptado de "É/der Boyd K. Packer: Discípulo do Divino Mestre", 
A Liahona, maio de 1987, pp. 10-15. 



Sou Filho de 
Meu Pai Celestia I 

Instruções: Leia as legendas embaixo de cada gravura. Depois, pint -as. 
Você pode usar essas legendas e gravuras em uma lição 

da noite familiar ou discurso na Primária. 

Antes de nascer, eu vivia no céu com o Pai Celestial 

e Jesus Cristo. 

Um belo mundo foi criado para mim. 

-- ·-.::> 
c=:--

O Pai Celestial pediu a pessoas especiais que me 

ajudassem e guiassem . 

Posso falar ao Pai Celestial em oração e Ele me responderó. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DA VIDA DO PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

Um Homem Bem Educado 
.A.e::::.~~ ... 

A viagem levava cinco horas. Isso dava a David 
tempo suficiente para ler livros, decorar citações 
e aprender com as escrituras. Ele gostava de 
aprender! Às vezes parava para orar, pedindo 
para obter um testemunho. 

Ano mai tarde, ele, seu irmão e duas irmãs carrega
ram um carroção com legumes, frutas em conserva, 
farinha, potes, panelas e roupas e mudaram-se para 

alt Lake City, a fim de freqüentar a Universidade de 
Utah. 

Quando jovem, David O. McKay trabalhou em um 
emprego de verão, entregando jornais numa cidade 
de mineração. Fez amizade com os mineiros e eles 
sempre ficavam felizes ao vê-lo. 

Vamos escrever 
sempre. 



David arranjava tempo para as duas coisas: estudar e diver
tir-se. Ele ingressou no primeiro time de futebol americano 
da universidade. 

E, quando se formou, foi o orador da turma- um prê
mio dado à pessoa que obtinha as notas mais altas. 

Candidatou- e a presidente de d 

David nunca parou de aprender. Quando Presidente da Igreja, 
alguns de seus sermões apresentavam citações que el havia 
decorado muito antes, enquanto viajava em seu a valo. 
Adaptado de usan Arrington Madsen, Th • Lord N • ·d ·d a Prophct 
(O Senhor Precisava de um Profeta), (1990) , pp. 110- 141, 113; ejoy N. 
Hulme, The Illu trated tory of Pre ident David O. McKay (A f list6ria 
Ilustrada do Presidente David O. McKay), (1982) , pp. 17, 21. 
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''É n:co aquele que tem a vida eterna. " (D&C 6· 7) 

SUSAN B. MITCHELL 
Uma história verdadeira extraída de fontes históricas. 

s avós de Priscilla moravam em uma bela casa 
em Liverpool, Inglaterra. Embora Priscilla fosse 
a quarta, entre nove ftlhos e tivesse muitos 

primos, Vovô e Vovó Mitchell sempre demonstraram 
que ela era a preferida no mundo todo. A neta gostava 
de estar em sua casa, e eles sempre lhe compravam 
presentes. 

Então, certo dia, tudo mudou. Missionários vindos da 
América do Norte ensinaram o evangelho à sua família e 
seus pais foram batizados. Priscilla e seus irmãos e irmãs 
planejavam também ser batizados. Quando Vovô desco
briu, ficou zangado. 

Priscilla nunca vira Vovô zangado antes. Isso a assus
tou. Ele vociferou palavras inesquecíveis e chocantes 

A família de Priscilla tentou ser feliz, mas tudo parecia 
piorar. O pai perdeu o emprego como ministro de sua 
igreja anterior, assim, o dinheiro era escasso, embora 
ele desse aulas na escola. Mamãe remendava as roupas, 
em vez de substituí-las. Priscilla tentava não reclamar, 
mas a vida parecia ficar mais difícil cada dia. Ela sentia 
falta de visitar os avós. Se ao menos pudesse conversar 
com eles( ... ) 

Ouviu-se uma batida na porta. O coração de Priscilla 
bateu mais depressa com esperança, mas não eram seus 
avós. O Tio George e a Tia Hannah estavam à porta com 
presentes e uma cesta de alimentos. Priscilla ficou feliz 
em vê-los, mas logo lhe pediram que saísse para que eles 
pudessem conversar com seus pais. Parecia ser sério. 

· para o pai de Priscilla: "Hezekiah, pegue sua família e 
vá embora. Não volte nunca!" 

Finalmente, Tia Hannah chamou: "Priscilla. Você 
gostaria de morar conosco?" Eles não tinham ftlhos e 
queriam adotá-la, explicou o Tio George. Havia muito 
espaço para ela na mansão e poderia freqüentar melho
res escolas. 

AS 

Em casa, a família atordoada reuniu-se junto à lareira. 
Papai nunca parecera tão triste. Mamãe não parou de 
chorar desde que tinham saído da casa de seus avós. 

Priscilla estava confusa e inconsolável. "Por que Vovó 
e Vovô não nos amam mais?" chorava ela. 

Papai tentava explicar. "Vovô se opõe a nossa nova 
igreja. Não de eja tomar parte dela e não quer nada 
cano co, e continuarmos com ela." Papai levantou-se 
ereto. "Ma eu sei que Jesus Cristo vive. Esta é Sua ver
dadeira Igreja. Ele no ajudará a encontrar um cami-
nh , d qu façamos tudo que pudermos para ser 

m El ." 

"E isto permitirá também que seus irmãos e irmãs 
tenham mais coisas básicas", acrescentou Tia Hannah. 
Priscilla sabia que era uma luta para seus pais consegui
rem alimentar e vestir todos os nove ftlhos. Se fosse, 
tornaria as coisas mais fáceis para a família. 

Papai olhava tristemente para o chão. Mamãe solu
çava com seu lenço. A oferta era bondosa, mas aceitá-la 
não seria fácil. Priscilla arrumou as malas e despediu-se 
da família. 





. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................. . 

***** 
"Este será seu quarto", disse Tia Hannah. Em toda a 

sua vida, Priscilla compartilhava seu quarto com as qua-
• tro irmãs. Agora, tinha um quarto todo seu, e uma 

empregada para limpá-lo. 
Tia Hannah levou-a para fazer compras, a fim de com

prar lindos vestidos. Logo o guarda-roupas estava cheio 
deles. Seus tios planejaram festas , para que Priscilla 
conhecesse seus novos amigos. Priscilla tinha muitas 
vantagens, mas sentia falta de estar com a família e ouvir 
Papai ensinar, enquanto sentavam-se. junto à lareira. 

***** 
Na manhã de seu 10° aniversário, Priscilla estava brin

cando com as flores, como se estivessem dançando no 
jardim. Estava ansiosa pela festa que seria à tarde, mas 
e perava que uas irmãs pudessem vir. 

D r p nt , ela divi ou UIJ?. homem alto e magro 
vind p la trada, c m uma bengala. Priscilla correu 
a u ncontr . 

AlO 

"Feliz aniversário, Princesa Priscilla", disse Papai. Ele 
pegou-a nos braços e rodopiou com ela. 

"Oh, Papai, você se lembrou!" exclamou ela. 
Juntos, eles entraram na casa. Papai tirou uma carta 

do bolso. "Priscilla, Tio George e Tia Hannah pediram 
para adotá-la oficialmente." Priscilla sabia o que isso sig
nificava- ela herdaria muita riqueza e um nome res
peitado. Nunca mais precisaria preocupar-se com 
dinheiro outra vez. 

"Tenho mais notícias", disse Papai. "Breve sua mãe, 
irmãos, irmãs e eu vamos para a América." 

"Vocês um dia vão voltar?" Perguntou Priscilla. 
Papai sacudiu a cabeça. "George e Hannah a amam. 

Eles cuidarão de você e lhe darão mais riquezas e opor
tunidades do que--jamais poderei oferecer. Por outro 
lado, a vida na América CQm a nova igreja será difícil e 
exigirá muitos sacrifícios." Papai olhou no fundo dos 
olhos de sua ftlha. "Você deve escolher por si mesma, 
Priscilla." 

Prisc~lla não hesitou. Correu até Tia Hannah, abra
çou-a e beijou-a. "Eu a amo, Tia Hannah, e vou sempre 
me lembrar de você", disse ela. "Mas sei que A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verda
deira. Preciso ir para a América com minha família e 
ser batizada." 

E foi exatamente isso que ela fez. e 
Susan B. Mitchell é membro da Ala 3 de Bountiful Oeste, 
Estaca d e Bountiful Oeste, Utah. 

"O sacrifício concede-nos a oportunidade 
de provar ao Senhor que O amamos acima 
de qualquer outra coisa. Conseqüentemente, 
o caminho às vezes se torna difícil, porque · 
esse é o processo de perfeição que nos pre
para para o reino celestial." 

Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
"A Lei do Sacrifício", A Liahona; marejo de 2002, p.12. 



PENSAMENTOS 
CLÁSSICOS 

OExem 
de uma Irmã 
ÉLDER MATTHE W COW LEY 
(1897 - 1953) 
Do Quórum dos Doze Apósto los 

Eu tinha uma mãezinha( ... ) lá na 
Nova Zelândia. Conheci-a em minha 
primeira missão, quando eu era 

bem jovem. Naquela época, ela mecha
mava de filho . Quando voltei para presi
dir a missão, ela passou a chamar-me 
de pai. ( ... ) 

Certa vez, fui a sua casa, como sempre 
fazia quando visitava a vizinhança, para ver 
essa notável mulher, já com seus oitenta 
anos, e cega. Ela não pertencia a um ramo 
organizado e não tinha nenhum contato 
com o sacerdócio, exceto quando era visi
tada pelos missionários. Não havia missio
nários disponíveis então. Todos tinham ido 
para a guerra. 

( .. . ) Ela estava no quintal, junto de uma 
pequena fogueira. Estendi-lhe a mão para 
apertar a dela( ... ) e estava para cumpri
mentá-la à moda maori, roçando a ponta 
do nariz, quando ela falou: "Não aperte 
minha mão, pai". 

Eu disse: "Ora, o que tem nas mãos 
é sujeira limpa. Quero apertar sua 

mão. Tenho prazer nisso. Eu quero". 
Ela respondeu: '1\inda não". Então, 

pondo-se de joelhos, engatinhou até a casa. 
No canto, havia uma pá. Pegou-a e saiu 
engatinhando noutra direção, medindo a 
distância que percorria. Chegando a deter
minado ponto, pôs-se a cavar o chão com 
a pá. Finalmente, bateu em algo sólido. 
Afastando a terra com as mãos, retirou 
um vidro de conserva. Abriu-o, meteu a 
mão dentro dele e retirou algo que me 
entregou: era [uma quantia razoável de] 
dinheiro neozelandês.( ... ) 

E disse: "É o meu dízimo. Agora posso 
apertar a mão do sacerdócio de Deus". 

Eu falei: ''A irmã não deve tanto dízimo 
assim". 

Ela retrucou: "Eu sei. Eu não devo 
agora, mas estou pagando um pouco 
adiantado, porque não sei quando o sacer
dócio de Deus aparecerá novamente por 
aqui". 

Então eu me curvei e encostei o nariz 
e a testa contra os dela, e as lágrimas de 
meus olhos rolaram por suas faces. e 
Extraído do Conference Report, outubro de 1948, 
pp. 159-160, grafia e pontuação modernizadas. 

MaHhew Cowley foi 

ordenado Apóstolo 

em 1945. Enquanto 

ainda era iovem, 

serviu como missio

nário na Nova 

Zelândia, voltando 

mais tarde como 

presidente de missão 

durante a Segunda 

Grande Guerra. 
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Porque Minha 
Professora 

" ervi-vos uns aos outros pelo amor." (Gálatas 5:13) 

PATRICIA REECE ROP ER 
Baseado em uma experiência da família da autora . 

D 
esiree ouvia admirada a sua professora da 

• Primária. Não podia acreditar no que a irmã Ruiz 
estava dizendo. Parecia bom demais para ser ver

dade. Desiree olhou para as outras crianças de sua 
classe. Elas não pareciam estar tão admiradas quanto 
ela. "É isso realmente o que você quer dizer, irmã Ruiz? 
Faria mesmo qualquer coisa por nós?" perguntou. 

"Sim, Desiree." O lhar bondoso de sua professora, 
mais do que suas palavras, demonstrava que realmente 
falava sério. Mas Desiree continuava a imaginar se isso 
era realmente verdade. Talvez um dia ela descobrisse. 

Nem uma semana havia se passado quando Desiree 
teve a oportunidade de testar a promessa da professora 
da Primária. Certo dia, quando voltou da escola, Desiree 
encontrou um bilhete preso à porta da frente e pegou
o. Quando entrou, ninguém respondeu aos seus chama
do . A casa estava vazia. Uma quietude fantasmagórica 
e tranha envolveu-a, fazendo com que o cabelo de sua 
nu a e arr pi e. 

"Mamã , nd tá você?" Murmurou Desiree, 
nquant lágrimas lhe rolaram pelo rosto. Ela deixou 

cair a mochila no sofá e sentou-se junto dela. 
Lembrando-se do bilhete que tinha nas mãos, abriu-o. 
Reconheceu a escrita da mãe, mas as letras estavam 
juntas, inclinadas. Sua mãe tinha esquecido que ela 
não sabia ler escrita cursiva. 

"Farei qualquer coisa que puder por vocês, porque 
eu as amo." A lembrança das palavras da professora da 
Primária vieram à mente de Desiree. Ela não podia ler 
a escrita cursiva, mas podia ler palavras datilografadas e 
números. Ela podia encontrar o número do telefone de 
irmã Ruiz e telefonar-lhe, pedindo ajuda. 

Quando a irmã Ruiz ouviu o problema de Desiree, 
disse-lhe que viria logo. Para Desiree pareceu muito 

............................................................................................................................................ 
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tempo até que ela chegasse, mas, embora a irmã 
Ruiz morasse em outra cidadezinha, fe:z: a viagem 
em apenas 10 minutos. 

Desiree escancarou a porta da frente e correu 
pela calçada quando viu·a irmã Ruiz sair do carro. 
Em meio às lágrimas, estendeu à professora da 
Primária o bilhete deixado por sua mãe. 

A irmã Ruiz leu o bilhete e sorriu. "Ele diz que 
sua mamãe está na casa de sua avó, trabalhando 
em um acolchoado." 

Desiree lembrou-se repentinamente de que 
a mãe lhe dissera que fosse para a casa da avó, 
naquela mesma rua, depois das aulas . Ela havia deixado 
o bilhete para lembrar a Desiree, mas tinha se esque
cido de escrever em letras de forma, para que Desiree 
pudesse ler. 

"Você quer que eu a leve até a casa de sua avó?" per
guntou a irmã Ruiz. 

Desiree balançou a cabeça. Olhou para a irmã Ruiz: 
"Você percorreu essa distância para ler um bilhete! 
Obrigada." 

A irmã Ruiz sorriu, e Desiree notou que seus olhos 
brilhavam com as lágrimas. "Não 'foi muita coisa, 
Desiree. Farei qualquer coisa que puder por você." 

"Para mim foi demais", respondeu Desiree. 

"O amor a Deus e a Seus filhos é a razão 
mais importante para prestarmos serviço. " 

Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, "0 Ensino do Evangelho", 
A Liahona, janeiro de 2000, p. 96. 

A irmã Ruiz abraçou Desiree. "Fico feliz que vo " 
pense assim." 

Desiree olhou com cuidado para os doi lado antes 
de atravessar a rua e andar para a casa da Vovó. A irmã 
Ruiz observou-a, para ter certeza de que ela ch garia m 
segurança. Depois, dirigiu-se para casa. 

"Onde é que você esteve?" Perguntou a mãe d 
Desiree, quando ela entrou. "Eu e tava começand a 
ficar preocupada." 

'1\cabei de aprender que minha profe sara da 
Primária percorrerá o caminho todo até minha asa para 
ler um bilhete para mim." 

"Por que você mesma não leu?" Perguntou a mã d 
Desiree. 

"Porque não sei ler escrita cu r iva." 
O queixo da mãe de Desiree caiu de surpr sa. " m 

pensei nisso, Desiree. Sinto muito qu v " t nha tido 
que chamar sua profe sara para ajudá-la. " 

"Tudo está bem." Desire rriu. "Minha pro[! 'Ssora 
disse que e tava feliz p r fazer i s , p rque me ama." e 
Patricia Reece Roper é membro da Ala Leamínglon, 
Estaca Delta, tah . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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TEMPO DE 
COMPARTILHAR 

Sou um Filho de Deus 
""O mesmo Espírito testifico com o nosso espírito que 

somos filhos de Deus." (Romanos 8: 16) 

MARGARET LIFFERTH 

Você já segurou um bebê? Já. imaginou onde 
viviam os bebês, antes de nascerem? Vocês 
já ficaram imaginando onde moravam, antes 

de virem para sua família? A Primeira Presidência explica 
na primeira página do livreto Fé em Deus: "Você é' um 
fllho de Deus. Ele é seu Pai Celestial. Ele o ama e Se 
importa com você." 

Como você pode saber que o Pai Celestial o ama? 
Uma forma pela qual nossos pais terrenos podem 
demonstrar seu amor é fornecendo-nos alimentos e 
abrigo. Também nos ensinam a escolher o que é certo. 
Nosso Pai Celestial proporcionou-nos muitas coisas que 
nos fazem lembrar de Seu amor por nós todos os dias 
- a bela Terra, os profetas vivos e nossa família. Acima 
de tudo, Ele enviou Jesus Cristo. Por causa de Jesus 
Cristo, poderemos voltar a viver com nosso Pai Celestial, 
se escolhermos o que é certo. 

O Presidente Gordon B. Hinckley ensinou que pode
mos demonstrar nosso amor a nosso Pai Celestial ao 
conversarmos com Ele em oração e guardarmos os 
Seus mandamentos. Quando fazemos isso, o Presidente 
Hinckley promete: "Ele cuidará de vocês, os guiará e os 
protegerá. Ele os abençoará com seus deveres escolares 
e em sua Primária. Ele os abençoará em sua casa, e 
vocês serão meninos e meninas melhores. ( ... ) Nunca se 
esqueçam, meus queridos amiguinhos, que vocês são 
realmente filhos de Deus, que herdaram parte de Sua 
natureza divina, que Ele os ama e deseja ajudá-los e 
abençoá-los." ("Vocês São Filhos de Deus",ALiahona, 
maio de 2003, p. 119.) 

Moldura de Coroas de Filho de Deus 

Faça uma moldura de coroas para lembrá-lo de que 
v ê é um filho de Deus. Retire a página A15 e prenda-a 
a um papelão. Na moldura, prenda um espelho ou 
uma E t grafia ua. R corte a moldura, as ranhuras na 

moldura e os recortes da coroa. Preencha os espaços 
em branco nos recortes da coroa. Prenda, a cada mês, 
uma nova coroa à sua moldura inserindo as abas nas 
fendas da moldura. 

Idéias para o Tempo de Compartilhar 

1. Ajude as crianças a decorar as seguintes linhas do livreto 

Fé em Deus (verso da capa da frente): "Sei que o Pai Celestial 

me ama e eu O amo. Posso orar ao Pai Celestial a qualquer 

hora e em qualquer lugar. Tento lembrar-me de seguir Jesus 

Cristo. "Selecione uma história das escrituras a respeito de ora

ção-por exemplo, Néfi e seus irmãos no navio (ver 1 Néfi 18) 

ou Daniel na cova dos leões (ver Daniel6). Depois que as 

crianças representarem essa história usando fantasias ou 

etiquetas com nomes simples, discuta o princípio da oração. 

Repita as linhas decoradas com as crianças. Faça com que a 

classe discuta em voz baixa as histórias das escrituras favoritas 

a respeito de oração. Peça a cada classe que escolha uma 

criança para contar a história para toda a Primária. 

2. Explique-lhes que efetuar escolhas é uma parte impor

tante de nossa vida na Terra. Nosso direito de escolher é cha

mado de arbítrio (arbítrio ou arbítrio moral- não livre

arbítrio). Ao usarmos nosso arbítrio para escolher o certo, esta

mos seguindo a Jesus Cristo e podemos voltar a viver com Ele 

e o Pai Celestial. As escrituras nos ensinam a escolher o certo. 

Pendure uma gravura de Jesus com um caminho de 1 O passos 

que leva a Ele e uma criança de papel no fim do caminho. Dê 

a cada classe um papel com a forma de um sinal de trânsito 

com uma das seguintes referências das escrituras gravadas 

nela: Êxodo 20:8; Mateus 19: 18; 2 Néfi 32:9; Mosias 13:20; 3 Néfi 

12:34; D&C 42:21; D&C 42:27; D&C 51:9; D&C 89: 7-8; D&C 

119:4. Algumas classes podem receber mais do que um papel.) 

Peça às classes que procurem as referências e escrevam no 

papel o princípio a que devemos obedecer. Coloque os "sinais 

de trânsito". Prepare estudos de caso que requeiram que as 

crianças tomem a decisão de obedecer a um dos "sinais de 

trânsito "-por exemplo, "Você ouve alguém falando coisas 

maldosas a respeito de um amigo. O que faz?" Peça às crianças 

que respondam e então mova a criança de papel pelo cami

nho em direção à gravura de Cristo. e 



Posso ficar mais bondosa quando ____ _ 

Observação: Se você 
não desejar tirar 
páginas da revista, 
essa atividade pode 
ser copiada, dese
nhada ou impressa 
a partir da Internet 
em www.lds.org. 
Para inglês, clique 
em "Biblioteca do 
Evangelho" (Gospel 
Library). Para outros 
idiomas, clique no 
mapa-múndi. 

Posso compartilhar o evangelho, quando __ 

Posso ser um exemplo por ______ _ 

Posso ir melhor na escola, quando ____ _ 

Posso aprender mais a respeito do Pai Celestial 

Posso aumentar minha fé em Jesus Cristo, 
quando ______________________ _ 
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PARA OS 
AMIGUINHOS 

Você podem encontrar os números O) 1) 2) 3) 4) 5) 6, 7, 8, 9? 
ILUSTRADO POR ADAM KOFORD 

.................................................................................................................................... 
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Regozijar-nos em Nosso 
Conhecimento da Deidade 

E m espírito de oração, leia a 

mensagem a seguir e escolha as 

escrituras e ensinamentos que 

melhor atendam às necessidades das 

irmãs que você visita. Fale de suas 

experiências e de seu testemunho e 

incentive as irmãs a fazerem o mesmo. 

Joseph Smith - História l: 17: "Vi 

dois personagens cujo esplendor e 

glória desafiam qualquer descrição. 

( ... ) Um deles falou-me, chamando

me pelo nome, e disse, apontando 

para o outro: Este é Meu Filho 

Amado. Ouve-O!" 

O Que Sabemos Acerca da Natureza 

da Deidade? 

Presidente Gordon B. Hinckley: 

Creio em Deus, o "Pai Eterno, e em 

Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito 

Santo. Fui batizado em nome dos três. 

Fui casado em nome dos três. Não 

tenho a menor dúvida quanto à Sua 

existência real como seres separados e 

distintos. ( ... ) O maior de todos os 

milagres e o maior de todos os assom

bros é que Eles Se importam conosco, 

e nós somos motivo de grande preocu

pação para Eles. Estão ao alcance de 

cada um de nós. Achegamo-nos ao Pai 

por meio do Filho. Ele é nosso inter

cessar diante do trono de Deus. Que 

maravilhoso é saber que podemos falar 

assim com o Pai em nome do Filho. 

Presto testemunho dessas verdades 

grandiosas e sublimes. E faço isso 

pelo dom e poder do Espírito Santo." 

(O Pai, o Filho e o Espírito Santo", 

ALiahona, março de 1998, pp . 8-9.) 

Élder L. Tom Perry, do Quórum dos 

Doze Apóstolos: " [A experiência de 

Joseph Smith] tornou a existência 

de Deus, o Pai, Deus, o Filho, e 

Deus, o Espírito Santo, clara para a 

humanidade. Assim, o mundo pôde 

ver que três personagens fazem 

parte do grande conselho presidente 

do universo e Eles revelaram-se à 

humanidade como três seres separa

dos, fisicamente distintos um do 

outro ( ... ). O Espírito Santo ( ... ) é um 

personagem de espírito. O Espírito 

Santo é uma testemunha do Pai e 

do Filho, que revela ao homem Seus 

atributos, prestando testemunho 

desses personagens da Deidade". 

('~ Regras de Fé", A Liahona, julho 

de 1998, pp. 24-26) 

Como Nosso Conhecimento dos 

Membros da Deidade nos Aproxima 

Deles? 

Élder JeHrey R. Holland, do 

Quórum dos Doze Apóstolos: "Em tudo 

que Jesus veio dizer e fazer, (. .. ) mos

trou-nos quem é e como é Deus, o 

nosso Pai Eterno, e quão completa

mente dedicado Ele é a Seus 

filhos de todas as eras e 

nações. Por meio de 

palavras e ações, 

Jesus estava procu

rando revelar e dar- t.-lol!lioi~~liill 

nos a conhecer a 

verdadeira natureza 

de Seu Pai, o nosso Pai 

Celestial. Ele fez isso, pelo 

menos em parte, porque tanto 

naquela época quanto hoje todos 

pred amo c nh r a D us mais 

plenamente para amá-Lo mais profun-

dam nt b d r • El d modo 

mai 

d D u ",A Liahona, n mbro d 

2003, p. 70) 

Anne C. Pingree, segunda conse

lheira na presidência geral da 

Sociedade de Socorro:" m mulh -

res santo dos últim dias qu fiz -
ram convênios, todas nó pre i am 

ter uma compreensão nítida da natu

reza e dos papéis dos membros da 

Deidade. Orar para um Pai C 1 stial 

que nos conhece e nos ama; nfiar 

em Jesus Cristo como n 

e Redentor; e sentir a companhia os 

sussurros do Espírito Sant , que n s 

ensina e testifica do Pai d Filh , 

tudo isso no traz paz al gria nos 

momentos difí is". 

Éter l2:4l: "E agora v x rt 

que busqueis esse Jesus( ... ) a fun d 
que a graça de Deus, o Pai, e também 

do Senhor Jesus Cristo d Espírit 

Santo, esteja e permaneça m vós 

e ternamente". • 



PRINCE IHENKORO 

á muitos anos, eu e alguns jovens de meu ramo 
estávamos voltando de uma atividade, espe
rando um ônibus à beira de 

uma estrada pouco movimentada. 
Finalmente, vimos um carro aproxi
mar-se. Ele parou e o motorista era 
um ex-professor meu, o Sr. 
Enemor. Fazia alguns anos que 
não nos víamos. Com grande ale
gria, ele exclamou: "Ihenkoro, 
quanto tempo! Como você cresceu!" 

Sua chegada pareceu-nos um 
milagre, pois fazia horas que esperáva
mos sem ver nenhum veículo. Agora 
nem precisaríamos pagar. Durante 
o trajeto, o Sr. Enemor pergun
tou-nos: "De onde estão 
·vindo?" 

Respondi: "De 
uma atividade 
da Igreja". 

Ele comen
tou: "Ah, que 
bom. Como eu 
gostaria que 
t do o 

qüentassem 
umaigr ja. 
E t paí 

estaria bem melhor". Em seguida, perguntóu: "Qual é 
a igreja?" 

''A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 

"Mórmon? Você é mórmon?" 
Respondi afirmativamente. 

Ele replicou: "Isso não é igreja. Já ouvi falar 
deles". Ele parou o carro e pediu que saísse
mos. Assim fizemos. 

Com um sorriso no rosto, eu disse-lhe: 
"Obrigado, senhor, pela carona. Sei que 
um dia vai prestar testemunho desta Igreja". 
Ele seguiu viagem, e esperamos de pé 

durante uma hora e meia o ônibus para vol
tar para casa. 

Eu sabia que precisaria pagar 
um preço elevado para ser um 



bom missionário. Todos temos de fazer sacri
fícios por algo de valor. Nosso Salvador mos

trou-nos isso quando pagou o preço de 
nossos pecados. 

Senti o desejo de pregar o evangelho ao 
Sr. Enemor, assim fui à casa dele. Ele nunca 
me permitiu entrar, mas deixei-lhe vários 

folhetos e uma revista da Igreja. 
Muitos meses depois, recebi uma carta dele, 

que dizia: "Por favor, perdoe-me pelo que lhe 
fiz naquela noite. Devo-lhe desculpas e toda a 
nossa gratidão. Eu e minha família agora somos 

membros da Igreja à qual eu me opunha antes. 
Hoje sou um santo dos últimos dias". 

O irmão Enemor e sua família são mem
bros fiéis da Igreja em Abuja, Nigéria. 

Já foram até selados no templo. Ele 

ainda me escreve e sempre diz: "Obrigad 
por ter-me guiado à luz". 

Ganhamos a vida pelo que recebemos a 
trabalhar, mas só a tornamos significativa pelo 

que doamos. Podemos partilhar o evangelho 
e levar luz à vida de muitas pessoas. As pes
soas podem esquecer o que vocês disserem e 
fizerem, mas jamais se esquecerão dos senti
mentos que vocês instilarem. Continuem a 
fazerem-nas sentirem-se bem, levando-lhes a 
luz do evangelho. Fui abençoado com recom

pensas grandiosas pelo pequeno preço que 
paguei ao proclamar o evangelho a alguém 
que inicialmente me rejeitou por minhas 

crenças. • 
Prince Ihenkoro está servindo 

como missionário de tempo 
integral na Missão Gana 

Acra. 

Por ser membro da 
Igreja, perdi uma 
carona, mas isso 
levou um bom 
homem e sua famí
lia a conhecer o 
evangelho. 
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O Retorno 

Abandonar 
a Pornografia 
RORY C. REID 

O Senhor apoiará os seus 
esforços de vencer o hábito 
da pornografia. 

A:ornografia está crescendo em popula
ridade e em acessibilidade e muitos a 
consideram uma diversão inócua. 

Porém, os líderes da Igreja têm consistente
mente nos alertado sobre a sua natureza des
trutiva. O Presidente Gordon B. Hinckley 
aconselhou: '1\fastem-se da grande e terrível 
enchente da pornografia que está varrendo a 
Terra e que faz alguns homens enriquecerem 
enquanto destroem muitos outros que se dei
xam escravizar por ela. Afastem-se dela" .1 

'fragicamente alguns desprezam os conse
lhos de nosso profeta e se emaranham nesse 
material obsceno. Esses descobriram que, 
como muitos outros vícios, o hábito da porno
grafia é extremamente difícil de ser vencido. 

Mas é possível vencê-lo. Como psicotera
peuta que tem aconselhado numerosos clien
tes que lutam contra o hábito da pornografia, 
observei vários denominadores comuns entre 
aqueles que tiveram sucesso em sua luta para 

abandonar o hábito. As seguintes sugestões, 
embora não esgotem a lista, têm o objetivo 
de fornecer alguma orientação e ser talvez 
um ponto de partida para aqueles que dese
jam abandonar o uso da pornografia. 

Reconhecer a Existência do Problema 

Muitos indivíduos minimizam a extensão 
do problema devido ao sentimento de culpa. 
O modo do Senhor, no entanto, exige que 
reconheçamos nossas faltas diante Dele. 
(Ver Salmos 32:5; Alma 38:14; 39:13; D&C 
5:28.) Tal confissão é, na realidade, um exer
cício de honestidade para com nós mesmos, 
ao admitirmos intimamente aquilo que já 
é transparente para Deus. O envolvimento 
com pornografia deve também ser partici
pado ao cônjuge (e no caso dos jovens, aos 
pais) e ao bispo ou presidente do ramo. 

Muitos dos que vêm pornografia temem 
que admitir isso ao cônjuge poderá colocar 
seu casamento em risco. No entanto, algun 
estudos indicam que a maioria dos casamento 
fica intacta se ambo os parceiros estiverem 
desejosos de vencer o problema junto . 

Aqueles que se e-mara
nham em material 
obsceno descobrirão 
que ele desenvolve o 
egoísmo, o isoú.lmento 
e o segredo. Porém, 
através de e~orço dili
gente e com a ajuda 
do Senhor, é possível 
abandonar o vício da 
pornografia. 
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AJgumas vezes os indivíduos adiam a admissão do vício 
porque temem magoar o cônjuge. Uma razão como essa 
é apenas uma desculpa para proteger os que têm o pro
blema da reação do cônjuge e de outras conseqüências 
de seu comportamento. Assim eles podem continuar 

a entregar-se à pornografia enquanto a mantêm em 
segredo. Porém a desonestidade em um relacionamento 
pode ser tão danosa quanto a pornografia e, de qualquer 
forma, muitos cônjuges acabam por descobrir o pro

blema. É mais provável que o cônjuge ofereça apoio 
quando aquele que luta com o problema demonstra 
humildade, confessa o problema e solicita ajuda à sua 

recuperação. 
Mesmo sendo possível esconder nossas ações por 

algum tempo, nossos segredos nunca estão escondidos 
do Senhor. Como nos diz Jacó: "Ele conhece todas as coi
sas e não há nada que não conheça". (2 Néfi 9:20) 

Dizer a verdade libera a energia que antes era utilizada 
para guardar segredos e pode dar um sentimento de alívio à 
pessoa que revela o próprio problema. De fato, muitos côn

juges relatam que a revelaç~o do problema pelo parceiro, 
embora dolorosa, lhes deu alívio porque ficaram sabendo 

que suas suspeitas não se baseavam em sua própria insegu

rança. Quando alguém se determina a ser honesto e inicia 

o processo de arrependimento, a Expiação pode remover 

o peso do pecado. E através da Expiação, o cônjuge pode 
receber a força para perdoar as violações de sua confiança 

sagrada. 

Aceitar a Expiação 

O verbo hebraico equivalente à palavra expiação é 
kaphar, vocábulo que significa "cobrir"2

• Portanto, a pala

vra expiação sugere que Cristo pode cobrir os pecados 
apagando-os por meio de Sua misericórdia se nos arrepen
dermos. (Ver Atos 3:19.) O resultado do processo é que 
nossos pecados podem tornar-se "brancos como a neve". 

(Isaías 1: 18) 
Em contraste, o adversário tenta aqueles que têm o 

vício da pornografia a procurar encobrir ou a cobrir seus 
pecados - opondo-se assim ao processo de arrependi

mento, evitando o encontro com a própria fonte da cura. 

Ao fazer isso, acrescentam o pecado da desonestidade ao 
da pornografia e "assim o diabo engana suas almas e os 

conduz cuidadosamente ao inferno". (2 Néfi 28:21) 
A história de Adão e Eva ilustra a maneira como 

Satanás tenta nos escravizar. Após transgredirem um 

Por meio da 
Expiação, 
Cristo pode 

cobrir nossos peca
dos apagando-os, se 
nos arrependermos. 
O resultado é que 
nossos pecados se 
tornam "brancos 
como a neve". 
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dos mandamentos de Deus, Satanás fez Adão 
e Eva se sentirem envergonhados e lhes 
disse para se cobrirem e se esconderem. Da 

mesma forma, Satanás tenta nos desviar de 
Deus quando cometemos erros. Todavia um 
anjo de Deus instruiu a Adão a arrepender-se 
e a invocar "a Deus em nome do Filho para 

todo o sempre". (Moisés 5:8) Adão e Eva 
aprenderam a transformar esse medo e a ver
gonha em fé e confiança. Igualmente, aque
les que lutam contra o vício da pornografia 
devem transformar seu temor e medo em fé 
e confiança no Senhor e em Sua Expiação. 

Quando aceitamos a Expiação, confessamos 
nossos pecados e nos submetemos às conse
qüências de nossas escolhas. Se tentarmos 

punir a nós mesmos por causa do pecado atra
vés de culpa e vergonha auto-impostas, estare
mos erroneamente usurpando a autoridade do 

Salvador. O Salvador tem o direito de estender 
a misericórdia e de fazer o julgamento. Nosso 
direito reside em submetermos nosso coração 

a Deus e aceitar Sua misericórdia e Sua justiça 
de acordo com a lei divina. Embora não tenha
mos o direito à misericórdia, podemos nos 

qualificar para recebê-la pela graça de Deus e 
através de um coração quebrantado e um espí
rito contrito. Essa poderosa mudança de cora
ção que santifica um filho ou filha de Deus 

livrando-o da injustiça é um dom que advém 
pela fé e confiança Nele e pelo poder de Sua 
Expiação. A redenção do pecado por meio 

desse processo provavelmente levará muito 
tempo, mas no final poderemos saber, à 
medida que o Espírito nos. transmite certeza à 

alma de que nossos pecados foram perdoados. 

Estar Alerta 

O rei Benjamim aconselhou sabiamente 

a todos a tomar "cuidado com vós mesmos, 
e vossos pensamentos e vossas palavras e 

vossas obras". (Mosias 4:30) Aquela pessoa 
que está procurando vencer o hábito da por
nografia deve identificar padrões e fraquezas 

em sua vida e ficar alerta para evitar 

acontecimentos que podem levá-la 
entregar-se à pornografia. 

Certo indivíduo percebeu que empr 
que experimentava uma emoção negativa, 
ele tentava escapar do desconforto por meio 
de pensamentos pornográficos. A partir 
dessa percepção, ele começou a oferecer 
uma oração silenciosa sempre que tinha uma 

emoção negativa, pedindo ajuda para enfren
tar a experiência e resistir ao impulso de fuga. 

Uma história do Livro de Mórmon ajudou 
esse homem a compreender como o Senhor 
poderia ajudá-lo em seu problema. Ele obser
vou que quando o povo de Alma estava em 

servidão o Senhor prometeu-lhe que suas 
cargas seriam aliviadas. (Ver Mosias 24: 14) Ele 
não prometeu remover essas cargas comple

tamente. Da mesma forma, esse homem não 

esperava que o Senhor eliminasse as emo
ções negativas de sua vida, mas que o aju

dasse a lidar com elas de maneira saudável. 
Ao reservarmos algum tempo para ponde

rar sobre nossa vida, essa compreensão virá, 

especialmente se for solicitada como parte de 
uma oração sincera. 

Fazer Aiustes 

Para vencer hábitos relacionados à porno

grafia, as pessoas devem fazer ajustes em seu 
comportamento ou atitude. Freqüentemente 
essas pessoas já perderam "a sensibilidade" 

(1 Néfi 17:45; Morôni 9:20). Elas devem apren
der a reconectar-se com seus sentimentos e 
com Deus, a serem humildes outra vez e a 

confiarem. O papel do Espírito Santo é de 
extrema importância e pode ajudar as pessoas 
a experimentarem "uma vigorosa mudança" 
de coração que as influenciará a "fazer o bem 

continuamente". (Mosias 5:2; Alma 5:12, 14, 
ver também Alma 5:26.) 

Podemos também obter ajuda com aque
les que se encontram ao nosso redor. Com 
ensinou o Presidente Spencer W Kimball 

O QUE É 
PORNOGRAFIA? 

As definições de por
nografia variam bastante, 
sejam elas legal, acadê
mica ou de outra natu
reza. Mas de maneira 
prática, pornografia é 
qualquer meio visual ou 
escrito produzido com 
o intuito de estimular 
sexualmente. Se a obra 
não tinha a intenção 
de estimular, mas no 
entanto causa excitação 
em um indivíduo, ela é 
pornografia para aquela 
pessoa. 

Se você se encontrar 
perguntando a si mesmo 
se uma obra é pornográ
fica, a pergunta em si 
sugere que o material o 
faz sentir desconfortável. 
Essa reação deveria ser 
suficiente para fazer com 
que ela fosse evitada. 
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(1895- 1985), o Senhor muitas vezes utiliza outras pessoas 

para alcançar Seus justos propósitos.3 Bispos ou presiden

tes de ramo, familiares e conselheiros qualificados podem 

ajudar alguém a abandonar a pornografia definitivamente. 

Como diz o velho ditado, o Senhor ajuda aqueles que aju

dam a si mesmos. E espera-se de nós que aproveitemos os 

recursos que nos são disponibilizados. 

Outro ajuste necessário inclui uma rededicação diária 

ao hábito consistente de estudo das escrituras. Grande 

força pode advir a alguém que se banqueteie regularmente 

com as palavras de Cristo. O livro de Alma nos ensina que 

a palavra exerce "um efeito mais poderoso sobre a mente 

do povo do que a espada ou qualquer outra coisa". (Alma 

31:5) Semelhantemente, Néfi disse a seus irmãos que 

"todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se 

apegassem, jamais pereceriam; nem as tentações nem os 

ardentes dardos do adversário poderiam dominá-los até a 

cegueira, para levá-los à destruição". (1 Néfi 15:24) 

O poder da palavra manifesta-se em nossa vida quando 

vivemos os princípios que aprendemos em nosso estudo 

pessoal das escrituras. O Senhor adicionará aos nossos 

esforços sinceros a força necessária para irmos em frente 

com nossos desejos de retidão. Ele nos abraça quando 

abraçamos a Sua palavra. 

Devem também ser feitos ajustes na maneira como 

interpretamos nossas experiências. Mudar a maneira de 

pensar pode ser a mudança mais difícil de se fazer. Dizer a 

alguém simplesmente que não pense em pornografia é um 

paradoxo por natureza. Para evitar pensar em algo, as pes

soas devem saber o que devem evitar e, portanto, devem 

trazer à mente a própria coisa que estão tentando esquecer. 

Muitos dos que têm sucesso em abandonar a pornogra

fia relatam que é mais útil focar a mente em metas positi

va que sejam incompatíveis com a contemplação da 

pornografia do que canalizar toda a sua energia para tentar 

não pensar no assunto. Se, ao contrário, essas pessoas se 

concentrarem em ser mais honestas, por exemplo, eles se 

permitirão pen ar freqüentemente sobre a honestidade. 

E a e tratégia evita ter que pensar em eliminar a porno

grafia-e ubseqüentemente pensar na pornografia-o 

que pode di parar uma nova busca pela pornografia. 

mpre ugiro que as pe oas pensem honestamente 

br t ntaçõ . Um indivíduo que experimentou essa 

ab rdag m mpr endeu que as mulhere descritas na 

pornografia não agiriam daquela maneira na vida real. Ele 

compreendeu que as imagens que viu eram retocadas com 

o uso de tecnologia do computador e não representavam a 

realidade. Além disso, descobriu que alguns dos atores utili

zavam álcool ou drogas a fim de entorpecer seus sentimen

tos para permitir-lhes participar de atividades degradantes. 

Devido à abordagem honesta desse homem à questão da 

pornografia e a seus esforços de reconhecê-la como o que 

ela realmente era, a sua atratividade diminuiu substancial

mente. Ele tornou-se capaz de cultivar mais COf!1-pletamente 

a sua habilidade de distinguir o bem do mal. (Ver Gênesis 

3:5; Moisés 4:11.) 

Ser Responsável 

Muitas pessoas minimizam a seriedade de seu compor

tamento usando expressões como "Eu notei por acaso", 

"Eu não compreendi", "Fui pego de surpresa". Quando 

nos conscientizamos, aceitamos a responsabilidade pelo 

nosso comportamento e ficamos desejosos de promover 

ARREPENDIMENTO: UM 
PROCESSO DE LIMPEZA 
"Satanás esforça-se para conven
cer as pessoas que seus pecados 
podem ser escondidos dos outros; 
no entanto ele faz com que eles 
sejam revelados nas situações 

mais comprometedoras. Seu objetivo é a escraviza
ção dos filhos de Deus. Todas as suas tentações 
atraentes e envolventes têm como objetivo principal 
a destruição do indivíduo. 

Procure seu bispo. Ele vai mostrar-lhe como arre
pender-se e vai ajudá-lo no processo. Ao orar 
e agir, você será levado a encontrar outras pessoas 
que lhe darão apoio. O arrependimento é um pro
cesso de limpeza. É difícil, mas tem um fim, um fim 
glorioso com paz e um refrescante perdão, além de 
ser o milagre de um novo começo. " 
Élder Richard G. Scott do Quórum dos Doze Apóstolos, "Libertar
se dos Fardos Pesados" A l.iahona, novembro de 2002, p. 87. 



mudanças em nosso ambiente 
que nos levarão a ter menos 
propensão ao erro. Por exem
plo, uma pessoa que é tentada 
pela pornografia na Internet 
deveria concordar em instalar 
filtros em seu computador, a 
manter a porta do quarto aberta 
enquanto usa o computador 
ou a colocar o monitor do com
putador voltado para uma áre~ 
de grande movimento.4 A pes-
soa deveria evitar isolar-se e 

E 
mais útil focar 
a mente em 
metas positivas 

que sejam incompatí
veis com a contempla
ção da pornografia 
do que canalizar 
toda a sua energia 
para tentar não pen
sar no assunto. 

colocar-se em situações que poderiam tentá-la a sucumbir. 
Lembrem-se da história do rei Davi, que "no tempo em 

que os reis saem à guerra( ... ), Davi ficou em Jerusalém". 
(II Samuel11:1) Ele deveria estar com seu exército, no 
entanto, em vez disso ele "andava passeando no terraço 
da casa real", e viu Bate-Seba banhando-se. (VeJ; II Samuel 
11:2.) Então ele cometeu o erro de sucumbir à tentação 
da luxúria. Da mesma forma, os que lutam para vencer 
a pornografia devem evitar todas as situações potencial-
mente comprometedoras. 

Abandonar o Comportamento 

Aquelas pessoas que lutam contra o hábito da porno
grafia precisam compreender um aspecto relacionado a 
seus pecados que nem sempre é mencionado. O pecado e 
a luxúria realmente dão prazer temporário. Se não o fizes
sem, elas teriam pouco poder de nos atrair. O Presidente 

Hinckley admitiu que aqu 1 qu "m p rn rafi p d m 
achá-la estimulante. "Mas", di 1 , 'El d truirá. " 
Essa destruição poderá levar m , at m m 
sempre ocorrerá. Ao contemplar a fraqueza de u p 
Mórmon disse: "O Senhor não lhe permitiria d 1 itar

continuamente no pecado". (Mórmon 2:13) 
Confiar no Senhor suficientement para 

abandonar a pornografia pode er um do p -
sos mais espetaculares que as pessoas podem 

dar no caminho do arrependimento. Mas é e e 
o significado do arrependimento - uma mudança de 

coração e de mente e uma disposição de abandonar o 
comportamento que é contrário à vontade de Deu . Tal 
abandono substitui a gratificação temporária pela ati fa
ção permanente obtida por um relacionamento matrim -
nial saudável e significativo, com proximidade a D u 
com o auto-respeito que resulta do viver reto. 

Há Esperança 

Caso você esteja lutando contra o hábito da porn gra
fia, saiba que há esperança! Para abandoná-lo e libertar- e 
de sua influência serão necessários comprometimento, 
força e perseverança. Parte da batalha será vencida pela 
rendição e não pela luta quando você permitir que a ua 
vontade seja "absorvida pela vontade do Pai1

'. (Mosias 15:7) 
Algumas batalhas serão travadas nas silenciosas câmaras 
da alma, nas quais só você saberá das pequenas vitórias ao 
longo da estrada da recuperação.6 O desejo de aband nar 
a pornografia é um anseio justo e o Senhor o apoiará, 
desde que você faça a sua parte. • 
Rory C. Reid é membro da Ala Pilgrims Landing li I, 
Estaca Leí Utah Jordan Ri ver. 

NOTAS 

1. "Selections fro m Addresses of Presidem Gordon 8 . Hincldey", 
Ensign, março de 2001, p. 65 

2. Ver Russell M. Nelson, "A Expiação", A Liahona, novembro de 1 996, 
p . 35. . 

3. Ver The Teachings ofSpencer W. Kimball, ed . Edward L. Kimball 
(1982) , p. 252 

4. Ver M. Russell Ballard , "Que Nos a Voz eja Ouvida", A Liahona, 
novembro de 2003, pp. 16-19. 

5. "Conselhos e Oração do Profeta para o Joven ", A Liahona, 
abril de 2001, p . 37. 

6. Ver David O. Mc.Kay, Conference Report, outubro 195 , 83; ver tam-
bém Ezra Taft Benson, "In H i teps," Tambuli, fever ·iro 1989, p . 3 

Outros artigos sobre o assunto: Ver "Perigo à Vista! Evitar a 
Armadilha da Pornografia", A Liahona, outubro de 2002, pp. 12- 17; 
Thomas S. Monson, "Pornografia - Inimigo Mortal," A Liahona, 
novembro de 2001, pp. 2-5. 
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FORTALECER A FAMÍLIA 

NOSSO PROGRESSO RU MO 
' -A PERFEIÇAO 

Continuação de uma série com reflexões para o estudo e uso de 
'f\ Família: Proclamação ao Mundo". 

"Na esfera pré-mortal, os filhos e filhr;ts que 

foram gerados em espírito conheciam e ado
ravam a Deus como seu Pai Eterno e aceita
ram Seu plano, segundo o qual Seus filhos 

poderiam obter um corpo físico e adquirir 
experiência terrena a fim de progredirem 
rumo à perfeição, terminando por alcançar 
eu destino divino como herdeiros da vida 

eterna. O plano divino de felicidade permite 

que os relacionamentos familiares sejam 
perpetuado além da morte. "1 

34 

A Vida Pré-Mortal é a Chave 

A fim de entendermos nosso propósito 
aqui na Terra e alcançarmo nosso potencial 

ivin pr i amo compreender que vive-
m m filh e pirituai de nosso Pai 

Celestial antes de nascermos. "Quando com
preendemos a doutrina da vida pré-mortal", 
afirmou o Presidente Boyd K. Packer, 
Presidente Interino do Quórum dos Doze 
Apóstolos, "adquirimos a consciência de que 
somos ftlhos de Deus, de que vivemos com 
Ele em espírito antes de entrarmos na morta
lidade. Sabemos que esta vida é um teste, 

que a vida não se iniciou no nascimento nem 
terminará com a morte. Assim, a vida começa 
a fazer sentido, com significado e propósito, 
mesmo em meio a todo o caos que a huma
nidade cria para si mesma."2 

A Bênção de um Corpo Físico 

Em nossa vida pré-mortal, regozijamo-nos 
diante da oportunidade de vir à Terra, receber 



Relacionamentos Familiares Eternos 

Quand falam , m atin ir n ss 1 t n
cial et rno, id al qu t m , m m nt 

um corpo físico e passar pela experiência 
mortal. Sabíamos que essa era a única 
maneira de tornar-~os como nosso Pai. 
Celestial perfeito e finalmente levar o tipo de 
vida que Ele leva: a vida eterna. O Presidente 
]oseph Fielding Smith (1876-1972) explicou: 
"Nada deve ser considerado mais sagrado e 
honrado do que o convênio pelo qual o espí
rito dos homens, a prole espiritual de Deus, 
tem o privilégio de vir a este mundo num 
tabernáculo mortal. ( ... ) A maior punição 
jamais infligida foi a destinada a Lúcifer e 
seus anjos. Perder o privilégio de receber um 

Esse se lamento não 
ocorre automati
camente. Temos a 

responsabilidade de bus-

no o Pai C 1 tial. Aqu 1 s qu h 
vida eterna entrarão naqu 1 "alt ant 
lugar" como casai lado p 1 p d r d 
sacerdócio e de frutarão r la ionam nt , 
que perdurarão além da mort . "A m 'ma 
sociabilidade que exi te entre nó , aqui, 
existirá entre nós lá", en in ou o Profeta 
Joseph Smith, "só que erá acompanhada 
de glória eterna, glória es a que não exp ri-

car nossos antepassados 
e exercer o poder sela
dor vicariamente por 
eles na casa do Senhor. 

corpo mortal para sempre é a maior de todas 
as maldições. Esses espíritos não podem pro-
gredir, não têm esperança de ressurreição 
nem de vida eterna! ( .. .) Os espíritos não 
podem ser aperfeiçoados sem um corpo de 
carne e ossos. Esse corpo e seu espírito são 
trazidos à imortalidade e às bênçãos da salvação por meio 
da ressurreição.(. .. ) Com exceção do nascimento nesta vida 
e da ressurreição, não há nenhuma outra forma de os espíri-
tos tornarem-se como nosso Pai Eterno".3 

Andar pela Fé 

Embora alguns dos filhos de Deus precisem apenas 
adquirir um corpo físico e em seguida são chamados 
de volta à Sua presença, o restante de nós vem à Terra . 
com motivos adicionais: aprender a fé, desenvolver 
qualidades semelhantes às de Cristo diante da oposição 
e ser provados e testados. O Presidente Marion G. 
Romney (1897-1988), Primeiro Conselheiro na Primeira 
Presidência, ensinou: "Em nossa jornada eterna, esta expe
riência mortal pela qual estamos passando agora é uma 
fase necessária. A flm de atingirmos a perfeição, tivemos 
que deixar nosso lar pré-terreno e vir à Terra. Nesse pro
cesso, um véu foi colocado sobre nossos olhos espirituais, 
e a lembrança de nossas experiências pré-mortais foi apa
gada. No Jardim do Éden, Deus concedeu-nos o arbítrio 
moral e, por assim dizer, deixou-nos entregues a nós mes
mos, entre as forças do bem e do mal, a flm de sermos 
provados - para ver se, andando pela fé, atingiríamos 
todo o nosso potencial, fazendo 'todas as coisas que o 
Senhor [nosso] Deus [nos ordenasse)'". (Abraão 3:25)4 

mentamos agora". (D&C 130:2) Emb ra er
tamente nos regozijaremo na ompanhia 
eterna de amigos próximo , r la i na
mentos que terão mais ignificado para n 
serão os familiare , elado para t da a t r
nidade na casa do Senhor p r m io d 
ordenanças dosa erdó io. 

Esse selamento não ocorre automaticam nte. 1i m s a 
responsabilidade de buscar nossos antepas ado e ex r r 
o poder selado r vicariamente por eles na casa do enhor. O 
Presidente Brigham Young (1801-1877) ensinou:" om 
chamados para redimir as nações da Terra. No antepas-
sados não podem ser aperfeiçoados sem nós; tampou o 
nós não podemos ser aperfeiçoados sem eles. É preci o 
que se forme uma corrente do santo sacerdóci ligand a 
última geração que venha a viver na Terra até o Pai Adã , 
para podermos redimir todos os que pos am er salvo e 
colocá-los num lugar onde possam receber alvaçã glória 
em algum reino".s 

É uma bênção grandiosa viver nesta dispen ação. 
Recebemos ensinamentos sobre nossa exi tência pré-mortal 
e as escolhas que lá fizemos, compreendemo nos o propó
sito na mortalidade, temos o sacerdócio e as ordenanças do 
templo necessárias para selar as famílias para a eternidade 
dispomos dos recursos para levar avante esta grande bra. 
Como perguntou o Profeta]oseph Smith: "Nã prosseguire
mos em tão grande causa?" (D&C 128:22) • 

NOTAS 
1. ''A Família: Proclamação ao Mundo", A Liahona, outubro de 2001 , p. ·•9 
2. "The My tery ofLife", Ensign, novembro de 1983, p. 17. 
3. Conference Report, outubro de 1965, pp. 27-28. 
4. "Prayer ls the Key", Ensign, janeiro de 1976, p . 2. 
5. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Brigham Young ( J 99 ) 

p . 310. 
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VOZES DA IGREJA 

Devemos Escalar? 
Nova Inglaterra é conhecida por seu 
clima altamente imprevisível. 

No dia anterior à nossa partida, 
começou a chover. Normalmente, tal 
fato não me preocuparia, pois sem
pre chovia quando fazíamos cami
nhadas. Desta vez, no entanto, tive 
um sentimento crescente de descon
forto. Verifiquei a previsão meteoro
lógica - chuvas fracas, nada mais. 
Apesar disso, eu ainda me sentia 
incomodado à medida que a tarde 
caía. Esse sentimento cresceu mais 

Michael T. Ri c h i e 

Há alguns anos, eu e vários 
amigos do instituto planeja
mos fazer uma viagem de 

dois dias levando nossos pertences 
em mochilas. Éramos campistas 
experientes, familiarizados com as 
áreas em que viajaríamos e estáva
mos bem equipados para a maioria 
das prováveis situações. No entanto, 
logo aprenderíamos que sem a dire
ção do Espírito Santo nossos apetre
chos e nosso conhecimento seriam 
quase inúteis. 

Alguns dias antes de nossa viagem, 
o céu estava claro e a temperatura 
moderada. Nosso destino era o 
Monte Chocorua que faz parte das 
Montanhas White, no Estado·de New 
Hampshire. Embora reconheçamos 
que as montanhas da nossa região 
não atinjam altitudes tão elevadas 
quanto as de outras partes do mundo, 
a subida entre o pé da 

ainda ao ler as escrituras, orar e 
deitar-me. 

montanha e o pico é sig
nificativamente íngreme. 
Além disso, a região da 1\ chegarmos 

todos ao 
ponto de 

partida, expressei 
minhas preocupa
ções. Para meu 
alívio, dois outros 

Finalmente fui até 
minha mochila e peguei o 
mapa da Floresta Nacional 
das Montanhas White. Ao 
localizar no mapa o Monte 
Chocorua, meu senti
mento de apreensão 
dobrou. Foi tão intenso 
que pensei em cancelar a 
viagem, mas ess~ idéia 

tinham tido os 

mentos. 
ainda não me fez sentir 
bem. Encontrei outra mon
tanha em nossa lista de 

escaladas e imediatamente senti-me 
melhor. Depois de orar, senti-me bem 
em relação ao nosso novo destino. 
Minha única apreensão agora era 
desapontar meu amigo Glenn, pois 
ele havia despendido grandes esforços 
no planejamento da viagem. 

Na manhã seguinte ainda chovia 
fraquinho. Ao chegarmos todos ao 
ponto de partida, expressei minhas 
preocupações e falei a meus amigos 
sobre minhas orações e sentimentos. 
Para meu alívio, dois outros tinham 
tido os mesmos sentimentos e Glenn 
mostrou-se mais do que desejoso de 
mudar nosso roteiro. Em seguida, ora
mos e rogamos ao Senhor para nos 
proteger em nossa jornada e a nos 



ajudar a tomar decisões corretas. 
Todos nos sentimos bem com nossos 
novos planos e partimos. 

Apesar da chuva contínua, nossa 
viagem e a escalada transcorreram 
sem incidentes. Após o jantar, a chuva 
parou e as nuvens se dissiparam, reve
lando um belo pôr-do-sol. Sentindo
nos leyes e felizes, fomos dormir. 

Fomos despertados à meia-noite 
por uma intensa tempestade elétrica 
que durou a maior parte da noite. 
Embora a chuva, o vento e os relâm
pagos fossem intensos onde estáva
mos, não sentimos qualquer perigo 
imediato. Os relâmpagos eram muito 
mais constantes e pesados a leste 
onde, do meu ponto de observação 
privilegiado, eu p'ercebia que uma 
determinada área era particularmente 
atingida por um raio a cada segundo, 
o que continuou por pelo menos uma 
hora. Feliz de não estar naquele lugar, 
voltei a dormir. Apesar de úmida até o 
final, a viagem foi agradável. 

Dias depois, tivemos um piqueni
que do instituto no qual estavam 
todos os que participaram da viagem. 
Quando Glenn chegou, sua fisionomia 
estava estranha. Ele nos mostrou 
uma seção do guia de viagens das 
Montanhas White. Ali dizia que 
embora o Monte Chocorua não fosse 
tão elevado quanto seus vizinhos, sua 
face mais íngreme e sua posição geo
gráfica o tornavam uma das monta
nhas mais perigosas da América do 
Norte, pois é atingida freqüentemente 
por raios. Verificamos também que a 
área que vimos ser bombardeada por 
raios era a área do Chocorua. 

Como ficamos gratos por termos 
sido alertados pelo Espírito Santo a 
não ir àquele lugar naquele dia! • 

Michael T Richie é membro da Ala Scítuate, 
Estaca Providence Rhode Jsland. 

Jazmim e o Dia 
do Senhor 
Morcela Colaberardino de Mitillo 

O uando o salário de meu 
marido sofreu uma redução de 
30 por cento há vários anos, 

comecei a pensar em maneiras de 
ajudar a minha família a pagar as 
contas. 

Eu já havia organizado festas de 
aniversário várias vezes - inclusive 
vestindo-me de palhaço, organizando 
jogos e fazendo teatros de marione
tes - para meus dois filhos e, por 
isso, parentes me perguntavam por 
que não transformava o talento em 
trabalho, organizando festas para 
outras pessoas. Agora parecia ser o 
momento de colocar em ação essa 
sugestão. 

Comecei colocando cartazes nas 
lojas locais. Logo depois, Jazmim, o 
Palhaço, tinha seu primeiro trabalho. 

Não foi um começo fácil, no 
entanto. Nos primeiros seis meses, a 
maioria das festas para as quais eu 
recebia propostas eram realizadas nos 
domingos. Parecia que todo mundo 
precisava de um palhaço no Dia do 
Senhor! Embora eu tivesse prometido 
ao Senhor que jamais trabalharia em 
Seu dia, era desanimador ter que 
recusar trabalho quando precisava 
tanto dele. 

Certa ocasião, recebi uma oferta 
da prefeitura para ajudar a organizar 
a celebração do Dia da Criança, que 
seria em um domingo. Ofereceram
me uma boa quantia, mas eu não 

podia quebrar minha promessa. 
Alguns de meus amigos me di e
ram que eu nunca teria sue sso s 
não aceitasse trabalhar ao d min
gos, mas eu sabia que nã p d ria 
desapontar o Senhor. Diant d 
tal oposição, tentei n entrar-m 
nas promessas que El fez àqu 1 s 
que honram o Seu dia. 0/í r D& 
59:9-13.) 

Aos poucos, as circunstân ias 
começaram a melhorar. H je, 
alguns anos mais tarde, tenho muito 
trabalho aos sábados e nos dias de 
semana. Consegui até mesm con
vencer alguns de meus clientes a 
passar suas festas de domingo para 
sábado. 

No princípio, imaginei se seria 
possível ter sucesso quando tantas 
pessoas tratavam o domingo como 
qualquer outro dia da semana. 
Agora, no entanto, compreendo que 
sempre que demonstramos ao 
Senhor que estamos desejosos de 
guardar Seus mandamentos e a fazer 
a nossa parte, Ele nos dará um meio 
de fazê-lo. • 

Marcela Colaberardino de Milillo é mem
bro da Ala Roque Sáenz Pena, Estaca Rio 
Cuarlo Argentina. 
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Encontro "Casual" 
Nome não revelado 

O dia era cinzento e chuvoso-
o que era mcomum na enso
larada Califórnia. Meu 

marido e eu tínhamos saído de 
uma sessão de investidura repleta 
como parte do dia de nossa estaca 
no templo. Meu marido enfrentou 
a chuva para correr até o carro 
enquanto eu o aguardava dentro 
das portas do templo. 

Enquanto eu conversava calma
mente com um membro de 
minha ala, uma irmã que não 

1\tesde 
partir, 
Diane e 

eu nos abraçamos 
sob a chuva que 
caía suavemente 
sobre nós. "Não 
me sinto mais tão 
só", ela sussurrou. 

reconheci aproximou-se de nós. Ela 
estava molhada até os ossos e apa
rentemente tinha estado cho
rando. Ela nos explicou que havia 
esquecido os faróis do c_arro ace
sos e agora não conseguia dar a 
partida. Ela nos reconheceu por 
estarmos na mesma sessão do 
templo - ela era a única oficiante 
da sessão que não pertencia à 
nossa estaca-e queria saber se 

tínhamos cabos de conexão de 
bateria para emprestar-lhe. 

Enquanto conversávamos, ela 
começou a olhar fixamente para mim 

e finalmente perguntou: "Você não se 
chama Kathy West?" (Os nomes são 
fictícios). 

Tomada de surpresa, exclamei: 
"Esse era meu nome de solteira!" 

"Sou a Diane Cody Hart", ela disse. 
''A irmã mais nova de Anne Cody". 

Anne Cody-o nome caiu como 
um raio sobre mim. Eu não via Anne 
havia anos. Isso quería dizer trinta 
anos e mil e quinhentos quilômetros 
de distância. Anne tinha sido minha 
amiga de infância-e o meu primeiro 
elo com a Igreja. Minha mãe, eu e 
minhas irmãs éramos membros da 
Igreja, porém meu pai não. Ninguém 
da família estava ativo. Anne me 



levava paciente e consistentemente à 

Igreja e às reuniões das Moças e 

me incluía nas atividades da Igreja. 

Durante aqueles anos decisivos, per

maneci ativa mais devido à amizade 

de Anne do que pelo meu testemu
nho do evangelho. 

Aquela tênue conexão com a 

Igreja susteve-me ao longo do pro

cesso de divórcio de meus pais e ins

pirou-me a aconselhar meu pai, que 

estava muito entristecido, a começar 
a freqüentar a Igreja e a ouvir as 

palestras missionárias. Essa conexão 

se fortaleceu quando meu pai foi 

batizado e se casou de novo com 

minha mãe. Tudo isso me ajudou a 

atravessar os turbulentos anos da 
adolescência. 

Ao longo de tudo isso, Anne conti

nuou sendo minha amiga e meu 

exemplo. Quando ela decidiu ir para 

a Universidade Brigham Young, eu 

não quis ficar para trás e fui também. 

Durante aquele período, bons amigos 

e a participação total nos programas 

da Igreja ajudaram a amadurecer meu 
testemunho. 

Quando eu estava no segundo 

ano da faculdade entretanto, uma 

tragédia inesperada se abateu sobre 

a minha família. A minha irmã mais 

velha, que sofria há anos de proble

mas emocionais, cometeu suicídio. 
Meu recém-descoberto testemunho 

me confortou durante aqueles dias 
difíceis. 

Depois disso, conheci um ex-mis

sionário e planejamos nos casar no 

templo. No dia anterior ao meu casa

mento, meus pais receberam a inves

tidura e nós-tendo a minha falecida 

irmã representada por uma procura

dora-fomos selados como família. 

A silente influência de Anne tinha 

trazido as bênçãos do templo não 

somente para mim, mas também 

para toda a minha família. 

Abracei Diane e expressei minha 

gratidão pela amizade e exemplo da 

irmã dela. Quando meu marido vol

tou com o carro, ele nos disse que 

não tínhamos os cabos de bateria, 

mas insistiu que Diane nos acompa

nhasse até um shopping próximo 

para comprarmos um par deles. 

Diane e eu esperamos no carro e 

meu marido entrou para comprar os 

cabos. Perguntei a Diane sobre sua 

família e ela me disse que todos 

tinham assistido sessões simultâneas 
do templo naquela noite - Anne em 

Chicago, Diane em San Diego e seus 

pais em Reno - enquanto as sagra

das ordenanças do templo eram fei

tas por procuração para seu irmão 

mais jovem que havia falecido no ano 

anterior. Diane tinha vindo ao templo 

sozinha para participar da sessão 

especial enquanto o marido dela cui

dava dos três filhos . 

Apertei a mão de Diane e per
guntei-lhe como seu irmão havia 

morrido. Ela começou a chorar e 

sussurrou que ele - de quem ela 

era muito próxima - havia come

tido suicídio. Entre lágrimas, Diane 

relatou quão solitária tinha se sen

tido, mesmo na sala de investiduras 

lotada, ao pensar sobre as circuns

tâncias da morte do irmão. 

Pude perceber a mão do Senhor 

unindo nós duas naquela noite. 

Enquanto a chuva caía mansamente 

sobre o carro, eu contei a ela sobre 

o suicídio de minha irmã muitos 

anos antes e falei da lu ta de minha 

família para compreender e supor

tar. Tomei a mão dela e expressei 

minha compreensão e empatia até 

meu marido voltar dali a pouco com 

os cabos. 

Voltam s a t mplo e meu marido 

fez o carro d Dian p gar. Antt:s de 

partir, Dian u n s bra ~tmos sob 

a huva qu aía sua m nr sobr 

nó . "Nã m sinto mais tão s Y', ·la 
su surrou. 

Ao ver Dian ir mb ra 'Oba 

chuva, maravilh i-m m a bondad 

do Pai Cel tial. El tinham guiado 

a uma de Suas filhas qu pr isava 

ser confortada e eu era a úni a p -

soa preparada pelas circunstân ias 

para fazê-lo . Além di o, Ele havia 

preparado uma oportunidad in ti

mável de retribuir um p uquinho 

do serviço esp ial qu uma qu rida 

amiga havia prestad a mim 3 anos 

antes. • 

Ele Serviu a 
Mim Antes de 
Conhecer-me 
José Salvador Yanez Lopez 

F ui batizado em Comayagu la, 

Honduras, em fev reiro d 

1992. Depois de ervir em uma 
missão em El Salvador, mud i-m 

para San Pedro Sula, Honduras. Lá 
conheci Brenda, uma bela jovem que 

tinha voltado da missão havia apenas 

nove dias. Alguns me es mais tarde, 

nos casamos no Templo da Cidade da 
Guatemala. 

Estabelecemo-n s na Ala F sitranh 

em Honduras e logo fui hamado pri

meiro conselheiro n bi, pado. Em 

uma reuniã do comit'' ex 'Ulivo 

do sacerdó i o bispo informou-nos 

que um dos m mbros da ala, o irmao 
Fidel Durón, stava mudando 

para outra ala na mesma esta a. El • 
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acrescentou que o irmão Durón era 
uma pessoa muito dedicada a servir 
o próximo e que cada membro da 
ala, sem dúvida, tinha algo a lhe 
agradecer. 

O irmão Durón ajudava quem 
precisasse dele, fosse um problema 
elétrico, uma construção, um cano 
quebrado ou mesmo um transporte 
até o hospital de manhã bem cedo. 
Seu serviço não se limitava aos 
membros da Igreja, mas estendia-se 
aos vizinhos e conhecidos. Todos o 
amavam e respeitavam. O bispo nos 
designou a fazer uma lista de todos 
o membros que tinham algo a agra
decer ao irmão Durón. Planejamos 
uma reunião para homenageá-lo 
pelo serviço desinteressado que ele 
pre tava há tanto tempo. 

Pen ei então: "Não tenho nada 
para agradecer ao irmão Durón". Eu 
m rava na ala havia pouco tempo e 

' tinha falad c m ele em p ucas 
. El m pare ia s r uma 

abençoado a vida deles. Ela con
cluiu dizendo: "Se não fosse você, 
irmão Durón, eu não estaria aqui 
hoje". 

Eu mal podia acreditar no que 
ouvia. Suyapa, a irmã da irmã Adela, 
fora a missionária que havia batido 
em minha porta cinco anos antes 
e agora eu era membro da Igreja e 
minha vida tinha sido preenchida 
com as mais ricas bênçãos. Tive a 

1\rmãAdela 
contou .como 
o servzço 

bondoso de seu 

oportunidade de servir 
como missionário, o privi
légio de receber as orde
nanças do templo e ter a 
gloriosa esperança de ter 
uma família eterna. 

mestre familiar 
tinha abençoado 
a vida deles. "Se 

Naquele momento 
compreendi que 20 anos 
antes, um homem humilde 
que era fiel a seu compro
misso de servir aos outros pessoa agradável, mas 

eu não achava que tivera 
a oportunidade de rece
ber dele algum serviço. 

não fosse você, 
irmão Durón, eu 
não estaria aqui 
hoje", disse ela. 

tinha, sem o saber, traba
lhado pelo bem-estar da 
minha alma. Senti-me 

Algum tempo mais 
tarde fui chamado para 
ser membro do sumo 
conselho e fui designado para visitar 
a Ala López Arellano, a mesma que o 
irmão Durón agora freqüentava. 
Certo domingo eu estava na Escola 
Dominical dessa ala e o professor 
pediu aos alunos que compartilhas
sem experiências pessoais relativas a 
serviço. 

Eu estava assentado ao lado de 
uma irmã chamada Adela Rosa de 
Santos. Ela começou a contar como 
o homem a seu lado, o irmão 
Durón, tinha servido como mestre 
familiar quando ela e sua família 
eram membros novos. Ela contou 
como o serviço bondoso dele os 
tinha fortalecido e animado quando 
fora necessário e como ele tinha 

encher de uma alegria difí
cil de exprimir e de amor 
por aquele irmão, Fidel 

Durón. Certa vez eu pensara que 
nada tinha a agradecer ao irmão 
Durón, mas agora me considerava o 
primeiro e o que mais lhe devia na 
lista que o bispo tinha nos pedido 
para fazer. 

Aquela reunião especial para o 
irmão Durón nunca foi realizada, 
porque ele voltou para a Ala 
Fesitranh por algum tempo. Agora 
gozamos de uma bela amizade. 
Tenho tantas razões para ser grato a 
Jesus Cristo por tudo o que Ele fez 
por mim e também ao irmão Durón 
pelo amor demonstrado a mim 20 
anos antes de conhecer-me. • 

José Salvador Yanez López é membro da 
Ala Fesitranb, Estaca Fesitranb Honduras. 
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NAOS 

NÃO IMPORTA O DISFARCE, 
PECADO É SEMPRE PECADO. AFASTE-SE DELE. 

(VER D&C 50:3; MOISÉS 4:4.) 



MENSAGENS DE 

DOUTRINA E CONVÊNIOS 

Se meditarmos a res
peito de uma situação 
que nos preocupa, 
orarmos a Deus fervo
rosamente pedindo 
ajuda, e nos esforçar
mos para cumprir 
Seus mandamentos, 
a revelação fluirá à 
nossa mente. 

O Espírito 
de Revelação 

ÉLDER M. GONZALO SEPÚLVEDA 
Setenta-Autoridade de Área 
Área Chile 

Há muitos anos tive uma experiência 
com revelação pessoal que mudaria 
minha vida para sempre. Havia-me 

formado há pouco na faculdade e estava tra
balhando para uma boa companhia. Tudo 

parecia estar correndo bem para mim, mas 
tinha o sentimento intranqüilo de que faltava 

alguma coisa. Tinha muitas perguntas para as 
quais não podia achar respostas. Nunca pen
sei que um convite de minha amiga Imable 
para "conhecer os mórmons" me levaria a 

encontrar respostas a minhas perguntas - na 
realidade, que traria conseqüências que me 

afetariam a vida. 
Quando Imable e eu chegamos à reunião 

naquele domingo, em agosto de 1974, os 
membros da Igreja - particularmente os 
jovens - cumprimentaram-nos com entu

siasmo, como se fôssemos velhos amigos. 
Ouvimos um orador que demonstrava grande 

fé no que estava dizendo. Quando terminou, 
fiquei surpreso com o sentimento cálido que 
experimentei. 

Dois dias depois, encontrava-me na casa 

de um dos membros, ouvindo os missioná
rios pregarem o evangelho. Infelizmente 
minha família não permitia que os missioná

rios fossem à nossa casa, por causa de nossas 
arraigada tradições religiosas, e porque 

tinham medo. Eu podia entender seus senti
mentos, não obstante precisava saber a ver
dade por mim mesmo, não importando as 

conseqüências. Assim, estudei-a em minha 

mente (ver D&C 9:8) e orei a Deus, pedindo 
sabedoria e conhecimento. 

Certo dia, quando os missionários me 
ensinaram a respeito da Primeira Visão, o 

Espírito Santo testificou-me poderosamente 
que o Profeta]oseph Smith vira realmente o 
Pai e o Filho. Eu disse ao Élder Dennis Lamb: 
"É verdade! Eu sei que é verdade!" 

Naquela noite, segui o conselho dos 
missionários de oferecer a Deus os desejos 

de meu coração e perguntar a Ele se o 
Livro de Mórmon também era verdadeiro. 
Experimentei mais uma vez aquele sentimento 

pacífico e agradável que já sentira antes. Estava 
grato pela nova vida que o Senhor me oferecia 
por meio dos missionários. Minha mente e 

coração foram iluminados "pelo espírito da 
verdade" (D&C 6: 15) e conheci a doce reali
dade de um Pai divino que nos ama e estende

nos Seus braços por meio de Seus servos. 
As bênçãos logo surgiram. Dois meses 

depois de meu batismo, batizei meu irmão 

e irmãs mais novas. E, um ano depois, 
comecei meu serviço como missionário de 
tempo integral ao sul do Chile. Minha mãe foi 



batizada enquanto eu estava servindo no campo missioná
rio, e pude batizar meu pai quando voltei para casa. 
Minhas duas irmãs e meu irmão também serviram honrosa
mente como missionários. Meses depois de voltar da mis
são, conheci minha doce esposa, Adriana, e fomos selados 
no templo. Fomos abençoados com três filhos nascidos no 
convênio. Tudo isso porque dei 
atenção aos sussurros silenciosos 
que testificaram a mim do Profeta 
]oseph Smith e da Igreja restau
rada. Como sou grato pelo dom 
da revelação pessoal! 

Havia-me 
formado há 
pouco na 

faculdade e estava 
trabalhando para 
uma boa compa
nhia. Mas tinha o 
sentimento intran
qüilo de que faltava 
alguma coisa. 

A Necessidade de Sabedoria 

O profeta]oel previu o últim di há pr ximada
mente 3.000 anos e falou are peit d r laçã . P r m i 
dele, o Senhor declarou que, depoi de uma ed püitual, 
viria uma época em que "Derramarei o meu púito br 
toda a carne, e vossos filhos e vos as filhas profetizarã , 
vossos velhos terão sonhos, os vo sos joven terão vi õ ". 
Goel2:28) A mesma escritura foi citada pelo Apó tolo P dr 
no dia de Pentecostes, quando cerca de 3.000 almas foram 
batizadas. (Ver Atos 2: 17, 41.) E ela foi proclamada nova
mente pelo anjo Morôni, quando ele visitou o Profeta 
]oseph Smith. (Ver ]oseph Smith-História 1:41.) 

Vemos, em nosso mundo de hoje, medo e onfu ão, vio
lência e corrupção. Essas emoções e açõe ão cau adas, 
em parte, por não se confiar no braço do Senhor e a falha 
em procurar sabedoria por meio de revelação pe oal. 

Sabedoria era o único desejo do coração do rei 
Salomão: "Dá-me, pois, agora, abedoria e onh im nt , 
para que possa sair e entrar perante e te povo; poi qu m 
poderia julgar a este tão grande povo?" (II Crônicas 1: 10) 

A sabedoria nos é oferecida generosamente, como 
declarado em Tiago 1:5: "E, se algum de vós tem falta de 

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, 
e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." O Profeta 
]oseph Smith procurou sabedoria por meio de 
revelação e, como resultado, trouxe à luz um 
conhecimento monumental para a humanidade. 

Procurar Sabedoria por meio da Revelação 

Pessoal 

Podemos procurar sabedoria para nos a pró
pria vida por meio da revelação pessoal. Na mai -
ria das vezes, ela vem em sussurros e impressõe 

silenciosas. Se meditarmos a respeito de uma itua
ção que nos preocupa, orarmos a Deu fervoro a

mente pedindo ajuda, e nos esforçarmo para cumprir 
Seus mandamentos, a revelação fluirá a no sa mente, e 

seremos uma luz para aqueles que nos cercam. 
Testifico que, ao seguirmos nosso Senhor ]e us Cristo 

e Seus ensinamentos com fé e com coração ontrito, El , 
nos guiará com o "espírito de revelação" D&C 8:3) 
mesmo em tempos de temor e dúvida - e nossa vida erá 

abençoada. • 
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, 
O QUORUM 
DOS MESTRES 

O segundo de uma série de artigos sobre os quóruns do sacerdócio 
e seus_ propósitos. Aqui) os membros do Bispado Presidente compartilham 

alguns pensamentos a respeito dos quóruns dos mestres. 

Como o quórum pode ajudar 

as pessoas a se tornarem mais 

fortes espiritualmente, em espe

cial durante os anos críticos do quó-

rum dos mestres? 

Bispo H. David Burton (acima, ao centro), Bispo 

Presidente: Nossos jovens precisam da oportunidade de 
sentir o Espírito em um ambiente da Igreja. Imaginem o 
que significa quando um rapaz se ajoelha com seus compa
nheiros à volta de uma mesa da sala de aulas, ou seja onde 

Pensem no que significa um rapaz ajoelhar-se com seus 

companheiros em humilde oração para pedir por outro 

membro do quórum. 

for, em humilde oração. Esse · 

costume pode fazer uma 
· grande diferença na vida dos 

rapazes. 
Bispo Richard C. Edgley (à esquerda, 

mais distante), Primeiro Conselheiro no Bispado 

Presidente: Pensem no que podem realizar, ao se ajoelha
rem para pedir por outro membro do quórum que esteja 
doente ou se tenha afastado, ou esteja tendo um pro
blema. Isto começa a edificar a irmandade que esses 
jovens devem sentir. Na idade desses rapazes, com muita 
freqüência seus amigos exercem uma enorme influência 
em sua vida. Gostaríamos que eles tivessem amigos no 
quórum com quem tenham experiências espirituais, com 
quem compartilhem o apoio e desenvolvam uma irman
dade verdadeira. 

Bispo Burton: Uma coisa é um consultor do quórum 
telefonar para perguntar sobre o bem-estar de um membro 
do quórum. É bem outra quando o seu presidente do quó
rum visita ou telefona. 

Quais eram algumas de suas primeiras designações (ver 

D&C 20:53-55) como um mestre no Sacerdócio Aarônico? 

Bispo Keith B. McMullin (acima, à direita), Segundo 

Conselheiro no Bispado Presidente: Lembro-me de que 
minha primeira designação como mestre familiar era com 
um irmão da Escandinávia que mal falava inglês. Ele me 
chamou ao telefone e tentei muito entender o que ele 
estava dizendo. Ele me convidou para ir à sua casa. Era um 



homem idoso, um ótimo santo dos últimos dias, e meu 
companheiro sênior. Convidou-me para entrar e disse com 
um sotaque muito forte: ''Acho que devemos fazer uma 
oraÇão". Ajoelhamo-nos e fizemos uma oração. Nessa 
época, em minha casa, as orações eram reservadas para 
ocasiões importantes-não eram uma ocorrência diária. 
O meu companheiro mestre familiar, no entanto, colocou 
a oração, para mim, em uma categoria muito diferente. 
Pensei comigo: "O ensino familiar é realmente importante, 
e a oração é uma parte importante do ensino familiar". 
E, é claro que aprendi que experiência maravilhosa e pre
ciosa ela é. 

Bispo Burton: Posso me lembrar de como fiquei ame
drontado na primeira vez que fui designado para fazer visi
tas do ensino familiar. Meu companheiro era um portador 
menos ativo do Sacerdócio de Melquisedeque, mas um 
mestre familiar fiel. Quando entrávamos na casa das pes
soas, aquele homem rude, grande e de aparência um tanto 
tosca ficava tão dócil e brando, quanto alguém poderia ser e 
sempre insistia em que nos ajoelhássemos em oração com 
as famílias. Era um ser humano maravilhoso que me ensi
nou - um jovem mestre -a ser um mestre familiar. 

Vocês falaram sobre o importante papel dos 

jovens na liderança do quórum. E o papel 

dos líderes adultos num 

quórum? 

Bispo Edgley: Vocês devem 
incluir o bispado. É aí que 

começa. Gosto do conse
lho dado pelo Presidente 

Primeiro Conselheiro na 
Primeira Presidência. 
Você fala com seu conse-

lheiro responsável pelos 
diáconos e diz a ele que se 
certifique de que cada 

Com a ajuda de um devo

tado companheiro, um mes

tre pode aprender que o 

ensino familiar é impor

tante, e que a oração é uma 

parte importante do ensino 

familiar. 

O rumo de um rapaz geralmente será correto e verdadeiro, 

se ele tiver uma família que se reúne regularmente para orar 

em casa. 

diácono se torne um mestre. Você fala com 
responsável pelos mestres e lhe diz que e certifiqu d qu 
todo mestre se torne um sacerdote. Como bi po, v " diz: 
"Vou trabalhar com muito afmco para que ada um d 1 s 
receba o Sacerdócio de Melqui edeque". I ·o pod s r ti i to; 
isso já foi feito . 

Quais são alguns dos maiores desafios que os mestres 

enfrentam hoje em dia, e como podemos ajudá-los a 

ficar firmes? 

Bispo Edgley: Um rapaz dessa idade deseja sua inde
pendência. Ele está testando seus pais e tentando obter 
sua liberdade. Esta é uma razão pela qual o quórum dos 
mestres tem que se certificar de que a liberdade del se 
enquadre no grupo correto de amigos e no ambient 
certo. 

Bispo McMullin: Existe um período de receptividad na 
vida de um rapaz quando ele está entre 12 e 15 an . O 
jovens dessa idade freqüentemente estão mai inclinado 
a pensar sobre bênçãos patriarcais; e tão mai inclinados 
a ter curiosidade a respeito do Livro de Mórmon. E se é 
um período decisivo. 

Bispo Burton: Se a vela estiver in uflada, o cur o será 
correto. Se uma família tiver uma longa tradição de realizar 
a noite familiar, se tiverem um e tudo do evangelho no 
lar, ainda que superficial, e se eles se reunir m em âmbito 
regular para orar em casa - es a . erá uma grand · vanta
gem. Os pais devem fazer t d o po. sível para realizar 
essas três coisas. E a é a melhor apóli e de seguro que 

podem ter. • 



UM MESTRE , 
NO SACERDOCIO 

PAMELA REID 

Q 
uando Darron Moller e sua 
família se mudaram para a 
Ala East Coast Bays, na Estaca 

Auckland Nova Zelândia Harbour, 
Darron foi designado para trabalhar 

com Scott Cobbett, um mestre no 
Sacerdócio Aarônico, como seu com
panheiro de mestre familiar. 

"Eu não sabia quem era Scott 

Cobbett, e quando perguntei, foi-me 
dito: 'Procure simplesmente por 

alguém que seja mais alto do que 
você'. Logo o encontrei", relembra Darron. 

Scott, de 15 anos, é um conselheiro na presidência do 
seu quórum de mestres e, como Néfi, um de seus heróis 
do Uvro de Mórmon, Scott tem grande estatura. Tem tam
bém a determinação de Néfi de guardar os mandamentos 

do Senhor. 
"Na escola, ouço as pessoas felicitando uns aos outros 

por causa de coisas loucas e simplesmente penso: 'Fico 
tão feliz por não fazer isso'", diz Scott. "Desde que eu era 
pequeno achava que essas coisas eram erradas, e conhe

cendo as conseqüências torna-se mais fácil não fazer as 
coisas erradas." 

Como membro do quórum dos mestres, que tem ares
pon abilidade de preparar o sacramento, Scott teve que 

enfrentar uma situação infeliz certo domingo: não havia 
copos de sacramento em número suficiente para sua 

grande ala. 

"Eu me senti mal - achando que não 
tínhamos cumprido nosso dever", diz Scott. 

"Decidimos que os mestres tinham que ser mais 
organizados, e agora nossa presidência do quó
rum se reúne uma hora antes da reunião sacra
mental para sua reunião da presidência, para 

assegurar-se de que tudo está em ordem para o 
sacramento e para preparar-se para as próximas 
semanas. Gosto da ordem na Igreja. Onde há 

ordem, não temos que nos preocupar." 
Como seu companheiro de mestre familiar, 

Darron descobriu que Scott acrescenta uma nova 

dimensão ao seu chamado. "Resolvi fazer 100% de visitas às 

nossas famílias, e Scott definitivamente torna isso pos.sível. 

Ele me telefona para certificar-se de que marquei as visitas. E 

quando deu a aula pela primeira vez, pediu-me para ir mais 
cedo para poder ouvir o que havia preparado. Até mesmo as 
criancinhas que ensinávamos prestaram atenção nele." 

· E como é que Scott sente-se por ser um mestre familiar? 

"Gosto de fazer visitas de mestre familiar com o irmão 
Moller. Se fossem dois mestres fazendo juntos as visitas, 

simplesmente não saberíamos tanto. Mas, tendo alguém 
mais velho do que eu, consigo ouvir diferentes pontos de 
vista de grupos etários diversos. Às vezes é assustador dar 

uma lição para apenas umas poucas pessoas - você não 
sabe como vai ser recebido. Mas, sente-se bem quando 

eles prestam atenção." • 
Pamela Reid é membro da Ala 
Birkenbead, Estaca Auckland 
Nova Zelândia Harbour. 



Você Sabia? 
EU? 

Herói do Livro de Mórmon 

Leia a respeito de minha vida para descobrir quem sou. 
Descubra mais a meu respeito nas referências das escritu
ras abaixo. 

1. Sou um descendente de Leí. 

2. Aos 11 anos, fui com meu pai a uma cidade muito 
populosa da terra do sul. 

3. Os anos de minha adolescência foram um tempo de 
guerras e violência terríveis. 

4. Aos 15 anos fui visitado pelo Senhor. 
S. Sou um discípulo de Jesus Cristo. 
6. Como adolescente, eu era muito "grande em estatura" 

para minha idade. 

7. Começando com meus 16 anos, liderei meu povo em 
muitas batalhas e tive algum sucesso como comandante 

8. Quando era mais velho, preguei o evangelho ao meu 
povo, os nefitas, entre guerras com os lamanitas, mas tive 
pouco sucesso. 

·a um Realizador de Metas 
Dica de LideranCia: Sei e poderia fazer 

tas pense no qu 
Ao estabelecer me ' lh na IgreJ· a na escola, 

líder me or ' 
para se tornar um . ~ cê poderia desenvolver 
ou em sua comumdade. , ~ ficar mais organizado 

bil. d des de o rato na, 
suas ha 1 a . de suas atividades ' ou 

lhor 0 reg1stro 
e manter me . . d ssoal para poder ser 
aperfeiçoar sua dlgmda e pe 

um exemplo melhor. 1 ar onde possa vê-las 
metas em um ug . 

Escreva suas f alguma coisa, pelo 
tifique-se de azer 

sempre, e cer h ar mais perto de sua 
menos semanalmente, para c eg 

realização· 

Membros Adultos Solteiros nas Ilhas Britânicas 

Os membros adultos solteiros das ilhas Britânicas estão 
mais fortes e fiéis depois de sua maior coriferência de mem
bros adultos solteiros, realizada em Manchester, Inglaterra. 
Mais de 540 jovens da Inglaterra, Irlanda, Escócia, Gales e 
outras partes reuniram-se para um fim de semana especial. 

Os membros adultos solteiros ajudaram a trazer espe
rança a outros por meio de um projeto de ajuda humani
tária-separando e embalando roupas e pintando 250 

9. Depois de muitos anos, deixei de ser 
o comandante das forças militares de 
meu povo. 

10. Resumi um livro qu abrangia 
quase 1.000 anos da hi t ' ria d m u 
povo. 

11. Muitos anos depoi de hav r
me demitido, voltei voluntariament 
para liderar os exército de meu 
povo. 

12. Quando fui separado de meu filho, 
escrevi cartas para ele. 

13. Escrevi uma violenta advertência ao povo do 
últimos dias. 

14. Minha oração a Deus foi de que meu irmão 
pudessem vir a conhecer Jesus Cristo. 

15. Fui morto em uma guerra 
com os lamanitas. 

Para obter a resposta, ver Palavras de 
Mórmon 1:8; 3 Néfi 5:13, 20; 29-30; 
Mórmon 1:6, 8-12, 15- 16; 2; 3; 5:1; 8:3; 
Morôni 8-9. 

quadros-negros para kits escolares. O grupo tamb 'm lim
pou um parque local em Wythenshawe. 

No entanto, a conferência não consistiu apenas de tra
balho. Os jovens adultos tiveram um baile, participaram 
de uma peça e ouviram oradores que incluíram o Éld r 
W Craig Zwick, dos Setenta, na época Primeiro Conselh iro 
na Presidência da Área Europa Ocidental, que deu alguns 
conselhos sobre como ser mais fiel. '1\ . .qui e tá a chave", 
disse ele. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus." 
(Ver Efésios 6:11-17.) 



Liahona Promove Entendimento 

Sou presidente de uma pequena 
associação na Itália que trabalha com 
o intuito de fortalecer o entendimento 
inter-religjões em nosso país. Tivemos 
várias oportunidades de trabalhar com 
os santos dos últimos dias e passamos 
por experiências muito positivas. 

Graças a um de seus membros, 
recebo há vários anos a Liahona em 
minha casa. Creio ser uma leitura 
importante não só para seus mem
bros, mas para todos aqueles que 
desejam compreender mais sobre 
sua Igreja. 

] á li e transmiti discursos do 
Presidente Gordon B. Hinckley, do 
Presidente Thomas S. Monson, e 
outros. Um dos artigos que me 
tocou mais profundamente foi "O 
Pé de Groselha", do Élder Hugh B. 
Brown. (yer A Liahona de março 
de 2002 , p. 22.) 

Quero também expressar minha 
profunda gratidão a]ames A Toronto, 
por seu belo artigo "Maomé -Uma 
Perspectiva Mórmon". (yer A Liahona 

de junho de 2002, p. 30.) Em miilha 
opinião, esse artigo tratou com res
peito das verdades expressadas por 

lo pionto di ribes 

COMENTÁRIOS 

outra crença. U o artigo com sin
cero prazer. 

Espero que o Senhor conti
nue a derramar Seu amor a toda 
a humanidade nesses tempos tão 
difíceis. 

Pasquale Cardinale, 

Roma, Itália 

Forças Durante as 

Tribulações 

Quero expressar 
minha gratidão por aque
les que fazem com que a 
Liahona seja possível e 
por todos os que partilham suas 
histórias pessoais. A revista faz parte 
de minha vida desde meus primeiros 
meses como membro da Igreja. Em 
suas páginas tenho achado orientação 
e forças para enfrentar as tribulações, 
e sou constantemente lembrado 
dos meus deveres (ver Mosias 1: 17) 
ao ler as mensagens inspiradas das 
Autoridades Gerais. 

Milthon Osciel Escobar Pelicó, 

Ramo Nuevo Palmar, 

Estaca San Felipe Guatemala 

Gratidão pelo O Amigo 

Obrigada pela maravilhosa publi
cação que leva a boa nova a todos os 
membros, bem como a membros de 
outras denominações. Sou especial

mente grata pela seção O Amigo. 

Cada edição contém recursos ideais 
para a importante tarefa de ensinar 
o evangelho às crianças, e nós a usa
mos todos os domingos na Primária. 

Olga Lozano de González, 

AlaAzteca, 

Estaca Monterrey México Moderna 

Ouvir o Profeta 

As mensagens contidas na 
Liahona ajudam-me a com
preender o propósito da 
vida. A revista é um guia 
para mim; ajuda-me a seguir 
o caminho reto e apertado 
que conduz à vida eterna. 

(yer 2 Néfi 31: 18.) Deleito-me 
em ler os conselhos do Pai Celestial 
que nos são dados por meio dos 
profetas. Sei que o Presidente 
Gordon B. Hinckley é um profeta. 
Vamos ler a Liahona e dar ouvidos 
a seu conselho. 

Andre Tshamola, 

Ramo Luputa, 

Missão República Democrática 

do Gongo Kinshasa 

Uma Bússola EsRiritual 

Senti-me encher de grande paz 
e consolo ao ler a mensagem do 
Presidente Thomas S. Monson "À 
Maneira do Mestre", na edição de 
janeiro de 2003, pois se relaciona 
com uma experiência pessoal. Essa 
mensagem reforça meu conheci

mento da importância dos profetas 
vivos, que nos ajudam a manter o 
curso. O Senhor nds oferece uma 
grande ajuda por meio dessa bússola 
espiritual conhecida como Liahona. 

]onathan Santacruz, 

Ala La Tahona, 

Estaca Caracas Venezuela Falo Verde 





O convite a 

outras pessoas 

para ajudar- . 

nos a servir é uma das 

sete sugestões para a 

obra missionária dos 

membros. Para saber 

quais são as outras 

seis, leia "Sete Lições 

para Compartilhar o 

Evangelho ·: página 16 


