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Presidente Thomas S. Monson

pelo Élder Quentin L. Cook e sua 
esposa, e pelo Élder William R. Walker 
e sua esposa. Na noite anterior à 
rededicação, que ocorreu em novem-
bro, vimos 2.000 jovens do distrito do 
templo encherem o Centro de Ativi-
dades Cannon, no campus da BYU–
Havaí, e se apresentarem para nós. 
Sua apresentação, intitulada “Local de 
Coligação”, contou de forma criativa e 
magistral os momentos significativos 
da história local da Igreja e da história 

Quando este edifício foi plane-
jado, pensamos que nunca 
ficaria cheio. Mas olhem para 

ele agora.
Meus amados irmãos e irmãs, como 

é bom estarmos juntos mais uma 
vez ao iniciarmos a 181ª Conferência 
Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias.

Os últimos seis meses parecem ter 
passado rapidamente, por eu ter-me 
ocupado com muitas responsabilida-
des. Uma das grandes bênçãos desse 
período foi a rededicação do belo 
Templo de Laie Havaí, que passou por 
grandes reformas durante quase dois 
anos. Fui acompanhado pelo Presi-
dente Henry B. Eyring e sua esposa, 
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do templo. Que noite maravilhosa foi 
aquela!

O dia seguinte foi um banquete 
espiritual, no qual o templo foi rede-
dicado em três sessões. Sentimos o 
Espírito do Senhor com abundância.

Continuamos a construir templos. 
Tenho o privilégio esta manhã de 
anunciar três novos templos para os 
quais os terrenos estão sendo adqui-
ridos e que, nos próximos meses e 
anos, serão construídos nos seguintes 

locais: Fort Collins, Colorado; Meri-
dian, Idaho; e Winnipeg, Manitoba, 
Canadá. Eles certamente serão uma 
bênção para os nossos membros des-
sas áreas.

A cada ano, milhões de ordenanças 
são realizadas nos templos. Que con-
tinuemos a ser fiéis no cumprimento 
dessas ordenanças, não só para nós 
mesmos, mas também para nossos 
entes queridos falecidos, que não 
podem fazê-las por si mesmos.

A Igreja continua a prover auxílio 
humanitário em situações de catás-
trofe. Mais recentemente, direciona-
mos nosso coração e nossa ajuda ao 
Japão, após o devastador terremoto 
e tsunami e os problemas nucleares 
resultantes. Distribuímos mais de 70 
toneladas de suprimentos, inclusive 
comida, água, cobertores, colchões, 
produtos de higiene, roupas e com-
bustível. Nossos jovens adultos sol-
teiros ofereceram voluntariamente de 
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Élder L. Tom Perry
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Meus irmãos e irmãs do mundo 
inteiro, viemos esta manhã 
ouvir a voz do profeta. Tes-

tifico que essa voz que acabamos de 
ouvir é a voz do profeta vivo de Deus 
na Terra hoje, o Presidente Thomas S. 
Monson. Quão abençoados somos por 
termos seus ensinamentos e exemplo!

Neste ano, todos nós temos a 
oportunidade de estudar as palavras 
dos profetas do Novo Testamento na 
Escola Dominical. Embora o Velho 
Testamento seja um estudo de profe-
tas e de um povo, o Novo Testamento 
concentra-se na vida e influência do 
único Homem que veio à mortalidade 
com cidadania dupla, no céu e na 
Terra: nosso Salvador e Redentor  
Jesus Cristo.

O mundo atual está tão saturado 
de doutrinas dos homens que é fácil 
esquecer e perder a fé nesse relato 
extremamente importante da vida e 
do ministério do Salvador: o Novo 
Testamento. Esse livro sagrado é o 
ponto central da história das escritu-
ras, assim como o próprio Salvador 
deve ser o ponto central de nossa 
vida. Precisamos comprometer-nos a 
estudá-lo e a amá-lo!

Há pérolas inestimáveis de sabedo-
ria a ser encontradas em nosso estudo 
do Novo Testamento. Sempre gostei 
muito de ler os relatos de Paulo, de 
quando ele viajava e organizava a 
Igreja do Salvador, especialmente 
seus ensinamentos a Timóteo. No 
quarto capítulo dos escritos de Paulo a 
Timóteo, lemos: “Manda estas coisas e 
ensina-as. (…) Sê o exemplo dos fiéis, 
na palavra, no trato, no amor, no espí-
rito, na fé, na pureza”.1 Não consigo 
imaginar um modo melhor de come-
çarmos ou continuarmos a ser um 
exemplo dos fiéis do que em nosso 
cumprimento do Dia do Senhor.

Começando pela Criação do 
mundo, um dia foi separado dos 
demais. “E abençoou Deus o dia 
sétimo, e o santificou.” 2 Até Deus 
descansou de Seu trabalho nesse dia, 
e Ele espera que Seus filhos façam o 
mesmo. Para os filhos de Israel Ele 
deu o mandamento:

“Lembra-te do dia do sábado, para 
o santificar. 

Seis dias trabalharás, e farás toda a 
tua obra.

Mas o sétimo dia é o sábado do 
Senhor teu Deus. (…)

seu tempo para localizar membros 
desaparecidos usando a Internet, 
a mídia social e outros modernos 
meios de comunicação. Os membros 
estão levando ajuda, por meio de 
motonetas fornecidas pela Igreja, 
a áreas de difícil acesso por carro. 
Estão sendo organizados projetos de 
serviço para montar kits de higiene 
e kits de limpeza em várias estacas 
e alas de Tóquio, Nagoya e Osaka. 
Até o momento, mais de 40.000 
horas de serviço foram doadas por 
mais de 4.000 voluntários. Nossa 
ajuda será contínua no Japão e em 
quaisquer outras áreas onde houver 
necessidade.

Meus irmãos e irmãs, agradeço sua 
fé e devoção ao evangelho, o amor e 
o carinho que demonstram uns pelos 
outros e pelo serviço que vocês pres-
tam em suas alas e seus ramos, estacas 
e distritos. Obrigado também por sua 
fidelidade no pagamento de seus dízi-
mos e ofertas e por sua generosidade 
em contribuir para outros fundos da 
Igreja.

No final do ano de 2010 havia 
52.225 missionários servindo em 
340 missões espalhadas por todo o 
mundo. O trabalho missionário é 
a seiva vital para o crescimento do 
reino. Gostaria de sugerir que, se 
tiverem condições, pensem na pos-
sibilidade de fazer uma contribuição 
para o Fundo Missionário Geral da 
Igreja.

Agora, irmãos e irmãs, estamos 
ansiosos para ouvir as mensagens 
que nos serão transmitidas hoje e 
amanhã. Os oradores buscaram a 
ajuda e a orientação dos céus ao 
prepararem suas mensagens. Que 
estejamos cheios do Espírito do 
Senhor e que sejamos elevados e 
inspirados ao ouvir e aprender. É a 
minha oração. Em nome de Jesus 
Cristo. Amém. ◼

O Dia do Senhor  
e o Sacramento
Que sua família esteja cheia de amor ao honrarem todo o  
Dia do Senhor e vivenciarem suas bênçãos espirituais durante 
a semana.




