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Desejo expressar os sinceros agra-
decimentos de toda a Igreja às autori-
dades que foram desobrigadas nesta 
conferência. Sentiremos a falta dessas 
pessoas. Sua contribuição para a obra 
do Senhor foi imensa e será sentida 
por muitas gerações ainda por vir.

Que voltemos para nosso lar com 
a determinação no coração de sermos 
um pouco melhores do que fomos no 
passado. Que sejamos um pouco mais 
gentis e mais altruístas. Que sejamos 
úteis, não só aos nossos amigos mem-
bros, mas também àqueles que não 

Presidente Thomas S. Monson

Irmãos e irmãs, tivemos dois dias 
gloriosos de mensagens inspiradas. 
Nosso coração foi tocado e nossa 

fé, fortalecida ao participarmos do 
espírito que esteve presente durante 
as sessões desta conferência. Ao 
encerrarmos, agradecemos ao nosso 
Pai Celestial pelas muitas bênçãos que 
nos concedeu.

Fomos edificados e elevados pela 
linda música que foi apresentada 
durante as sessões. As orações que 
foram proferidas nos aproximaram 
mais do céu.

Até Voltarmos a  
Nos Encontrar
Que todos possamos refletir sobre as verdades que ouvimos, 
e que elas ajudem a nos tornarmos discípulos ainda mais 
valentes.

Também vivenciamos a purificação, a 
paz de consciência, a cura e a reno-
vação espirituais e a orientação que 
somente são obtidas ao aprendermos 
e vivermos os princípios do evangelho 
do Salvador.

A Expiação de Jesus Cristo é o 
agente purificador necessário para 
tornar-nos puros e limpos, o bálsamo 
aliviador para curar as feridas espiri-
tuais e remover a culpa; e a proteção 
que nos permite ser fiéis tanto nos 
bons quanto nos maus momentos.

A Verdade Absoluta Existe
Para vocês, familiares e amigos que 

não são membros de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
tentei explicar os motivos fundamen-
tais pelos quais somos missionários.

Existe a verdade absoluta num 
mundo que cada vez mais despreza 
e rejeita absolutos. Num dia futuro, 
“toda (…) língua [confessará] que 
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 
Deus Pai” (Filipenses 2:10–11). Jesus, 
o Cristo, é definitivamente o Filho Uni-
gênito do Pai Eterno. Como membros 
de Sua Igreja, testemunhamos que Ele 
vive e que Sua Igreja foi restaurada em 
sua plenitude nestes últimos dias.

O convite que lhes fazemos de 
aprender e colocar nossa mensagem 
à prova decorre dos efeitos positivos 
que o evangelho de Jesus Cristo teve 
em nossa vida. Às vezes, podemos ser 
desajeitados ou bruscos ou até mesmo 
insistentes em nossas tentativas. Nosso 
simples desejo é o de compartilhar 
com vocês as verdades que são de 
maior valor para nós.

Como um dos apóstolos do 
Senhor e com toda a energia de 
minha alma, presto testemunho de 
Sua divindade e realidade. E convido 
vocês, dizendo: “Vinde, e vede” ( João 
1:39), no sagrado nome do Senhor 
Jesus Cristo. Amém. ◼
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Q uando nossa filha caçula 
voltou para casa após seu pri-
meiro dia na escola, pergun-

tei: “Como foi?”
Ela respondeu: “Foi bom”.
Na manhã seguinte, porém, 

quando a acordei para ir à escola, 
ela cruzou os braços e disse com 
firmeza: “Já fui para a escola ontem!” 
Aparentemente, eu não a tinha 
preparado nem lhe explicado que ir 
à escola não era um acontecimento 
único, mas que era esperado que ela 
fosse à escola cinco dias por semana 
por muitos e muitos anos.

Ao ponderarmos o princípio de 
estarmos preparadas, imaginem 
comigo a seguinte situação. Você está 
sentada na sala celestial do templo 
e percebe algumas noivas e alguns 
noivos serem acompanhados para 
dentro e para fora da sala, enquanto 
esperam para se casar para esta vida 
e por toda a eternidade. Uma noiva 

entra na sala celestial de mãos dadas 
com seu amado. Está trajando uma 
simples, porém bela roupa do tem-
plo, com um sorriso calmo, sereno e 
caloroso no rosto. Está bem- arrumada, 
mas não de modo a chamar a aten-
ção. Senta- se em seu lugar, dá uma 
olhada em volta e então, de repente, 
é tomada de emoção. Parece que 
suas lágrimas brotaram pelo enlevo e 
pela reverência que sente tanto pelo 
lugar em que se encontra quanto pela 
sagrada ordenança que ela e o amor 
de sua vida aguardam. Sua atitude 
parece dizer: “Como sou grata por 
estar na casa do Senhor hoje, pronta 
para iniciar uma jornada eterna com 
um amado companheiro eterno”. Ela 
parece preparada para muito mais do 
que apenas um evento de um dia.

Nossa bisneta adolescente, que é 
uma graça, recentemente me deixou 
um bilhete no travesseiro que dizia, 
em parte: “Uma das coisas que me 

Preparadas de  
uma Forma Nunca 
Antes Vista
Que estejamos preparadas para receber dignamente as 
ordenanças de salvação gota a gota e que guardemos  
de todo o coração os convênios relacionados.

são da nossa fé. Ao nos relacionar-
mos com eles, que mostremos nosso 
respeito.

Há aqueles que enfrentam desa-
fios todos os dias. Vamos estender 
a eles a nossa preocupação, assim 
como a mão amiga. À medida que 
cuidarmos uns dos outros, seremos 
abençoados.

Que nos lembremos dos idosos  
e daqueles que estão confinados  
em casa. Ao reservarmos tempo para  
visitá-los, eles vão saber que são 
amados e valorizados. Que possamos 
seguir o mandamento de “[socorrer] os 
fracos, [erguer] as mãos que pendem e 
[fortalecer] os joelhos enfraquecidos”.1

Que sejamos pessoas honestas e 
íntegras, que nos esforcemos por fazer 
a coisa certa em todos os momentos 
e em todas as circunstâncias. Que 
sejamos fiéis seguidores de Cristo, 
exemplos de retidão, tornando-nos, 
assim, “astros no mundo”.2

Irmãos e irmãs, muito obrigado por 
suas orações em meu favor. Elas me for-
talecem e elevam enquanto me esforço 
de todo o coração para fazer a vontade 
de Deus e servir a Ele e a vocês.

Ao deixarmos esta conferência, 
invoco as bênçãos do céu sobre cada 
um de vocês. Que vocês que estão 
longe de casa retornem para lá em 
segurança e encontrem tudo em 
ordem. Reflitamos todos sobre as ver-
dades que ouvimos e que elas ajudem 
a nos tornarmos discípulos ainda mais 
valentes do que éramos quando esta 
conferência começou.

Até que voltemos a nos reunir, 
daqui a seis meses, rogo que as bên-
çãos do Senhor estejam sobre vocês 
e, de fato, sobre todos nós, e faço isso 
em Seu santo nome, sim, Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Salvador. Amém. ◼

NOTAS
 1. Doutrina e Convênios 81:5.
 2. Filipenses 2:15.


