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Presidente Thomas S. Monson

esposa, o Élder William R. Walker  
e a esposa, e o Élder Kent F. Richards 
e a esposa.

Em maio, será dedicado o Templo 
de Fort Lauderdale Flórida. Outros 
templos estão programados para ser 
concluídos e dedicados mais para 
o final do ano. Em 2015, esperamos 
terminar e dedicar novos templos 
em muitas partes do mundo. Esse 

Meus amados irmãos e irmãs, 
como estou contente em lhes 
dar as boas- vindas a esta 

conferência mundial de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. Estamos reunidos como uma 
grande família de mais de 15 milhões 
de pessoas, unidos em nossa fé e em 
nosso desejo de ouvir e de aprender 
com as mensagens que nos serão 
apresentadas.

Os últimos seis meses passaram 
rapidamente enquanto que o trabalho 
da Igreja progrediu sem entraves. Tive 
o privilégio há pouco mais de um 
mês de dedicar o Templo de Gilbert 
Arizona, um edifício magnífico. Na 
noite da véspera da dedicação, um 
evento cultural foi realizado no Parque 
Discovery, que fica nas proximida-
des do templo. Doze mil jovens se 
apresentaram num programa de 90 
minutos. As danças, as músicas canta-
das e as apresentações musicais foram 
extraordinárias.

A região vinha sofrendo uma 
estiagem severa e creio que muitas 
orações foram encaminhadas ao 
céu nas várias semanas precedentes, 

pedindo chuva, da qual tanto neces-
sitavam. Infelizmente, ela chegou 
pouco antes da apresentação e 
continuou caindo durante todo 
o programa! Apesar de os jovens 
ficarem encharcados com a chuva e 
passarem frio por causa da queda de 
temperatura, todos sentimos o Espí-
rito do Senhor. O tema do programa, 
“Vivam Sempre Fiéis à Fé”, — pen-
sem nisso: “Vivam Sempre Fiéis à Fé” 
— foi retratado de modo magnífico 
por rapazes e moças sorridentes e 
entusiasmados. Apesar do frio e da 
chuva, foi uma experiência inspi-
radora e repleta de fé que aqueles 
jovens vão guardar com carinho na 
lembrança e contar a seus filhos e 
netos nos anos vindouros.

No dia seguinte, foi realizada a 
dedicação do Templo de Gilbert 
Arizona. Este se tornou o centésimo 
quadragésimo segundo templo da 
Igreja em funcionamento. Ao con-
trário da noite anterior, o dia estava 
lindo e ensolarado. As sessões foram 
realmente inspiradoras. Participa-
ram comigo o Presidente Henry B. 
Eyring, o Élder Tad R. Callister e a 
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processo continuará. Quando todos 
os templos anunciados anterior-
mente estiverem concluídos, teremos 
170 templos em funcionamento no 
mundo todo.

Embora no momento estejamos 
concentrando nossos esforços no 
término da construção dos templos 
previamente anunciados e não pre-
tendamos anunciar nenhum templo 

novo no futuro imediato, vamos dar 
continuidade ao processo de identifi-
car necessidades e de procurar locais 
para os templos que ainda estão por 
vir. Então, faremos os anúncios nas 
futuras conferências gerais. Somos 
um povo que constrói templos e que 
frequenta templos.

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 — todos nós, aqui 
e em todos os lugares — cheios do 
Espírito do Senhor e que sejamos ele-
vados e inspirados ao ouvir e apren-
der. Em nome de Jesus Cristo, nosso 
Salvador. Amém. ◼




