A I G R E J A D E J E S U S C R I S T O D O S S A N T O S D O S Ú LT I M O S D I A S • A B R I L D E 2 0 17

Só Ele Poderia Tornar-Se
Nosso Salvador, p. 8
Que Verdades Aprendemos sobre
o Corpo na Ressurreição? p. 14
Libertar-se do Fardo do Abuso
Sexual, p. 22
Conheça Seu Inimigo: Como Resistir a
Quatro Estratégias de Satanás, p. 30

Operários fixam uma placa no canteiro de obras do Templo de Berna Suíça.
O templo foi dedicado em setembro de 1955 pelo Presidente David O. McKay.
Foi o primeiro templo construído fora da América do Norte e o primeiro a
apresentar as ordenanças em idiomas além do inglês.

Fotografia gentilmente cedida pela
Biblioteca de História da Igreja

A Liahona, Abril de 2017

4

MENSAGENS

4
7

Mensagem da Primeira
Presidência: O Justo
Viverá da Fé

Presidente Dieter F. Uchtdorf

Mensagem das Professoras
Visitantes: O Juramento e
o Convênio do Sacerdócio

ARTIGOS

8

A Expiação do Salvador:
O Alicerce do Verdadeiro
Cristianismo
Élder Robert D. Hales

Porque Ele vive, todos viveremos
novamente.

14 A Ressurreição de Jesus Cristo
e as Verdades sobre o Corpo
David A. Edwards

A Ressurreição de Jesus Cristo nos
ensina verdades essenciais sobre
a natureza eterna e sagrada do
corpo.

22 Uma Ponte para a Esperança
e a Cura

Nanon Talley

Como você ou um ente querido
pode encontrar paz, esperança e
cura depois de algo tão maligno
e traumático quanto o abuso
sexual?

28 O Antigo Álbum de Família: O
Poder das Histórias de Família
Amneris Puscasu

As histórias e a vida de meus
antepassados continuam a
fortalecer-me.

30 A Guerra Continua

Élder Larry R. Lawrence

O Élder Lawrence explica quatro
estratégias usadas por Satanás
e como resistir a elas.

SEÇÕES

20 Música: Vem com Ele Ter

Steven K. Jones e Michael F. Moody

38 Retratos de Fé: Skaidrīte Bokuma
40 Vozes da Igreja
80 Até Voltarmos a Nos Encontrar:
O Poder de Deus

Élder Bruce R. McConkie

NA CAPA:
The Three Marys at the Tomb [As Três Marias
junto ao Sepulcro], de William-Adolphe
Bouguereau

Abril de 2017

1

JOVENS ADULTOS

JOVENS

CRIANÇAS

50 Como Posso Estudar na Mente
e no Coração?

Qual é a maneira do Senhor
de encontrar respostas para
as minhas dúvidas e entender
melhor as escrituras?

52 Personalize Seu Estudo do
Evangelho

Aprenda a tirar o máximo proveito
de seu estudo do evangelho.

56 Respostas dos Líderes da

44

79

Igreja: Como Encontrar a
Verdadeira Paz
Élder Quentin L. Cook

57 Livros Esquecidos, Testemunho
Lembrado

44 Entender Sua Bênção Patriarcal
Allie Arnell e Margaret Willden

As bênçãos patriarcais são como
nosso próprio mapa rodoviário
pessoal. Aqui estão algumas
dicas para orientar-se no seu.

48 Preparar-se para uma Nova
Jornada

Karina Martins Pereira Correia de Lima

Dúvidas e temores sobre ter minha
própria família deixavam-me
preocupada. Onde eu poderia
encontrar paz?

Abegail D. Ferrer

O dia em que me pediram para
compartilhar informações sobre a
Igreja foi o mesmo em que esqueci
meus materiais da Igreja. Será que
minhas palavras bastariam?

58 Eles O Viram

Leia esses testemunhos sobre o
Salvador ressurreto e veja como
você também pode ser uma
testemunha de Sua Ressurreição.

62 Nosso Espaço
63 Pôster: Com Valor Marchemos
64 Perguntas e Respostas

Como saber que Deus está ouvindo
minhas orações?

66 Andrei e o Palavrão
Julie C. Donaldson

Um palavrãozinho não faria
mal, não é?

68 Respostas de um Apóstolo:
Como posso ajudar minha
família a ser forte?
Élder David A. Bednar

69 Preparar-se para o Templo
Todos os Dias
Joy D. Jones

Descubra como a irmã Jones
traçou uma importante meta.

70 Star Brilha

Jane McBride

Star estava nervosa antes de ir
pela primeira vez à Primária.
Será que conseguiria encontrar
uma amiga?

72 Ser uma Luz

Elizabeth Pinborough

Oito maneiras de ser um bom
amigo.

73 Figuras da História da Igreja:

Estudar

Veja se consegue
encontrar
a Liahona
oculta nesta
edição.
Dica:
Ela brilha?

Compartilhar o Evangelho

Orar
Ouvir

Falar

Estudar
Orar

Paciência

2

A Liahona

Lindsay Tanner

Mía aprende a respeito do
sacramento.

76 Histórias de Jesus: Jesus
Nos Deu o Sacramento

Ouvir

50

74 Pensar em Jesus

Kim Webb Reid

79 Lírios da Páscoa

ABRIL DE 2017 VOL. 70 Nº 4
A LIAHONA 14444 059
Revista Internacional em Português de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias
A Primeira Presidência: Thomas S. Monson, Henry B. Eyring
e Dieter F. Uchtdorf
Quórum dos Doze Apóstolos: Russell M. Nelson,
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook,
D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband,
Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund
Editor: Joseph W. Sitati
Editores Assistentes: Randall K. Bennett, Carol F. McConkie
Consultores: Brian K. Ashton, Jean B. Bingham, LeGrand R.
Curtis Jr., Christoffel Golden, Douglas D. Holmes, Erich W.
Kopischke, Larry R. Lawrence, Carole M. Stephens
Diretor Administrativo: Peter F. Evans
Diretor das Revistas da Igreja: Allan R. Loyborg
Gerente de Relações Comerciais: Garff Cannon
Gerente Editorial: Adam C. Olson
Gerente Editorial Assistente: Ryan Carr
Assistente de Publicações: Cremilda Amaral
Equipe de Composição e Edição de Textos: Bethany
Bartholomew, Brittany Beattie, David Dickson, David A.
Edwards, Matthew D. Flitton, Lori Fuller, Garrett H. Garff,
LaRene Porter Gaunt, Charlotte Larcabal, Michael R. Morris,
Eric B. Murdock, Sally Johnson Odekirk, Joshua J. Perkey, Jan
Pinborough, Richard M. Romney, Mindy Anne Selu, Marissa
Widdison
Diretor Administrativo de Arte: J. Scott Knudsen
Diretor de Arte: Tadd R. Peterson
Equipe de Diagramação: Jeanette Andrews, Fay P. Andrus,
C. Kimball Bott, Thomas Child, David Green, Colleen Hinckley,
Eric P. Johnsen, Susan Lofgren, Scott M. Mooy, Mark W.
Robison, Rachel Smith, Brad Teare, K. Nicole Walkenhorst
Coordenadora de Propriedade Intelectual:
Collette Nebeker Aune
Gerente de Produção: Jane Ann Peters
Equipe de Produção: Glen Adair, Connie Bowthorpe Bridge,
Julie Burdett, Bryan W. Gygi, Ginny J. Nilson, Gayle Tate
Rafferty, Derek Richardson
Pré-Impressão: Joshua Dennis, Ammon Harris
Diretor de Impressão: Steven T. Lewis
Diretor de Distribuição: Troy K. Vellinga
Responsável pela Tradução: Patricia Corrêa
Distribuição: Corporação do Bispado Presidente de A Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Steinmühlstrasse
16, 61352 Bad Homburg v.d.H., Alemanha.
Para assinatura ou mudança de endereço, entre em contato
com o Serviço ao Consumidor. Ligação Gratuita: 00800 2950
2950. Telefone: +49 (0) 6172 4928 33/34. E-mail: orderseu@
ldschurch.org. Online: store.lds.org. Preço da assinatura para
um ano: € 3,75 para Portugal, € 3,00 para Açores e CVE 83,5
para Cabo Verde.
Para assinaturas e preços fora dos Estados Unidos e do
Canadá, acesse o site store.LDS.org ou entre em contato com
o Centro de Distribuição local ou o líder da ala ou do ramo.
Envie manuscritos e perguntas online para liahona.LDS.
org; pelo correio, para: Liahona, Room 2420, 50 E. North
Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, USA; ou por
e-mail, para: liahona@LDSchurch.org.
A Liahona, termo do Livro de Mórmon que significa “bússola”
ou “guia”, é publicada em albanês, alemão, armênio, bislama,
búlgaro, cambojano, cebuano, chinês, chinês (simplificado),
coreano, croata, dinamarquês, esloveno, espanhol, estoniano,
fijiano, finlandês, francês, grego, holandês, húngaro,
indonésio, inglês, islandês, italiano, japonês, letão, lituano,
malgaxe, marshallês, mongol, norueguês, polonês, português,
quiribati, romeno, russo, samoano, suaíli, sueco, tagalo,
tailandês, taitiano, tcheco, tonganês, ucraniano, urdu e
vietnamita. (A periodicidade varia de um idioma para outro.)
© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso nos Estados Unidos da América.
Informação de copyright: A menos que seja indicado
o contrário, é permitido copiar o material da revista
A Liahona para uso pessoal, não comercial (inclusive para os
chamados na Igreja). Essa permissão pode ser revogada a
qualquer momento. O material visual não pode ser copiado
caso haja restrições indicadas nos créditos constantes
da obra. As perguntas sobre direitos autorais devem ser
encaminhadas para Intellectual Property Office, 50 E. North
Temple St., FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA; e-mail:
cor-intellectualproperty@LDSchurch.org.
For Readers in the United States and Canada:
April 2017 Vol. 70 No. 4. LIAHONA (USPS 311-480)
Portuguese (ISSN 1044-3347) is published monthly by The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North Temple
St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00
per year; Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals
Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required
for change of address. Include address label from a recent
issue; old and new addresses must be included. Send USA
and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center
at address below. Subscription help line: 1-800-537-5971.
Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may
be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication
Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2).
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368,
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.

Ideias para a Noite Familiar

Esta edição contém atividades e artigos que podem ser usados na noite familiar.
Seguem-se dois exemplos.

“Eles O Viram”, página 58: O que significa
ser uma testemunha de Cristo? Depois de
ler o artigo em família, vocês podem trocar
ideias sobre maneiras de ser uma testemunha de Cristo mesmo sem O ter visto
fisicamente. Podem pensar em maneiras de
achegar-se ao Salvador, tais como encontrar
oportunidades para servir aos refugiados
em sua comunidade, aprender sobre a vida
do Salvador no estudo das escrituras, cuidar
dos filhos pequenos de um casal para que
eles possam ir ao templo ou ajudar um
amigo necessitado. Também podem ver o
vídeo que se encontra em mormon.org/
easter e ponderar a importância de Cristo
e de Sua Ressurreição em nossa vida.

“Preparar-se para o Templo Todos os
Dias”, página 69: A irmã Joy D. Jones nos
relembra a importância de tornar o templo
uma prioridade em nossa vida e de fazer a
história da família para ajudar-nos a prepararnos para entrar nele. Vocês podem fazer
uma “reunião da história da família e do
templo” na noite familiar. Podem aprender
a indexar nomes e a pesquisar registros
familiares ou trocar ideias sobre a importância das ordenanças do templo e ver
fotografias de templos do mundo inteiro.
Se morarem perto de um templo, podem
visitar os jardins do templo e trocar ideias
sobre como o templo pode achegar-nos ao
Pai Celestial e ajudar-nos a sentir Seu amor.

MAIS NA INTERNET
A Liahona e outros materiais da Igreja estão disponíveis em muitos idiomas em
languages.LDS.org. Acesse facebook.com/liahona.magazine (disponível em inglês,
português e espanhol) para encontrar mensagens inspiradoras, sugestões para a noite
familiar e materiais para compartilhar com amigos e familiares.
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Os números representam a primeira página de cada artigo.
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MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA

Presidente
Dieter F. Uchtdorf

Segundo Conselheiro
na Primeira Presidência

O JUSTO VIVERÁ

DA FÉ

H

O Rabino e o Fabricante de Sabão

á um antigo conto judaico sobre um fabricante
de sabão que não acreditava em Deus. Certo dia,
quando estava caminhando com um rabino, disse:
“Há algo que não consigo entender. Temos religião há
milhares de anos. Mas vemos maldade, corrupção, desonestidade, injustiça, dor, fome e violência em toda parte.
Parece que a religião não melhorou o mundo em nada.
Então lhe pergunto: Que utilidade tem ela?”
O rabino não respondeu de imediato, mas continuou
a caminhar com o fabricante de sabão. Por fim, chegaram
a um parque onde algumas crianças cobertas de sujeira
estavam brincando na terra.
“Há algo que não entendo”, disse o rabino. “Olhe aquelas
crianças. Temos sabão há milhares de anos, mas veja como
aquelas crianças estão imundas. Que utilidade tem o sabão?”
O fabricante de sabão replicou: “Mas rabino, não é justo
culpar o sabão por aquelas crianças sujas. O sabão tem
que ser usado para cumprir seu propósito”.
O rabino sorriu e disse: “Exatamente”.
Como Viveremos?

O Apóstolo Paulo, citando um profeta do Velho
Testamento, resumiu o que significa ser um fiel quando
escreveu: “O justo viverá da fé” (Romanos 1:17).
Talvez nessa simples declaração entendamos a diferença
entre uma religião que é frágil e ineficaz e outra que tem
o poder de transformar vidas.
Mas, para compreender o que significa viver da fé,
precisamos entender o que é fé.
Fé é mais do que crença. É a completa confiança em
Deus acompanhada de ação.
4
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É mais do que desejar algo.
É mais do que meramente nos acomodar, fazer que sim
com a cabeça e dizer que concordamos. Quando dizemos
“o justo viverá da fé”, queremos dizer que somos guiados
e dirigidos por nossa fé. Agimos de modo coerente com
nossa fé — não no sentido de uma obediência irrefletida,
mas com confiança em nosso Deus e sincero amor por Ele
e pela inestimável sabedoria que Ele revelou a Seus filhos.
A fé precisa ser acompanhada de ação, caso contrário
é morta (ver Tiago 2:17). Não é fé em absoluto. Não tem o
poder de mudar um único indivíduo, muito menos o mundo.
Os homens e as mulheres de fé confiam em seu misericordioso Pai Celestial — mesmo nos momentos de
incerteza, mesmo nos momentos de dúvida e adversidade
quando talvez não vejam perfeitamente nem entendam
com clareza.
Os homens e as mulheres de fé trilham sinceramente o
caminho do discipulado e se esforçam para seguir o exemplo de seu amado Salvador Jesus Cristo. A fé nos motiva e,
de fato, nos inspira a voltar o coração para o céu e a auxiliar, elevar e abençoar ativamente nosso próximo.
A religião sem ação é como o sabão que permanece na
embalagem. Pode ter um potencial maravilhoso, mas na
realidade tem pouco poder para fazer qualquer diferença até
cumprir o propósito para o qual foi criado. O evangelho restaurado de Jesus Cristo é um evangelho de ação. A Igreja de
Jesus Cristo ensina a religião verdadeira como uma mensagem de esperança, fé e caridade, que inclui o auxílio prestado a nossos semelhantes de modo espiritual e temporal.
Há alguns meses, minha esposa Harriet e eu estávamos
numa viagem de família com alguns de nossos filhos na
região do Mediterrâneo. Visitamos alguns acampamentos

O Presidente Uchtdorf e sua filha, Antje, visitam um campo de refugiados perto de Atenas, Grécia.

de refugiados e conhecemos famílias
provenientes de países arrasados pela
guerra. Aquelas pessoas não eram
de nossa religião, mas eram nossos
irmãos e precisavam urgentemente de
ajuda. Sentimos o coração profundamente tocado ao presenciarmos em
primeira mão o modo como a fé ativa
dos membros da Igreja proporciona
auxílio, alívio e esperança a nossos
semelhantes necessitados, sem distinção de religião, nacionalidade ou grau
de instrução.
A fé acompanhada de ação contínua e constante enche o coração de
bondade, torna a mente repleta de
sabedoria e entendimento, e a alma,
de paz e amor.
Nossa fé pode abençoar e influenciar positivamente as pessoas a nosso
redor e a nós também.

Nossa fé pode encher o mundo
de bondade e paz.
Nossa fé pode transformar o ódio
em amor, e os inimigos, em amigos.
O justo, então, vive da ação na fé,

vive da confiança em Deus e do trilhar
Seu caminho.
E esse tipo de fé pode transformar pessoas, famílias, nações e o
mundo. ◼

ENSINAR USANDO ESTA MENSAGEM

O

Presidente Uchtdorf ensina que a fé é mais do que uma expressão
de crença. A fé verdadeira no Pai Celestial e em Jesus Cristo exige

ação, e viver da fé tem o poder de transformar vidas e lares. Você pode
convidar as pessoas a quem ensina a relatar momentos nos quais elas
viram as bênçãos e o poder de se viver da fé — por meio de exemplos
pessoais ou ao observarem outras pessoas. Incentive-as a orar pedindo
orientação para saber como viver melhor o evangelho.
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JOVENS
Servir ao Próximo com Fé

O

Presidente Uchtdorf diz que nossa fé em Deus precisa ser
“acompanhada de ação”. Quando nossa fé é “acompanhada de ação contínua e constante”, explica, ela “enche (…)
a alma de paz e amor”. Com a promessa dessa bênção, podemos fazer a diferença e poderemos ver isso em nossa vida se
dedicarmos tempo para prestar serviço cheio de fé. Você pode
orar todas as manhãs, pedindo ao Senhor que o ajude a servir
ao próximo. Por exemplo, peça que Ele lhe mostre quando
um de seus irmãos precisar de ajuda com uma tarefa doméstica ou quando um amigo necessitar de um elogio. Depois,
quando receber uma inspiração, aja! Se fizer dessas orações
e desse serviço um hábito, sua ação fervorosa, contínua e
constante vai abençoar sua vida e a de outras pessoas. O
Presidente Uchtdorf promete que você poderá “transformar
pessoas, famílias, nações e o mundo”.

CRIANÇAS
Confiança

6
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T

ente fazer esta atividade com um amigo.
Você vai precisar confiar nele e seguir
cuidadosamente as instruções dele.
Com um lápis ou uma caneta na mão, feche os
olhos. Deixe seu amigo dizer-lhe onde desenhar
os olhos, o nariz, a boca e o cabelo neste rosto.
Depois, dê uma olhada. Como você se saiu?
Você pode colorir o rosto e desenhar outro
para brincar novamente!
Às vezes, é difícil seguir instruções.
Mas, quando tentamos seguir o Pai Celestial
ouvindo o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar.
Podemos sempre confiar Nele.

MENSAGEM DAS PROFESSORAS
V I S I TA N T ES

O Juramento e
o Convênio do
Sacerdócio

Fé
Família
Auxílio

Em espírito de oração, estude este
material e busque inspiração para
saber o que compartilhar. De que
modo a compreensão do propósito
da Sociedade de Socorro prepara
as filhas de Deus para as bênçãos

FOTOGRAFIA DO TEMPLO DE KANSAS CITY MISSOURI

da vida eterna?

Quanto mais as irmãs entenderem que o juramento e convênio
do sacerdócio se aplica a nós
pessoalmente, mais vão aceitar
as bênçãos e as promessas do
sacerdócio.
O Élder M. Russell Ballard, do
Quórum dos Doze Apóstolos,
afirmou: “Todos aqueles que
fizeram convênios sagrados com
o Senhor e que honram esses
convênios têm direito de receber
revelação pessoal, de ser abençoados pelo ministério de anjos,
de ter comunhão com Deus, de
receber a plenitude do evangelho e, no final, de tornar-se herdeiros com Jesus Cristo de tudo
o que o Pai possui”.1
As bênçãos e as promessas
do juramento e convênio do
sacerdócio pertencem tanto
aos homens quanto às mulheres. A irmã Sheri L. Dew, exconselheira na presidência geral
da Sociedade de Socorro, disse:
“A plenitude do sacerdócio,

presente nas mais sublimes
ordenanças da casa do Senhor,
só pode ser recebida pelo
homem e pela mulher juntos”.2
A irmã Linda K. Burton,
presidente geral da Sociedade
de Socorro, conclamou-nos:
“Convido-os a memorizar o
juramento e convênio do sacerdócio, que se encontra em
Doutrina e Convênios 84:33–44.
Ao fazerem isso, prometo-lhes
que o Espírito Santo aumentará
sua compreensão do sacerdócio e os inspirará e elevará de
maneira maravilhosa”.3
Joseph Smith disse que suas
instruções para a Sociedade
de Socorro tinham a intenção
de preparar as mulheres para
“participar dos privilégios, das
bênçãos e dos dons do sacerdócio”. Isso seria realizado por

intermédio das ordenanças
do templo.
“As ordenanças do templo
[são] ordenanças do sacerdócio,
mas elas não [concedem] ofícios
eclesiásticos aos homens ou às
mulheres. [Essas ordenanças cumprem] a promessa do Senhor a
seu povo — homens e mulheres
— de que seriam ‘investidos de
poder do alto’ (D&C 38:32).” 4
Informações e Escrituras Adicionais
Doutrina e Convênios 84:19–40;
121:45–46; reliefsociety.LDS.org

Pense Nisto

O que
podemos
fazer para
entender mais
plenamente
as bênçãos
prometidas
no juramento

NOTAS

1. M. Russell Ballard, “Os Homens e as
Mulheres e o Poder do Sacerdócio”,
A Liahona, setembro de 2014, p. 36.
2. Sheri L. Dew, Filhas em Meu Reino:
A História e o Trabalho da Sociedade
de Socorro, 2011, p. 140.
3. Linda K. Burton, “Poder do Sacerdócio
— Ao Alcance de Todos”, A Liahona,
junho de 2014, pp. 21–22.
4. Tópicos do Evangelho, “Ensinamentos
de Joseph Smith sobre o Sacerdócio, o
Templo e as Mulheres”, topics.LDS.org.

e convênio do
sacerdócio e
ter acesso a
elas?
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GETHSEMANE [GETSÊMANI], DE J. KIRK RICHARDS

A

Expiação

Élder
Robert D. Hales
Do Quórum dos
Doze Apóstolos

do Salvador:

O ALICERCE DO VERDADEIRO
CRISTIANISMO
Todos ressuscitaremos e nos tornaremos imortais graças
ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo.

F

oi perguntado ao Profeta Joseph Smith (1805–1844): “Quais são os princípios
fundamentais de sua religião?” Ele respondeu: “Os princípios fundamentais
de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de
Jesus Cristo, que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu
ao céu; todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso”.1
Quero corroborar a declaração do Profeta Joseph Smith. O ponto central de tudo
em que acreditamos é nosso Salvador e Seu sacrifício expiatório — “a condescendência de Deus” (1 Néfi 11:16), pela qual o Pai enviou Seu Filho à Terra para realizar a Expiação. O propósito central da vida de Jesus Cristo foi realizar o sacrifício
expiatório. A Expiação é o alicerce do verdadeiro cristianismo.
Por que a Expiação do Salvador é o princípio central do evangelho na Igreja
e em nossa vida?
Regras de Fé 1:3

A terceira regra de fé declara: “Cremos que, por meio da Expiação de Cristo, toda
a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho”.
“Salva” nesse contexto refere-se a alcançarmos o mais alto grau de glória no
Reino Celestial. A ressurreição é concedida a todos os que vêm à Terra, mas, para
receber a vida eterna, as bênçãos plenas do progresso eterno, cada pessoa precisa
obedecer às leis, receber as ordenanças e fazer os convênios do evangelho.
Por que Jesus Cristo, e somente Ele, pôde expiar os pecados do mundo? Ele
satisfazia todas as exigências.
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Deus O Amava e Confiava Nele

Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou;
tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este
mandamento recebi de meu Pai” ( João 10:15, 17–18).
Se o Salvador tivesse desejado, legiões de anjos poderiam tê-Lo tirado da cruz e O levado diretamente de volta
ao lar, para Seu Pai. Mas Ele usou Seu arbítrio para sacrificar-Se por nós, terminar Sua missão na mortalidade e
perseverar até o fim, concluindo o sacrifício expiatório.
Jesus quis vir à Terra e preenchia todos os requisitos.
E quando veio, disse: “Porque eu desci do céu, não para
fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me
enviou” ( João 6:38).

Jesus nasceu de Pais Celestes num mundo pré-mortal.
Ele foi o Primogênito de nosso Pai Celestial. Foi escolhido
desde o princípio. Foi obediente à vontade de Seu Pai. As
escrituras trazem muitas referências à alegria que o Pai
Celestial tem em Seu Filho.
Lemos em Mateus: “E eis que uma voz dos céus dizia:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”
(Mateus 3:17).
Lucas relata: “E veio da nuvem uma voz que dizia:
Este é o meu amado Filho; a ele ouvi” (Lucas 9:35).
E no templo, na terra de Abundância, depois da
Ressurreição do Salvador, o povo ouviu a voz do Pai,
dizendo: “Eis aqui meu Filho Amado, em quem me
comprazo” (3 Néfi 11:7).
Toca-me particularmente o coração ler que, quando
Jesus estava sofrendo no Jardim do Getsêmani, o Pai,
movido por Seu grande amor e compaixão pelo Seu Filho
Unigênito, enviou um anjo para consolá-Lo e fortalecê-Lo
(ver Lucas 22:43).

Jesus Foi Preordenado

Pedro ensinou que Jesus “já dantes foi conhecido ainda
antes da fundação do mundo” (ver 1 Pedro 1:19–21).
Profetas de todas as dispensações previram a vinda de
Jesus Cristo e qual seria Sua missão. Graças a sua grande
fé, foi mostrada a Enoque uma maravilhosa visão do nascimento, da morte, da ascensão e da Segunda Vinda do
Salvador:
“E eis que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem
na carne; e sua alma rejubilou-se, dizendo: O Justo é levantado e o Cordeiro, morto desde a fundação do mundo (…).

Jesus teve que dar a vida por nós voluntariamente.
No grande Conselho do Céu, Lúcifer, o “filho da alva”
(Isaías 14:12; D&C 76:26–27), disse:
“Eis-me aqui, envia-me; serei teu filho e redimirei a
humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca;
e sem dúvida eu o farei; portanto, dá-me a tua honra.
Mas eis que meu Filho Amado, que foi meu Amado e
meu Escolhido desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a
tua vontade e seja tua a glória para sempre” (Moisés 4:1–2;
ver também Abraão 3:27).
Devido ao grande amor que o Filho tem por Seu Pai e
por todos nós, individualmente, Ele propôs: “Envia-me”.
Ao dizer “Envia-me”, Ele usou Seu arbítrio.
“Assim como o Pai me conhece a mim, também eu
conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. (…)
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida,
para tornar a tomá-la.

10 A L i a h o n a

ECCE HOMO [EIS AQUI O HOMEM], DE J. KIRK RICHARDS

Jesus Usou Seu Arbítrio para Obedecer

GRAY DAY GOLGOTHA [DIA CINZENTO NO GÓLGOTA], DE J. KIRK RICHARDS

E o Senhor disse a Enoque: Olha; e ele olhou e viu o
Filho do Homem levantado na cruz, segundo o costume
dos homens;
E ele ouviu uma alta voz; e os céus foram cobertos;
e todas as criações de Deus choraram; e a Terra gemeu;
e as rochas partiram-se; e os santos levantaram-se e
foram coroados à direita do Filho do Homem, com
coroas de glória;
E Enoque viu o Filho do Homem ascender ao Pai (…).
E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho
do Homem nos últimos dias, para habitar na Terra, em
retidão, pelo espaço de mil anos” (Moisés 7:47, 55–56,
59, 65).
Por volta de 75 anos antes do nascimento de Cristo,
Amuleque testificou: “Eis que vos digo que sei que Cristo
virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as
transgressões de seu povo e que ele expiará os pecados
do mundo; porque o Senhor Deus o disse” (Alma 34:8).

Somente Jesus Cristo poderia ter realizado o sacrifício
expiatório, por ter nascido de uma mãe mortal, Maria,
e recebido de Seu Pai o poder da vida (ver João 5:26).
Graças a esse poder de vida, Ele venceu a morte, o poder
da sepultura foi anulado e Ele Se tornou nosso Salvador
e Mediador e o Mestre da Ressurreição — os meios pelos
quais a salvação e a imortalidade são concedidas a todos
nós. Todos ressuscitaremos e nos tornaremos imortais
graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo.

de modo que os pecados dos pais não podem recair
sobre a cabeça dos filhos” (Moisés 6:54).
Em 2 Néfi, foi-nos dado um grande ensinamento:
“Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os
homens, para que seja cumprido o plano misericordioso
do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição
e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda; e a
queda veio em razão da transgressão; e porque os homens se
tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor.
Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita —
porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não
poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro
julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado
eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe-terra, para não mais se levantar” (2 Néfi 9:6–7).

Jesus Expiou Voluntariamente o Pecado Original

Jesus Foi o Único Ser Perfeito

Jesus Tinha Qualificações Exclusivas

A segunda regra de fé declara: “Cremos que os homens
serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão”.
Por meio do uso de nosso arbítrio, decidimos exercer
nossa fé. Com diligência, podemos arrepender-nos. Sem
a Expiação, não poderíamos.
Em Moisés foi-nos ensinado: “Assim se começou a dizer
entre o povo que o Filho de Deus expiara a culpa original,

Em Doutrina e Convênios, o Salvador diz: “Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu
pecado, em quem te rejubilaste; contempla o sangue de
teu Filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste
para que fosses glorificado” (D&C 45:4).
Jesus foi o único ser humano que foi perfeito, sem
pecado. No Velho Testamento, sacrifício significava sacrifício de sangue — algo que apontava para o sacrifício de
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nosso Senhor e Redentor na cruz para cumprir o sacrifício
expiatório. Quando eram feitos sacrifícios de sangue nos
templos antigos, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro
sem defeitos, perfeito em todos os aspectos. Nas escrituras,
o Salvador é frequentemente chamado de “o Cordeiro de
Deus” devido a Sua pureza (ver, por exemplo, João 1:29,
36; 1 Néfi 12:6; 14:10; D&C 88:106).
Pedro ensinou que somos redimidos “com o precioso
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e
incontaminado” (1 Pedro 1:19).

E assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos, que foram preparados desde a fundação do mundo.
E assim ocorre a salvação e a redenção dos homens e
também sua destruição e miséria” (Alma 42:23, 26).
Jesus Perseverou até o Fim

Jesus Cristo suportou as provações, o sofrimento, o
sacrifício e as tribulações do Getsêmani, e também a angústia do Gólgota na cruz. Depois, finalmente, pôde dizer:
“Está consumado” ( João 19:30). Ele terminou Sua missão
na mortalidade e perseverou até o fim, concluindo assim
o sacrifício expiatório.
No Jardim, Ele disse: “Meu Pai, se é possível, passe de
mim este cálice; porém, não seja como eu quero, mas
como tu queres” (Mateus 26:39).
Em Doutrina e Convênios, foi-nos ensinado:
“Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos
os poros; e sofresse, tanto no corpo como no espírito —
e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar —
Todavia, glória seja para o Pai; eu bebi e terminei meus
preparativos para os filhos dos homens” (D&C 19:18–19).
Jesus disse a Seu Pai: “Eu glorifiquei-te na terra, tendo
consumado a obra que me deste para fazer” ( João 17:4).

Os versículos a seguir deixam claro que, por meio
de Sua Expiação, o Salvador pagou o preço pelos nossos
pecados:
“Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada
um se desviou por seu próprio caminho; e o Senhor pôs
sobre ele as iniquidades de todos nós” (Mosias 14:6).
“Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato
de que Cristo morreu por nós (…).
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados
com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando
já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isso, mas também nos gloriamos em
Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora
alcançamos a reconciliação. (…)
Porque, como pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de
um muitos serão feitos justos” (Romanos 5:8, 10–11, 19).
“Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta
Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e levou as nossas doenças” (Mateus 8:17).
“Deus, porém, não deixa de ser Deus e a misericórdia
reclama o penitente; e a misericórdia advém em virtude da
expiação: e a expiação efetua a ressurreição dos mortos: e
a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença
de Deus; e assim são restituídos a sua presença para serem
julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a
justiça. (…)

12 A L i a h o n a

WHERE HAVE THEY TAKEN HIM? [PARA ONDE ELES O LEVARAM?], DE J. KIRK RICHARDS

Jesus Tirou os Pecados do Mundo

Lembrar-nos Dele por Meio do Sacramento

Hoje lembramos o sacrifício expiatório do Salvador
com os emblemas do pão e da água — símbolos de Seu
corpo e sangue — conforme foi instituído na Última Ceia
do Senhor com Seus apóstolos.
“E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e
deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado;
fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia,
dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue,
que é derramado por vós” (Lucas 22:19–20).
Em João 11:25–26, lemos:
“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda
que esteja morto, viverá;
E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá”.
Lemos também: “Eu sou o pão vivo que desceu do céu;
se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão
que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do
mundo” ( João 6:51).
“A vida do mundo” significa vida eterna.
Precisamos preparar a nós mesmos e a nossa família
semanalmente para sermos dignos de tomar o sacramento
e renovar nossos convênios com um coração arrependido.
O Pai e o Filho Nos Amam

O Pai enviou Seu Filho à Terra — a condescendência —
para permitir que Ele fosse crucificado e passasse por tudo
que precisava passar. Em João, lemos:
“Disse (…) Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a
vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis
a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o tendes visto”
( João 14:6–7).

DOUBT NOT, THOMAS [NÃO DUVIDES, TOMÉ], DE J. KIRK RICHARDS

Depois, na cruz, “quando Jesus tomou o vinagre, disse:
Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito” ( João 19:30).
Jesus veio à Terra, manteve Sua divindade para poder
realizar o sacrifício expiatório e perseverou até o fim.

“Nisto está o amor: não que nós tenhamos amado a
Deus, mas que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho
para propiciação pelos nossos pecados” (1 João 4:10).
Propiciação significa reconciliação ou apaziguamento.
Conclusão

Todos que vêm à Terra e recebem um corpo mortal ressuscitarão, mas temos que trabalhar para receber a bênção
da exaltação por meio de nossa fidelidade, nosso arbítrio,
nossa obediência e nosso arrependimento. A misericórdia
será concedida com justiça, permitindo o arrependimento.
Por termos decidido seguir e aceitar Jesus Cristo como
nosso Redentor, tomamos Seu nome sobre nós no batismo.
Aceitamos a lei da obediência. Prometemos sempre nos
lembrar Dele e guardar Seus mandamentos. Renovamos
esse convênio quando tomamos o sacramento.
Ao renovar nossos convênios, recebemos a promessa
de ter Seu Espírito sempre conosco. Se permitirmos que Seu
Espírito entre em nossa vida e a dirija, poderemos retornar à
presença do Pai Celestial e de Seu Filho Jesus Cristo, que é
Seu plano de felicidade para nós — o Plano de Salvação. ◼
Extraído do discurso “The Atonement” [A Expiação], proferido no seminário para novos presidentes de missão realizado no Centro de Treinamento
Missionário de Provo, em 24 de junho de 2008.
NOTA

1. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, pp. 52–53.
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Ressurreição
DE Jesus Cristo

A

E AS VERDADES
SOBRE O CORPO

David A. Edwards
Revistas da Igreja

DETALHE DE THE DOUBTFUL THOMAS [O INCRÉDULO TOMÉ], DE CARL HEINRICH BLOCH, FUNDO © JANNIWET/ISTOCK/GETTY IMAGES

E

le “disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito”
( João 19:30). Naquele momento, o
espírito de Jesus Cristo deixou Seu corpo —
um corpo que havia suportado sofrimentos
para que Ele pudesse expiar os pecados de
todas as pessoas e socorrê-las em suas enfermidades (ver Alma 7:12–13). Aquele corpo,
que então era um vaso vazio, foi removido
da cruz, envolto em panos e por fim colocado numa sepultura. No terceiro dia, as
mulheres que foram ao sepulcro estavam
ali para concluir os preparativos do sepultamento daquele corpo.
Mas o corpo não estava mais lá.
A descoberta do sepulcro vazio foi apenas
o começo. Maria Madalena, os apóstolos e
muitos outros mais tarde testemunharam algo
milagroso: Jesus Cristo ressuscitado e aperfeiçoado, em forma humana e tangível.
O Salvador certificou-Se de que os que O
testemunharam após Sua Ressurreição compreendessem plenamente que tipo de corpo
Ele tinha. Convidou os apóstolos, por exemplo, a apalparem Seu corpo para poderem
assegurar-se de que Ele era físico, e não uma

aparição (ver Lucas 24:36–40).1 Ele até fez
uma refeição com eles (ver Lucas 24:42–43).
À medida que os apóstolos cumpriram
então seu encargo de pregar o evangelho
de Jesus Cristo, enfrentaram oposição e perseguição, em parte por ensinarem que Jesus
Cristo havia ressuscitado e que por isso toda
a humanidade ressuscitaria (ver Atos 4:1–3).
Hoje, a Ressurreição de Jesus Cristo é um
ponto tão central da mensagem proclamada
ao mundo por Sua Igreja como era naquela
época. Conforme disse o Profeta Joseph
Smith: “Os princípios fundamentais de nossa
religião são o testemunho dos apóstolos
e profetas a respeito de Jesus Cristo, que
Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no
terceiro dia e ascendeu ao céu; todas as
outras coisas de nossa religião são meros
apêndices disso”.2
A Ressurreição ajuda a responder a perguntas fundamentais sobre a natureza de
Deus, sobre nossa natureza e nosso relacionamento com Deus, sobre o propósito desta
vida e sobre a esperança que temos em Jesus
Cristo. Aqui estão algumas verdades deixadas
claras pela Ressurreição de Jesus Cristo.

Por meio de Sua
Ressurreição,
Jesus Cristo nos
ensinou verdades
significativas a
respeito do corpo.
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maneira: “Se ter um corpo é algo não apenas
desnecessário, mas também indesejável para
Deus, por que o Redentor da humanidade
redimiu Seu corpo das garras da morte e do
sepulcro, garantindo que ele jamais voltaria
a separar-se de Seu espírito tanto nesta vida
quanto na eternidade? Todo aquele que rejeita
o conceito de um Deus corpóreo rejeita tanto
o Cristo mortal quanto o ressuscitado”.6
O Pai Celestial É Onipotente, Onisciente
e Ama Todas as Pessoas

odo aquele
que rejeita
o conceito de um
Deus corpóreo
rejeita tanto o Cristo
mortal quanto o
ressuscitado.”
— Élder Jeffrey R.
Holland

16 A L i a h o n a

O Pai Celestial Tem um Corpo Glorificado

A ideia de que Deus tem forma humana
sem dúvida se encontra na Bíblia 3 e na imaginação popular, mas muitas tradições filosóficas
religiosas e teológicas rejeitaram-na em favor
de um Deus “sem corpo, partes ou paixões”,4
já que, por esse ponto de vista, o corpo (e a
matéria em geral) é maligno ou irreal, ao passo
que o espírito, a mente ou as ideias são a verdadeira substância do ser ou da realidade.
Quão gloriosamente simples e revolucionária, então, foi a revelação da natureza de Deus
por meio de Seu Filho Jesus Cristo.
Durante Seu ministério, o Salvador disse:
“Quem me vê a mim vê o Pai” ( João 14:9).
Isso se tornou ainda mais verdadeiro após a
Sua Ressurreição com um corpo aperfeiçoado
e imortal, mostrando que “o Pai tem um corpo
de carne e ossos tão tangível como o do
homem; o Filho também” (D&C 130:22).
A natureza física do Pai Celestial foi assim
revelada. Como Joseph Smith explicou posteriormente: “Algo que não tem corpo nem
partes não é nada. Não há outro Deus no céu
a não ser um Deus que tem carne e ossos”.5
O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum
dos Doze Apóstolos, declarou o mesmo desta

Somos Filhos de Deus

Como nos ensina a Bíblia, fomos formados
“à imagem de Deus (…) homem e mulher”
(ver Gênesis 1:27). A Ressurreição de Jesus
Cristo reforçou essa verdade. De fato, no
próprio momento de Sua Ressurreição, Jesus
Cristo salientou nosso relacionamento com
o Pai Celestial, dizendo: “Subo para meu Pai
e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus”
( João 20:17; grifo do autor).
O Salvador revelou que Deus e a humanidade não são completamente diferentes entre
si em sua essência. A forma básica de nosso
corpo é semelhante à do nosso espírito,8 e
nosso espírito foi criado à imagem de Deus

THE FIRST VISION [A PRIMEIRA VISÃO], DE GARY L. KAPP

T

“

Os atributos sublimes do caráter do Pai
Celestial também são revelados no próprio fato
da Ressurreição de Jesus Cristo. Como disse o
Élder D. Todd Christofferson, do Quórum dos
Doze Apóstolos: “Tendo em vista a realidade da
Ressurreição de Cristo, as dúvidas sobre a onipotência, a onisciência e a benevolência de Deus, o
Pai — que deu Seu Filho Unigênito para redimir
o mundo — não têm fundamento”.7
O poder, o conhecimento e a bondade de
Deus são comprovados pela Ressurreição de
Jesus Cristo, que evidencia a sabedoria e o
amor contidos no plano do Pai Celestial (e de
Seu Filho) e de Sua capacidade de executá-lo.

porque essa é a natureza do relacionamento
entre pais e filhos.

FOTOGRAFIA: DAVID STOKER

O Corpo É uma Dádiva Capacitadora
e Enobrecedora

Por meio de Sua Ressurreição, o Salvador
nos mostrou que uma existência física e corpórea faz parte integral dos seres eternos que são
Deus e Seus filhos. Conforme o Senhor revelou
a Joseph Smith: “Os elementos são eternos, e
espírito e elemento, inseparavelmente ligados,
recebem a plenitude da alegria” (D&C 93:33).
Essa conexão inseparável une o espírito e a
matéria física de modo que ambos sejam um
só corpo imortal, incorruptível, glorioso e perfeito — o único tipo de corpo capaz de receber a plenitude da alegria que Deus possui.
Em contrapartida, depois de terem um
corpo físico e então serem separados dele
para entrarem no mundo espiritual, “os
mortos [consideram o fato de o espírito estar]
ausente do corpo como uma escravidão”
(D&C 138:50; ver também D&C 45:17).
Até nosso corpo mortal é parte essencial
do plano do Pai Celestial, constituindo uma
dádiva. Quando nosso espírito pré-mortal veio
à Terra, recebeu o “acréscimo” (Abraão 3:26)
de um corpo. Como declarou o Profeta Joseph
Smith: “Viemos a este mundo com o objetivo
de obter um corpo e poder apresentá-lo puro
diante de Deus no Reino Celestial. O grande
plano de felicidade consiste em ter um corpo.
O diabo não tem corpo, e esse é seu castigo”.9
Conforme ensinou o Élder David A.
Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos:
“Nosso corpo físico possibilita uma extensão,
profundidade e intensidade de experiências
pessoais que simplesmente não poderiam ser
vivenciadas na existência pré-mortal. Assim,
nosso relacionamento com outras pessoas,
nossa capacidade de reconhecer a verdade e
de agir de acordo com ela, e nossa capacidade

de obedecer aos princípios e às ordenanças
do evangelho de Jesus Cristo são ampliados
por meio de nosso corpo físico. Na escola da
mortalidade, vivenciamos a ternura, o amor, a
bondade, a felicidade, a tristeza, a decepção,
a dor e até os desafios das limitações físicas
de modo a preparar-nos para a eternidade.
Em resumo, há lições que temos de aprender
e experiências pessoais que temos de vivenciar ‘segundo a carne’, como descrevem as
escrituras (1 Néfi 19:6; Alma 7:12–13)”.10
Além disso, como o Profeta Joseph Smith
ensinou: “Todos os seres com corpos possuem domínio sobre os que não os têm”.11
Satanás pode tentar-nos, mas não pode
compelir-nos. “O diabo não tem poder
sobre nós a menos que o permitamos.” 12
Por fim, a dádiva de um corpo aperfeiçoado e ressuscitado coloca-nos além do
poder de Satanás para sempre. Se não houvesse Ressurreição, “nossos espíritos estariam
à mercê (…) [do] diabo, para não mais se
levantar. E nosso espírito deveria tornar-se
como ele e nós nos tornaríamos diabos,

N

osso corpo
mortal é parte
essencial do plano do
Pai Celestial, constituindo uma dádiva
divina. Quando
nosso espírito prémortal veio à Terra,
recebeu o “acréscimo” (Abraão 3:26)
de um corpo.
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O Espírito e o Corpo Não São Inimigos

Embora sejam diferentes um do outro, o espírito e o corpo
não fazem parte de duas realidades essencialmente distintas
e irreconciliáveis. Como Joseph Smith aprendeu, “não existe
algo como matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é
mais refinado ou puro e só pode ser discernido por olhos
mais puros; não podemos vê-lo; mas quando nosso corpo for
purificado, veremos que ele é todo matéria” (D&C 131:7–8).
Em Seu estado glorificado e ressurreto, Jesus Cristo
representa a perfeita união de corpo e espírito, ilustrando
para nós que “o espírito e o corpo são a alma do homem”
(D&C 88:15). Nesta vida, esforçamo-nos para ter “mente
espiritual” e não “mente carnal” (2 Néfi 9:39), para “[despojar-nos] do homem natural” (Mosias 3:19) e para “[fazer]
também com que todas as [nossas] paixões sejam dominadas” (ver Alma 38:12). Mas isso não significa que o espírito
e o corpo sejam inimigos. Como Jesus Cristo nos mostrou,
o corpo não é para ser desprezado e transcendido, mas,
sim, dominado e transformado.
A Vida num Corpo Mortal Tem um Propósito
Significativo

A noção de que a vida é um teste faz mais sentido
quando levamos em consideração o que sabemos sobre

nossa vida anterior e posterior a esta. Vivemos como espíritos antes de vir à Terra, e a intenção do Pai Celestial é que
nos tornemos semelhantes a Ele e vivamos para sempre
com um corpo físico imortal. Essas verdades significam
que nosso tempo de provação neste corpo mortal não
é arbitrário, mas tem um significado e propósito reais.
Como o Élder Christofferson explicou: “Por nossas
escolhas demonstramos a Deus (e a nós mesmos) nosso
comprometimento e nossa capacidade de viver Sua lei
celestial mesmo longe de Sua presença, em um corpo
físico com todas as suas capacidades, apetites e paixões.
Podemos controlar nosso corpo físico para que ele se
torne um instrumento em vez de se tornar o mestre de
nosso espírito? Os poderes divinos, inclusive o poder
de criar a vida, podem ser confiados a nós, tanto agora
como na eternidade? Podemos vencer o mal sozinhos?
Aqueles que conseguirem vencer esses desafios ‘terão
um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o
sempre’ (Abraão 3:26) — um aspecto muito significativo
dessa glória é ter um corpo físico ressuscitado, imortal
e glorificado”.13
Nossas experiências pessoais em nosso corpo atual,
inclusive nossos relacionamentos uns com os outros, são
importantes porque são uma semelhança do que está por
vir. Como Joseph Smith aprendeu: “A mesma sociabilidade
que existe entre nós, aqui, existirá entre nós lá, só que será
acompanhada de glória eterna, glória essa que não experimentamos agora” (D&C 130:2).

E

m Seu estado glorificado e ressurreto,
Jesus Cristo representa
a perfeita união de
corpo e espírito, ilustrando que “o espírito
e o corpo são a alma
do homem” (D&C
88:15).

DETALHE DE CRISTO APARECE AOS NEFITAS, DE ARNOLD FRIBERG

anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença
de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras,
em miséria, como ele mesmo” (2 Néfi 9:8–9).

D

esde a visão
do sepulcro
vazio, a Ressurreição
de Jesus Cristo proporciona esperança
porque reconhecemos
em Sua Ressurreição a
antecipação da nossa
própria ressurreição.

THE THREE MARYS AT THE TOMB [AS TRÊS MARIAS JUNTO AO SEPULCRO], DE WILLIAM-ADOLPHE BOUGUEREAU, SUPERSTOCK.COM

Temos Esperança em Jesus Cristo

Desde a visão do sepulcro vazio, a Ressurreição de Jesus
Cristo proporciona esperança porque reconhecemos em
Sua Ressurreição a antecipação da nossa própria ressurreição, na qual “[seremos] compensados de todas as [nossas]
perdas (…), desde que [continuemos] a ser fiéis”.14
Os antigos apóstolos do Salvador puderam prestar um
destemido testemunho de Sua Ressurreição porque tinham
visto e apalpado Seu corpo. Mas havia bem mais do que
isso. Assim como Jesus Cristo havia curado enfermidades
do corpo para mostrar que tinha poder para perdoar pecados (ver Lucas 5:23–25), a Sua Ressurreição — a prova
tangível de Seu poder de vencer a morte física — tornou-se
para Seus seguidores a certeza de que Ele tinha poder para
vencer a morte espiritual. As promessas que Ele deixou em
Seus ensinamentos — o perdão dos pecados, paz nesta
vida, vida eterna no reino do Pai — tornaram-se reais, e a
fé que eles tinham se tornou inabalável.

NOTAS

1. Quando Jesus Cristo apareceu ao povo do
Novo Mundo, pediu a eles — milhares deles
— que se aproximassem, “um por um”, e
tocassem Suas mãos, Seus pés e Seu lado
para que pudessem testemunhar que haviam
apalpado e visto o Senhor ressuscitado
(ver 3 Néfi 11:14–15; 18:25).
2. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja:
Joseph Smith, 2007, pp. 52–53.
3. Ver Gênesis 1:27; Êxodo 33:11; Atos 7:56.
4. Embora ideias semelhantes estejam contidas

“Se Cristo não ressuscitou, é vã a [nossa] fé” (1 Coríntios
15:17). Mas, como Ele realmente ressuscitou dentre os
mortos, podemos “ter esperança de que, por intermédio
da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, [seremos] ressuscitados para a vida eterna; e isto por causa da
[nossa] fé nele, de acordo com a promessa” (Morôni 7:41).
Durante Sua vida mortal, Jesus Cristo convidou as
pessoas a segui-Lo. Após Sua morte e Ressurreição, o
destino tornou-se ainda mais claro. Se nós, por meio da
obediência às leis e ordenanças do evangelho, cultivarmos
um “espírito celestial” dentro de nós, poderemos receber
“o mesmo corpo que era um corpo natural” e ser “vivificados por uma porção da glória celestial, [e receber] sua
plenitude” (D&C 88:28–29). Ele mostrou o caminho. Ele é
o caminho. É por meio de Seu poder — por meio de Sua
Expiação e Ressurreição — que essa plenitude celestial é
possível, a qual inclui uma plenitude de alegria num corpo
ressuscitado. ◼

em credos cristãos anteriores, essa formulação específica provém dos Trinta e Nove
Artigos da Igreja Anglicana (1563).
5. Ensinamentos: Joseph Smith, p. 45.
6. Jeffrey R. Holland, “O Único Deus
Verdadeiro, e Jesus Cristo, a Quem [Ele
Enviou]”, A Liahona, novembro de 2007,
p. 42.
7. D. Todd Christofferson, “A Ressurreição
de Jesus Cristo”, A Liahona, maio de 2014,
p. 113.
8. A própria revelação do Jesus Cristo

pré-mortal foi um testemunho desse fato,
já que mostrou que o corpo de Seu espírito
tinha a forma humana (ver Éter 3:16).
9. Ensinamentos: Joseph Smith, p. 220.
10. David A. Bednar, “Cremos em Ser Castos”,
A Liahona, maio de 2013, p. 41.
11. Ensinamentos: Joseph Smith, p. 220.
12. Ensinamentos: Joseph Smith, p. 223.
13. D. Todd Christofferson, “Por Que Casar,
Por Que Ter uma Família”, A Liahona,
maio de 2015, p. 51.
14. Ensinamentos: Joseph Smith, p. 54.
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Esperança
Cura
UMA PONTE PARA A
EA

Com ajuda adequada,
as vítimas de abuso
sexual podem encontrar
a cura que tão profundamente desejam.

Nanon Talley
Serviços Familiares SUD, Texas, EUA

ILUSTRAÇÃO: CRISTINA BERNAZZANI

I

magine que você está à beira de um precipício e quer chegar ao outro lado
de um profundo desfiladeiro, onde lhe foi dito que há grande felicidade à sua
espera. Ao procurar um modo de atravessar, você encontra uma pilha de materiais que, se forem montados da maneira correta, vão formar uma ponte para cruzar
o desfiladeiro.
Se não souber construir a ponte, os materiais serão inúteis, e você se sentirá
frustrado e desesperançado. Mas, se conseguir ajuda de alguém experiente na
construção de pontes, seu conhecimento e entendimento podem aumentar, e
juntos poderão realizar a tarefa.
Ao longo dos últimos 18 anos, meu emprego tem sido prover ferramentas e
orientação para ajudar as pessoas a atravessar o abismo do sofrimento emocional
ou mental. De todas as pessoas que aconselhei, nenhum dos outros clientes que
me procuram chegam tão abalados quanto as vítimas de abuso sexual. Vi o impacto
que esse problema tem na capacidade de uma pessoa perseverar bem até o fim.
Contudo, também aprendi que o alívio duradouro de nossas aflições e de nosso
sofrimento é possível por intermédio do Salvador. Seu amor eleva as pessoas,
tirando-as das trevas e levando-as para a luz.
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As vítimas de abuso me relatam uma vida cheia de
depressão, baixa autoestima e outros profundos sofrimentos emocionais. O Presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) ajudou-nos a entender por que o abuso sexual
causa tamanho sofrimento:
“Há que se mencionar também a terrível e abominável
prática do abuso sexual, que transcende a compreensão humana. É uma afronta à decência que deve existir
em todo homem e toda mulher. É uma violação do que
é mais sagrado e divino. Destrói a vida das crianças.
Merece a mais severa condenação.
É vergonhoso para um homem ou uma mulher abusar sexualmente de uma criança. Ao fazê-lo, não apenas
comete um tipo de ofensa seríssima, mas está condenado
diante do Senhor”.1
O poder de procriação é um poder sagrado e divino
que nosso Pai Celestial concedeu a Seus filhos. O Élder
David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos,
ensinou: “O poder de procriação é espiritualmente
significativo. (…) Nosso Pai Celestial e Seu Filho Amado

nos criaram e confiaram a cada um de nós uma parte
de Seu poder de criação”.2 Não admira, portanto, que a
violação desse poder “[mereça] a mais severa condenação”
e constitua “um tipo de ofensa seríssima”.
Entender o Sofrimento

O abuso sexual é qualquer interação não consensual
que envolva condutas com ou sem contato físico, nas
quais uma pessoa é usada para a satisfação sexual de
outra. Com demasiada frequência, as vítimas de abuso
sexual terminam confusas, sentindo-se indignas e envergonhadas, carregando um fardo quase impossível de suportar.
A dor e o sofrimento vivenciados pelas vítimas geralmente
são intensificados por comentários decorrentes de uma
compreensão equivocada do abuso sexual e de seus efeitos. Algumas vítimas são acusadas de estar mentindo ou
ouvem dizer que o abuso foi de alguma forma culpa delas
mesmas. Outras são erroneamente levadas a crer que precisam se arrepender, como se tivessem de alguma forma
pecado por terem-se tornado vítimas.
Muitos clientes com quem trabalhei e que vivenciaram
um abuso sexual na infância ou juventude ouviram dizer
que deviam “superar essas coisas”, “deixá-las no passado”
ou “simplesmente perdoar e esquecer”. Esse tipo de declaração — sobretudo partindo de amigos próximos, familiares ou líderes da Igreja — pode levar a vítima a ocultar
ainda mais o fato e envergonhar-se dele, em vez de sentir
cura e paz. De modo semelhante a um grave ferimento
físico ou infecção, essas feridas emocionais simplesmente
não desaparecem ao serem ignoradas. Na verdade, a confusão que teve início no abuso aumenta, e com as resultantes emoções dolorosas, o raciocínio da pessoa pode
tornar-se alterado, levando por fim ao desenvolvimento
de condutas prejudiciais. Não é incomum que as vítimas
de abuso deixem de reconhecer que o que lhes ocorreu
foi danoso, mas ainda assim desenvolvem condutas prejudiciais e emoções dolorosas.
Ana (o nome foi mudado) vivenciou abuso sexual na
tenra infância. Como outras vítimas, cresceu sentindo que
era uma pessoa horrível e sem valor. Passou a maior parte
da vida tentando servir ao próximo para compensar seus
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Por Que o Abuso Sexual Causa Tamanho Dano?

sentimentos de não ser “boa
o suficiente” para ser amada
pelo Pai Celestial ou por
qualquer outra pessoa. Em
seus relacionamentos, temia
que, se alguém a conhecesse
realmente, passaria a achá-la
tão horrível quanto a imagem que tinha de si mesma.
Vivenciava um intenso temor
de rejeição que a levou a ter
medo de experimentar coisas novas
ou de realizar tarefas simples como
telefonar para alguém. Foi abençoada
com talento para arte, mas desistiu
por medo de não conseguir lidar com
as críticas.
Por mais de 50 anos, seus sentimentos de desesperança, impotência,
temor, raiva, confusão, vergonha,
solidão e isolamento guiaram suas
decisões diárias.
Substituir a Dor pela Paz

O Salvador sofreu “dores e aflições
e tentações de toda espécie”. Ele o
fez para que “[soubesse], segundo a
carne, como socorrer seu povo” (Alma
7:11–12). Seu sofrimento não foi apenas por nossos pecados, mas também
para nossa cura quando os pecados
de outras pessoas nos fazem sofrer.
Se Ele estivesse aqui hoje, imagino
que o Salvador choraria e abençoaria
os que foram abusados sexualmente,
como chorou e abençoou os nefitas
(ver 3 Néfi 17). Embora Ele não esteja
aqui fisicamente, Seu Espírito pode
estar conosco, e Ele proveu um meio
para sermos curados, para sentirmos
paz e para perdoarmos.

COMPORTAMENTO COMUM
DAS VÍTIMAS

Para muitos que foram feridos, a
ideia de que a dor que carregam pode
ser substituída por paz é quase impossível de acreditar. Com frequência as
feridas do abuso passam despercebidas ou não são reconhecidas pelas
outras pessoas por muitos anos. A dor
é mascarada por um rosto sorridente,
pela disposição de ajudar os outros e
por uma vida normal, como se nada
houvesse de errado, mas ela está
constantemente presente.
Vamos comparar o processo de
cura emocional com o tratamento
de uma lesão física. Suponha que
quando você era jovem quebrou uma
perna. Em vez de ir ao médico para
tratar a lesão, você vai mancando até
a dor profunda passar, mas sempre
sente uma dorzinha a cada passo
dado. Anos mais tarde, você quer que
a dor desapareça, então procura um
médico. O médico precisa realinhar
o osso, remover todos os acréscimos
ósseos irregulares formados, engessar
a perna e encaminhá-lo para fisioterapia para fortalecê-la.
O processo de cura do abuso é
semelhante na medida em que a
vítima precisa primeiro reconhecer

As vítimas costumam ter dificuldade em manter relacionamentos
e podem buscar constantemente a
aprovação dos outros, tornam-se
passivas, erguem barreiras para
manter as pessoas afastadas a fim
de não se magoarem, tornam-se
promíscuas em busca de carinho por
meio da atividade sexual (inclusive
a pornografia e o autoestímulo) ou
fazem exatamente o oposto e evitam
qualquer coisa relacionada a sexo. A
vergonha associada a essas condutas
geralmente inibe as pessoas, o que
as impede de procurar a ajuda dos
pais, dos líderes do sacerdócio ou de
profissionais, pois não entendem a
relação entre o que lhes aconteceu
e a sua conduta.
No tocante a viver o evangelho,
as vítimas tendem a passar de um
extremo a outro: algumas se tornam
excessivamente religiosas. Numa
tentativa de compensar o que consideram ser sua indignidade, procuram
fazer tudo certo. Outras sentem que
jamais serão dignas da vida eterna
e às vezes desistem de tentar.
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LIÇÕES TIRADAS
DE DOUTRINA E
CONVÊNIOS 123
Enquanto estava preso
na Cadeia de Liberty,
Missouri, o Profeta
Joseph Smith escreveu
uma epístola à Igreja,
que engloba as seções
121–124 de Doutrina e
Convênios e inclui os
“deveres dos santos com
relação aos seus perseguidores” (D&C 123,
cabeçalho da seção). Ele
não instou os santos que
sofreram perseguição e
injúrias físicas a guardar
seu sofrimento para
si mesmos e fingirem
que nada havia acontecido. Pense em como o
conselho dado na seção
123 pode se aplicar ao
problema do abuso.
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que a dor é real e que são necessárias
providências. O processo inclui o reconhecimento do que aconteceu, permitindo
que os sentimentos de dor, medo e tristeza
sejam percebidos, reconhecidos e validados. Geralmente é útil trabalhar com um
profissional experiente nesse processo de
cura. (Consulte seu líder do sacerdócio
para saber se os Serviços Familiares SUD
atuam em sua região.)
Quer a vítima tenha acesso ou não
à ajuda profissional, convém orar, estudar a vida do Salvador e Sua Expiação e
conversar regularmente com um líder do
sacerdócio. Ele pode ajudar a aliviar os
fardos e receber inspiração para ajudar a
vítima a entender seu valor divino e seu
relacionamento com o Pai Celestial e o
Salvador. Como ensinou recentemente a
irmã Carole M. Stephens, primeira conselheira na presidência geral da Sociedade
de Socorro: “O processo de cura pode ser
longo. Vai exigir que vocês, em espírito
de oração, busquem orientação e auxílio
apropriado, inclusive aconselhando-se
com portadores do sacerdócio legitimamente ordenados. Ao aprenderem a
comunicar-se abertamente, estabeleçam

limites adequados e talvez procurem
aconselhamento profissional. É vital manter a saúde espiritual ao longo de todo
esse processo!” 3
Para Ana, sua vida tinha se tornado
tão dolorosa que ela procurou ajuda. Ela
sabia por seu testemunho que podia sentir paz e alegria na vida, mas não sentia
isso de modo sistemático. Por meio de
oração e de uma conversa com o bispo,
foi orientada a procurar tratamento psicológico, por meio do qual pôde receber
as ferramentas necessárias para tirar a
verdade das trevas e compartilhar o terrível fardo que vinha carregando sozinha.
Ao fazer isso, ela pôde aliviar a dor e
encontrar a paz prometida pelo Salvador
(ver João 14:27). Com essa paz e esse
consolo, vieram o desejo e a capacidade
de perdoar.
A Necessidade de Perdoar

Para as vítimas de abuso, costuma ser
difícil ouvir falar de perdão, e isso geralmente é mal interpretado. Se a vítima achar
que perdoar significa dizer que o ofensor
não precisa sofrer as consequências de
seus atos ou que eles não importam mais,

ela não se sentirá validada. Embora
sejamos ordenados a perdoar (ver
D&C 64:10), nas situações em que o
dano é profundo, a cura geralmente
precisa começar antes de a vítima
conseguir perdoar completamente
o ofensor.
Aqueles que estão sofrendo as
dores causadas pelo abuso podem
encontrar consolo neste conselho
tirado do Livro de Mórmon: “Eis que
eu, Jacó, desejo falar a vós, que sois
puros de coração. Confiai em Deus
com a mente firme e orai a ele com
grande fé; e ele consolar-vos-á nas
aflições e defenderá vossa causa e
enviará justiça sobre os que procuram
a vossa destruição” ( Jacó 3:1). A
necessidade de justiça e o direito à
restituição podem ser entregues nas
mãos do Senhor para que Ele substitua nosso sofrimento por paz.
Ana por fim descobriu que poderia passar a necessidade de justiça
ao Salvador e em troca encontrar um
sentimento de paz em sua vida que
ela nunca tinha vivenciado antes.
Anteriormente, ela receava participar de reuniões de família nas quais
o ofensor estaria presente. Agora,
devido à sua disposição de encarar as
difíceis feridas emocionais no caminho até a cura, ela já não teme estar
na presença dele e até chega a sentir
compaixão por ele em sua idade
avançada.
Livre de Fardos Desnecessários

O Élder Richard G. Scott (1928–
2015), do Quórum dos Doze Apóstolos,
declarou que “a cura completa virá por

meio de sua fé em Jesus Cristo e do
poder e da capacidade Dele, por meio
da Expiação que Ele fez, para curar as
cicatrizes de algo injusto e não merecido. (…)
O Salvador ama você. Ele deu a
vida para libertá-lo dos fardos desnecessários. Ele vai ajudá-lo a fazer isso.
Sei que Ele tem o poder de curá-lo”.4
O adversário quer manter as pessoas presas pela dor e pelo sofrimento
porque ele é miserável (ver 2 Néfi
2:27). Com a ajuda de nosso Salvador
Jesus Cristo, a dor pode realmente
ser substituída pela paz, que só o
Salvador pode conceder, e poderemos
viver com alegria. “Adão caiu para que
os homens existissem; e os homens
existem para que tenham alegria”
(2 Néfi 2:25). Se vivermos com alegria,
suportaremos melhor os momentos de
provação e conseguiremos aprender,
crescer e nos tornar mais semelhantes
ao Pai Celestial.
Sinto-me honrada pela bênção
que tive na vida de estar com os
que foram feridos pelo abuso e ver
o milagre da cura que realmente só
vem por meio do Salvador. Se você
estiver sofrendo, procure fervorosamente ajuda. Você não precisa carregar o pesado fardo sozinho. Sei que
Ele cura, porque já testemunhei isso
inúmeras vezes. ◼
NOTAS

1. Gordon B. Hinckley, “Salvai as Crianças”,
A Liahona, janeiro de 1995, p. 58, grifo
do autor.
2. David A. Bednar, “Cremos em Ser Castos”,
A Liahona, maio de 2013, p. 42.
3. Carole M. Stephens, “O Mestre Que Nos
Cura”, A Liahona, novembro de 2016, p. 11.
4. Richard G. Scott, “Libertar-se dos Fardos Pesados”, A Liahona, novembro de 2002, p. 88.

CONSELHOS PARA LÍDERES,
FAMILIARES E AMIGOS
Quando uma vítima confiar o suficiente em você a ponto de relatarlhe seus sofrimentos e abusos, as
conversas com ela devem começar
com amor e empatia por ela. Com
muita frequência, as vítimas me
contam que, quando vão falar com
o bispo para pedir ajuda, o primeiro
enfoque é a necessidade de perdoar
ao ofensor. Isso pode levar a vítima
a sentir que tudo o que importa é
o ofensor. Quando isso acontece,
as pessoas raramente voltam a falar
com o bispo para pedir ajuda e perdem a oportunidade de ter a cura
espiritual que é possível por meio
do amor e apoio eclesiásticos.
O perdão é uma peça vital do
processo de cura e um mandamento
— mas confie que o fato de permitir
que alguém primeiro reconheça seu
próprio sofrimento, perceba os sentimentos que está tendo e converse
a respeito deles com uma pessoa
de confiança acabará por levar à
cura resultante da capacidade de
perdoar ao ofensor.
Os líderes da Igreja podem
acessar ministering.LDS.org e
procurar “Abuso: Ajuda à Vítima”
para mais informações.
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Álbum
O Antigo

de Família:
O Poder das Histórias de Família
O legado de meus antepassados continua
vivo em mim, influenciando continuamente
minha vida para melhor.

N

Amneris Puscasu

uma manhã de verão, antes da Segunda Guerra
Mundial, meu bisavô se levantou antes do nascer
do sol — como de costume. Foi para fora da casa,
que ficava no alto de um monte com vista para um vale
verdejante e sua vila na Romênia, sentou-se na grama
coberta de orvalho matutino, profundamente absorto
em seus pensamentos — os mesmos que lhe ocupavam a
mente já havia algum tempo. Por ser um homem instruído,
de grande coração e espírito inquisitivo, era amado e respeitado por todos na vila.
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Depois que o sol raiou, ele voltou para casa e confessou à esposa que estivera curioso para saber como
seria seu funeral e que desejava realizar um ensaio geral
dele. Marcou uma data, comprou um caixão, contratou o
sacerdote e pranteadores profissionais e adquiriu todos os
outros artigos exigidos pela tradição ortodoxa grega. Então,
chegou o dia do ensaio geral de seu funeral. As mesas
foram postas no meio da vila para o banquete memorial,
todos da família se vestiram de preto, o sacerdote chegou,
meu bisavô se deitou no caixão, arrumando o travesseiro
para ter uma vista confortável, e a procissão fúnebre teve
início. Quando a cerimônia terminou, toda a vila foi convidada para o banquete, e meu bisavô realizou seu sonho
de dançar em seu próprio funeral. Ele viveu mais 20 anos,
experimentando regularmente seu caixão para ver se ainda
cabia nele.
Não Apenas Nomes e Datas

Nunca conheci meu bisavô, mas sua história sempre foi
a minha favorita, passada a mim por meus avós. Todos os
dias, meus avós contavam a meus irmãos e a mim histórias
sobre nossos antepassados: de onde vieram, como eram,
seus valores, sonhos e esperanças. Após todo almoço de
domingo, meus avós pegavam o álbum da família, e a

cada virada de página, histórias ganhavam vida e nossos
corações se entrelaçavam numa rede de amor que se
estendia por seis gerações. Não eram apenas fotografias
antigas com nomes e datas rabiscadas no verso. Atrás de
cada rosto havia um pai ou uma mãe, um filho ou uma
filha, um irmão ou uma irmã, e assim o legado deles com
outras tradições de família foram passados para mim.
Força nos Momentos de Provação

Quando eu tinha 19 anos, meus pais e a maioria de
meus familiares mais próximos já haviam falecido, e muitas coisas que eu havia herdado tinham sido perdidas
ou roubadas. Ainda assim havia uma coisa que o tempo,
as calamidades naturais ou mesmo a morte jamais conseguiriam destruir: a ponte que ligava o passado, o presente e o futuro que cada um de meus familiares havia
construído. Devido à diligência deles, o fio que une os
corações de minha família deu-me forças para vencer as
circunstâncias difíceis.
Quando meus pais e avós morreram, senti uma tristeza
tão profunda que cheguei a questionar se teria forças para
prosseguir. Tive a bênção de sentir a influência deles de
além do véu, e isso me ajudou a adquirir um forte testemunho do Plano de Salvação, da vida após a morte e, mais

tarde, das ordenanças do templo que são tão necessárias
para nossa própria salvação. Não conheci meus bisavós
nem a maioria de meus tios, mas, toda vez que pego o
velho álbum de família com suas fotografias, vejo-me nos
olhos deles. Sou quem sou por causa de todos os que vieram antes de mim. As experiências pessoais e a sabedoria
deles ajudaram a moldar meu caráter e me guiaram na vida.
Uma das maiores dádivas que minha família me deu
desde minha tenra infância foi o conhecimento da história da minha família e a convicção de que sou o elo entre
o passado e o futuro. Também sei que vim à Terra para
viver minha própria história — para explorá-la, vivenciá-la
e valorizá-la. É esse conhecimento da história da minha
família que me dá alento ao longo de todas as provações
da vida.
Penso muito em minha família que está do outro lado
do véu e nos sacrifícios que fizeram por mim para que eu
tivesse uma vida melhor. Penso nas ordenanças do templo
que nos permitem estar juntos novamente em família um
dia. E penso na Expiação de meu Salvador, que tornou
tudo isso possível. Ele pagou o preço para podermos viver.
Por isso nós O amamos e O adoramos com gratidão hoje
e para sempre. ◼
A autora mora em Nova York, EUA.

Élder Larry R. Lawrence
Dos Setenta

A Guerra Continua
A guerra que começou nos céus continua até hoje.
De fato, a batalha está se tornando mais acirrada à medida
que os santos se preparam para a volta do Salvador.
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T

odos que acompanham as notícias internacionais devem
concordar que vivemos uma época de “guerras e rumores de
guerra” (D&C 45:26). Felizmente, todos na Terra são veteranos
de guerra. Estamos enfrentando as hostes do mal numa guerra contínua que começou na esfera pré-mortal, antes de nascermos.
Como ainda não tínhamos recebido um corpo mortal, lutamos
na Guerra no Céu sem espadas, rifles nem bombas. Mas a luta era
tão intensa quanto em qualquer guerra moderna, e houve bilhões
de baixas.
A guerra pré-mortal foi travada com palavras, ideias, debates e persuasão (ver Apocalipse 12:7–9, 11). A estratégia de Satanás era atemorizar as pessoas. Ele sabia que o temor é a melhor maneira de destruir
a fé. Ele pode ter usado argumentos como estes: “É difícil demais”.
“É impossível retornar puros.” “O risco é demasiado grande.” “Como
você sabe que pode confiar em Jesus Cristo?” Ele tinha muita inveja
do Salvador.
Felizmente, o plano de Deus triunfou contra as mentiras de Satanás.
O plano de Deus envolvia o arbítrio moral para a humanidade e um
grande sacrifício. Jeová, que conhecemos como Jesus Cristo, ofereceuSe para esse sacrifício: sofrer por todos os nossos pecados. Ele
estava disposto a dar a vida por Seus irmãos para que aqueles
que se arrependessem pudessem voltar puros e, por fim, tornar-se
semelhantes a seu Pai Celestial (ver Moisés 4:1–4; Abraão 3:27).
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Na Guerra no Céu, amávamos e apoiávamos
nosso Pai Celestial. Queríamos ser como Ele.

A outra vantagem que ajudou Jeová
a conquistar o coração dos filhos de
Deus foi o vigoroso testemunho prestado por aqueles que O apoiavam,
liderados por Miguel, o arcanjo (ver
Apocalipse 12:7, 11; D&C 107:54). Na
pré-mortalidade, Adão se chamava
Miguel, e Satanás se chamava Lúcifer,
que significa “portador da luz”.1 Pode
parecer um nome estranho para o príncipe das trevas (ver Moisés 7:26), mas
as escrituras ensinam que Satanás era
“um anjo de Deus, que possuía autoridade na presença de Deus” antes de
cair (ver D&C 76:25–28).
Como um espírito com tanto conhecimento e experiência pôde cair tanto?
Foi por causa de seu orgulho. Lúcifer
se rebelou contra nosso Pai Celestial
porque queria o reino de Deus para
si mesmo.
Em seu clássico discurso “Acautelaivos do Orgulho”, o Presidente Ezra
Taft Benson (1899–1994) ensinou que
Lúcifer “queria ser honrado mais que
todos os outros” e que “desejava em
sua soberba destronar Deus”.2 Já ouvimos falar também que Satanás queria
destruir o arbítrio do homem, mas
esse não foi o único motivo pelo qual
perdeu sua posição favorecida. Ele foi expulso do céu por
rebelião contra o Pai e o Filho (ver D&C 76:25; Moisés 4:3).
Por que vocês e eu lutamos contra o diabo? Lutamos
por lealdade. Amávamos e apoiávamos nosso Pai Celestial.
Queríamos ser como Ele. Lúcifer tinha uma meta diferente.
Ele queria tomar o lugar do Pai (ver Isaías 14:12–14; 2 Néfi
24:12–14). Imagine como a traição de Satanás deve ter
magoado nossos Pais Celestes. Lemos nas escrituras que
“os céus prantearam por ele” (D&C 76:26).
Após furiosa batalha, Miguel e seus exércitos venceram.
Dois terços das hostes celestes decidiram seguir o Pai (ver
D&C 29:36). Satanás e seus seguidores foram expulsos
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do céu, mas não foram imediatamente lançados nas trevas exteriores. Primeiro, foram enviados a esta Terra (ver
Apocalipse 12:7–9), onde Jesus Cristo nasceria e onde
Seu sacrifício expiatório seria levado a efeito.
Por que foi permitido que as hostes de Satanás viessem
à Terra? Eles vieram para oferecer oposição aos que seriam
testados aqui (ver 2 Néfi 2:11). No final eles serão lançados
nas trevas exteriores? Sim. Depois do Milênio, Satanás e
suas hostes serão expulsos para sempre.
Satanás sabe que seus dias estão contados. Na Segunda
Vinda de Jesus, Satanás e seus anjos serão presos por mil
anos (ver Apocalipse 20:1–3; 1 Néfi 22:26; D&C 101:28).

À medida que essa data limite se aproxima, as forças do
mal estão lutando desesperadamente para capturar o
máximo possível de almas.
A João, o revelador, foi mostrada a Guerra no Céu como
parte de uma grandiosa visão. Foi-lhe revelado que Satanás
foi lançado à Terra para tentar a humanidade. Esta foi a
reação de João: “Ai dos que habitam na terra e no mar! porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, já sabendo ele
que tem pouco tempo” (Apocalipse 12:12).
Então como Satanás despende seus dias, sabendo que
não tem tempo a perder? O Apóstolo Pedro escreveu que
“o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando
como leão, buscando a quem possa tragar” (1 Pedro 5:8).
O que motiva Satanás? Ele jamais terá um corpo, jamais
terá esposa ou família e jamais terá a plenitude da alegria,
por isso deseja tornar todos os homens e mulheres “tão
miseráveis como ele próprio” (2 Néfi 2:27).
O diabo tem como alvo todos os homens, mas especialmente aqueles que têm o maior potencial para a felicidade
eterna. Ele tem muita inveja de qualquer pessoa que esteja
no caminho rumo à exaltação. As escrituras ensinam que
Satanás “faz guerra contra os santos de Deus e cerca-os”
(D&C 76:29).
A guerra que começou nos céus continua até hoje. De
fato, a batalha está se tornando mais acirrada à medida
que os santos se preparam para a volta do Salvador.
O Presidente Brigham Young (1801–1877) profetizou
“que [a Igreja] prosperaria, cresceria e se expandiria e que,
à medida que o evangelho fosse pregado entre as nações
da Terra, se levantaria o poder de Satanás na mesma
proporção”.3
Acho que todos concordamos que essa profecia está
se cumprindo ao vermos o mal infiltrar-se nas sociedades
do mundo. O Presidente Young ensinou que precisamos
estudar as táticas do inimigo para derrotá-lo. Vou compartilhar quatro estratégias comprovadas de Satanás e algumas
sugestões sobre como resistir a elas.
Estratégias de Satanás

1. Tentação. O diabo é muito ousado no tocante a
colocar ideias iníquas em nossa mente. O Livro de Mórmon
ensina que Satanás sussurra pensamentos impuros e rudes

e semeia dúvidas. Incita-nos a ceder a impulsos que viciam
e a nutrir o egoísmo e a ganância. Ele não quer que reconheçamos de onde provêm essas ideias, por isso sussurra:
“Eu não sou o diabo, porque ele não existe” (2 Néfi 28:22).
Como podemos resistir a essa tentação direta? Uma das
ferramentas mais eficazes é simplesmente mandar Satanás
embora. É isso o que Jesus faria.
O relato do Novo Testamento a respeito do Salvador no
monte das tentações é muito instrutivo. Após cada tentação
que o diabo apresentava a Ele, Jesus usava uma técnica
defensiva de dois passos: primeiro, Ele ordenava a Satanás
que se retirasse. Depois citava as escrituras.
Deixem-me dar um exemplo: “Vai-te, Satanás”, ordenou
Jesus, “porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás” (Mateus 4:10). No versículo seguinte,
lemos: “Então o diabo o deixou; e eis que chegaram os
anjos, e o serviram” (Mateus 4:11). A defesa do Salvador
foi muito eficaz!
A biografia do Presidente Heber J. Grant (1856–1945)
nos dá uma ideia de como o Presidente Grant, quando
jovem, resistiu ao diabo. Quando o Presidente Grant reconhecia que Satanás estava sussurrando para ele, tentando
plantar dúvidas em seu coração, simplesmente dizia em
voz alta: “Sr. Diabo, cale-se!” 4
Vocês têm o direito de dizer a Satanás que vá embora
quando se depararem com a tentação. As escrituras ensinam: “Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7).
A outra parte da defesa do Salvador era citar escrituras.
Há grande poder em memorizar as escrituras, como fez
Jesus. Os versículos das escrituras podem tornar-se um
arsenal de munição espiritual.
Quando forem tentados, vocês podem recitar mandamentos como “Lembra-te do dia do sábado, para o santificar”, “Amai aos vossos inimigos” ou “Que a virtude adorne
teus pensamentos incessantemente” (Êxodo 20:8; Lucas
6:27; D&C 121:45). O poder das escrituras não apenas intimida Satanás, mas também traz o Espírito para o seu coração, dá-lhes segurança e fortalece-os contra a tentação.
2. Mentiras e falsidades. As escrituras revelam que
Satanás é “o pai das mentiras” (2 Néfi 9:9). Não acreditem nele quando ele sussurrar mensagens como estas:
“Você nunca faz nada certo”, “Você pecou demais para ser
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perdoado”, “Você nunca vai mudar”, “Ninguém se importa
com você” e “Você não tem nenhum talento”.
Outra de suas mentiras muito utilizadas é a seguinte:
“Você precisa experimentar tudo pelo menos uma vez —
só para adquirir experiência. Uma só vez não faz mal”.
O detalhe sórdido que ele tenta esconder de vocês é que
o pecado vicia.
Outra mentira eficaz que Satanás vai tentar usar contra
vocês é: “Todo mundo está fazendo. Não há problema”.
Não é verdade! Por isso, digam ao diabo que vocês não
querem ir para o Reino Teleste — mesmo que todo
mundo esteja indo para lá.
Embora Satanás vá lhes contar mentiras, vocês podem
contar com o Espírito, que lhes dirá a verdade. É por isso
que o dom do Espírito Santo é tão essencial.
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O diabo foi chamado de “o grande enganador”.5 Ele
tenta criar um substituto falso para cada princípio verdadeiro que o Senhor apresenta.
Lembrem-se de que um substituto falso não é a mesma
coisa que o oposto. O oposto de branco é preto, mas um
substituto falso de branco pode ser esbranquiçado ou
cinza. Os substitutos falsos têm a aparência da coisa real
para enganar pessoas desavisadas. São uma versão distorcida de algo bom e, assim como o dinheiro falso, não
têm valor algum. Deixem-me fazer uma ilustração.
Um dos maiores substitutos falsos da fé criados por
Satanás é a superstição. O substituto falso do amor é o
desejo libidinoso. Ele cria um substituto falso do sacerdócio
por meio das artimanhas sacerdotais e imita os milagres de
Deus com a feitiçaria.

Podemos contar com o Espírito,
que nos dirá a verdade. É por
isso que o dom do Espírito
Santo é tão essencial.

O casamento entre homem e mulher foi ordenado por
Deus, mas o casamento entre pessoas do mesmo sexo é
apenas um substituto falso. Não proporciona posteridade
nem exaltação. Embora suas imitações enganem a muitos,
são ilusórias. Não podem proporcionar felicidade duradoura.
Deus nos advertiu dos substitutos falsos em Doutrina
e Convênios. Ensinou: “Aquilo que não edifica não é de
Deus e é trevas” (D&C 50:23).
3. Contenda. Satanás é o pai das contendas. O Salvador
ensinou: ele “leva a cólera ao coração dos homens, para
contenderem uns com os outros” (3 Néfi 11:29).
O diabo aprendeu após séculos de experiência que,
onde há contenda, o Espírito do Senhor Se afasta. Desde
que convenceu Caim a matar Abel, Satanás tem influenciado os irmãos a brigarem entre si. Ele também suscita

problemas nos casamentos, entre membros da ala e entre
companheiros missionários. Ele se deleita em ver pessoas
boas brigando. Tenta começar brigas em famílias logo
antes da Igreja no domingo, pouco antes da noite familiar
nas segundas-feiras e sempre que um casal planeja assistir a uma sessão do templo. Seu momento de agir é bem
previsível.
Quando houver contenda no lar ou no local de trabalho,
pare imediatamente o que estiver fazendo e procure fazer
as pazes. Não importa quem começou.
A contenda geralmente começa ao apontarmos defeitos
uns dos outros. Joseph Smith ensinou: “O diabo lisonjeianos dizendo que somos muito justos e, enquanto isso,
nos deleitamos em achar faltas nos outros”.6 Se pensarmos
bem, veremos que o complexo de superioridade é apenas
um substituto falso da verdadeira retidão.
Satanás adora disseminar contendas na Igreja. Ele se
especializa em apontar falhas nos líderes da Igreja. Joseph
Smith advertiu os santos de que o passo inicial da apostasia
era perder a confiança nos líderes da Igreja.7
Quase toda a literatura antimórmon se baseia em mentiras a respeito do caráter de Joseph Smith. O inimigo
empenha-se ao máximo para desacreditar Joseph porque
a mensagem da Restauração se fundamenta no relato feito
pelo Profeta do que aconteceu no Bosque Sagrado. O
diabo está trabalhando hoje com mais afinco do que nunca
para fazer com que os membros questionem seu testemunho da Restauração.
Infelizmente, nos primeiros dias de nossa dispensação,
muitos portadores do sacerdócio não permaneceram fiéis
ao Profeta. Um deles foi Lyman E. Johnson, que foi excomungado por conduta iníqua. Mais tarde, ele lamentou
ter deixado a Igreja: “Eu daria qualquer coisa, deixaria
até cortarem minha mão, só para acreditar novamente.
Naquela época, eu estava cheio de alegria e felicidade.
Meus sonhos eram agradáveis. Quando eu acordava pela
manhã, meu espírito era radiante. Eu era feliz, dia e noite,
cheio de paz, alegria e gratidão. Mas agora tudo são trevas, dor, sofrimento, miséria ao extremo. Nunca mais tive
um momento feliz”.8
Pense nessas palavras. São um alerta a todos os membros da Igreja.
Abril de 2017
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em Utah, prometendo que eu adoraria a paisagem. Ela não
fazia ideia de que eu estava secretamente estudando sobre
a Igreja dela.
Aceitei o convite. Minha amiga sugeriu que fôssemos a
Salt Lake City visitar a Praça do Templo. Ela ficou surpresa
com meu entusiasmo. Ela não fazia ideia de meu grande
interesse em descobrir a verdade a respeito de Joseph
Smith e da Restauração.
As missionárias da Praça do Templo foram muito prestativas. Sem saber, responderam a muitas das minhas dúvidas. O testemunho delas me influenciou a “duvidar das
minhas dúvidas” 9 e minha fé começou a crescer. Não se
pode subestimar o poder de um testemunho sincero.

FOTOGRAFIA TIRADA EM FRENTE DO TEMPLO DE BOSTON MASSACHUSETTS

Sou converso à Igreja. Fui batizado
quando tinha 23 anos de idade e era
um jovem adulto solteiro que cursava
a faculdade de Medicina no Arizona,
EUA. Sei por experiência própria como
Satanás trabalha com os pesquisadores
para confundi-los e desencorajá-los
quando estão buscando a verdade.
Durante toda a minha juventude, vi
o exemplo de amigos santos dos últimos dias. Fiquei impressionado com
o modo como conduziam sua vida.
Tomei a decisão de conhecer mais
a respeito da Igreja, mas não queria
que ninguém soubesse que eu estava
estudando o mormonismo. Para evitar
a pressão dos amigos, decidi tornar
minha pesquisa uma investigação
particular.
Isso foi muitos anos antes da
Internet, por isso fui à biblioteca
pública. Encontrei um exemplar do
Livro de Mórmon e um livro chamado
Uma Obra Maravilhosa e um Assombro,
do Élder LeGrand Richards (1886–1983),
do Quórum dos Doze Apóstolos.
Comecei a ler aqueles livros com avidez e senti que eram inspiradores.
Embora meu espírito ansiasse por
aprender mais, Satanás começou a sussurrar-me no ouvido.
Disse que, para ser completamente objetivo, eu precisava
ler também o que tinha sido escrito pelos críticos da Igreja.
Voltei à biblioteca pública e comecei a procurar. Acabei
encontrando um livro que desacreditava o Profeta Joseph.
A leitura daquele livro antimórmon me deixou confuso.
Perdi aquele doce espírito e influência que tinham guiado
minha pesquisa. Fiquei frustrado e estava prestes a abandonar minha busca da verdade. Eu estava orando para receber uma resposta enquanto lia publicações antimórmons!
Para minha surpresa, recebi um telefonema de uma
amiga do Ensino Médio que estava frequentando a
Universidade Brigham Young. Ela me convidou a ir visitá-la

O diabo tem como alvo todos
os homens, mas especialmente
aqueles que têm o maior potencial para a felicidade eterna.

Minha amiga também prestou testemunho para mim
e me convidou a orar e a perguntar a Deus se a Igreja
era verdadeira. Durante o longo trajeto de volta para o
Arizona, comecei a orar com fé — pela primeira vez “com
um coração sincero e com real intenção” (Morôni 10:4). Em
certo ponto daquela viagem, pareceu-me que todo o meu
carro ficou iluminado. Descobri por mim mesmo que a luz
pode dissipar as trevas.
Depois de eu ter decidido ser batizado, o diabo travou
uma última batalha. Trabalhou com minha família, que fez
tudo ao alcance deles para me desencorajar. Até se recusaram a assistir a meu batismo.
Fui batizado mesmo assim e, aos poucos, o coração
deles se enterneceu. Começaram a me ajudar a pesquisar
minha história da família. Poucos anos depois, batizei meu
irmão caçula. A amiga que me convidou a visitá-la em
Utah é agora minha esposa.
4. Desânimo. Satanás usa eficazmente essa ferramenta
contra a maioria dos santos fiéis, quando tudo o mais falha.
Em meu caso, quando começo a me sentir desanimado,
algo que me ajuda é simplesmente reconhecer quem está
tentando me derrubar. Com isso me zango o suficiente
para animar-me — só para irritar o diabo.
Há vários anos, o Presidente Benson fez um discurso
chamado “Não Se Desespere”. Naquele sábio discurso,
ele advertiu: “Satanás está-se esforçando cada vez mais
para vencer os santos com desespero, desencorajamento,
desalento e depressão”.10 O Presidente Benson pediu aos
membros que se mantivessem alertas e deu 12 sugestões
realistas para combater o desânimo.
Suas sugestões incluem servir ao próximo, trabalhar
arduamente e evitar a ociosidade, ter bons hábitos de
saúde, que incluem exercícios físicos e alimentos naturais,
pedir uma bênção do sacerdócio, ouvir música inspiradora,
contar as bênçãos e traçar metas. E acima de tudo, conforme ensinam as escrituras, devemos orar sempre para
podermos vencer Satanás (ver D&C 10:5).11
Satanás treme quando vê
o mais fraco dos santos de joelhos.12
É importante saber que há limites para o poder do mal.
A Trindade estabelece esses limites, e Satanás não tem a

permissão de ultrapassá-los. Por exemplo, as escrituras nos
asseguram de que “não é dado poder a Satanás para tentar
criancinhas” (D&C 29:47).
Outra limitação importante é que Satanás não conhece
nossos pensamentos a menos que os contemos a ele.
O Senhor explicou: “Ninguém há, a não ser Deus, que
conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração”
(D&C 6:16).
Talvez seja por isso que o Senhor nos deu mandamentos como “Não murmures” (D&C 9:6) e “Não falarás mal
de teu próximo” (D&C 42:27). Se você conseguir aprender a refrear a língua (ver Tiago 1:26), não acabará dando
informações demais ao diabo. Quando ele ouve lamúrias,
reclamações e críticas, anota tudo cuidadosamente. Suas
palavras negativas expõem suas fraquezas ao inimigo.
Tenho boas notícias para vocês. Os exércitos de Deus
são maiores do que os de Lúcifer. Vocês podem olhar em
volta e pensar: “O mundo está-se tornando mais iníquo a
cada dia. Satanás deve estar vencendo a guerra”. Não se
deixem enganar. A verdade é que somos mais numerosos
que o inimigo. Lembrem-se de que dois terços dos filhos
de Deus escolheram o plano do Pai.
Irmãos e irmãs, certifiquem-se de estarem lutando do
lado do Senhor. Certifiquem-se de estarem portando a
espada do Espírito.
É minha oração que, no final de sua vida, vocês possam
dizer tal como o Apóstolo Paulo: “Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé” (2 Timóteo 4:7). ◼
NOTAS

1. Guia para Estudo das Escrituras, “Lúcifer”, scriptures.LDS.org.
2. Ezra Taft Benson, “Acautelai-vos do Orgulho”, A Liahona, julho de
1989, p. 4.
3. Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe, 1954, p. 72.
4. Ver Francis M. Gibbons, Heber J. Grant: Man of Steel, Prophet of God,
1979, pp. 35–36.
5. Ver, por exemplo, Dieter F. Uchtdorf, “Você É Importante para Deus”,
A Liahona, novembro de 2011, p. 20; Gordon B. Hinckley, “Os Tempos
em Que Vivemos”, A Liahona, janeiro de 2002, p. 83.
6. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 477.
7. Ver Ensinamentos: Joseph Smith, p. 333.
8. Lyman E. Johnson, em Brigham Young, Deseret News, 15 de agosto
de 1877, p. 484.
9. Ver Dieter F. Uchtdorf, “Venham, Juntem-se a Nós”, A Liahona,
novembro de 2013, p. 23.
10. Ezra Taft Benson, “Não Se Desespere”, A Liahona, março de 1987, p. 2.
11. Ver Ezra Taft Benson, “Não Se Desespere”, p. 2.
12. William Cowper, em Robert Andrews, comp., The Concise Columbia
Dictionary of Quotations, 1987, p. 78.
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Skaidrīte é uma das pessoas mais felizes
que já conheci. A vida dela parece um
quadro perfeito. Mas, quando criança,
ela morava com uma mãe alcoólatra,
que era incapaz de cuidar dela e de sua
irmã. Skaidrīte estava com a irmã no colo
quando ela morreu de inanição. A partir
dos 8 anos, Skaidrīte foi morar numa série
de lares adotivos. Foi chutada, espancada
e proibida de orar. Era tratada como
escrava. Ao longo dos anos, pensou em
suicidar-se.
Anos mais tarde, em busca de esperança,
Skaidrīte entrou numa capela SUD.
LESLIE NILSSON, FOTÓGRAFO

Skaidrīte Bokuma
Liepāja, Letônia

“Uma missionária me cumprimentou e sorriu. Achei que ela
era um anjo. A partir daquele
dia, minha vida mudou. Já se
passaram 17 anos, e todos os
pensamentos de dar fim à minha
vida desapareceram. Hoje, sou
muito positiva. Quando tenho
fardos, entrego-os a Deus.
Aprendi a confiar Nele para
tudo. A vida é bela para mim.”

Acesse LDS.org/go/41739 para saber como reconhecer
e ajudar aqueles que podem ser considerados suicidas.
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VOZES DA IGREJA

H

á algum tempo, minha família
e eu morávamos em Veracruz,
México, onde meus filhos cursavam
o Ensino Fundamental. Toda manhã,
quando eu ajudava meus três filhos a
se arrumarem para ir à escola, ouvíamos rádio. Sintonizávamos a estação
preferida na nossa cidade e escutávamos um programa muito agradável
dirigido por um jovem locutor.
Certo dia, começamos a ouvir uma
música muito envolvente. Ao começar
a prestar mais atenção na letra, dei-me
conta de que as coisas que ela dizia,
embora não fossem vulgares, eram
sugestivas e grosseiras.
Eu disse com muita determinação
para meus filhos: “Não podemos ouvir
esse tipo de linguagem”. Talvez eles
nem estivessem prestando atenção
na letra da música, mas prestaram

atenção o suficiente a ponto de cantarolarem a melodia.
Viram-me abaixar o volume e me
perguntaram o que eu estava fazendo.
“Vou pedir ao locutor que tire essa
música do programa.” O assombro
deles foi um incentivo a mais para agir.
Eles mal podiam acreditar, nem
eu, quando peguei o telefone e liguei
para a estação de rádio. Não esperava
receber resposta, mas, para minha
surpresa, aquele mesmo locutor
que tínhamos ouvido no programa
atendeu a minha ligação quase
imediatamente.
Eu lhe disse que não concordava
em ouvir aquela música, já que muitas

Q

uando ouvimos uma música muito
envolvente no rádio, comecei a
prestar mais atenção na letra.

famílias sintonizavam o rádio naquele
horário da manhã. Ele pediu-me
sugestões para substituí-la, mas foi tão
educado que lhe pedi apenas que não
tocasse aquela música no horário em
que meus filhos estivessem em casa.
Nunca fiquei sabendo se minha
ligação estava sendo transmitida ao
vivo, mas fiquei simplesmente grata
por ser ouvida pelo locutor. E nos
dias que se seguiram, percebi que
meu pedido foi atendido.
Aquela experiência me confirmou
que devemos ser corajosos quando
tivermos a chance de tomar decisões e
fazer o que for necessário para proteger nossos filhos de influências negativas. Ao agirmos assim, o Espírito
Santo poderá continuar sendo nosso
companheiro constante. ◼
Maria Hernandez, Texas, EUA
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POR FAVOR, NÃO TOQUE ESSA MÚSICA

A CARTEIRA
PERDIDA

ILUSTRAÇÃO: WILSON J. ONG

R

ecentemente, mudei-me para
uma casa nova e pedi a
alguns membros da Igreja
que me ajudassem num
projeto na casa. No meio
do projeto, saí para
comprar alguns materiais
de que precisávamos para
terminar. Ao fim do trabalho,
dei-me conta de que não
estava com minha carteira. Entrei
em pânico porque dentro da carteira
estavam todos os meus documentos
pessoais e o dinheiro que eu acabara
de receber de um cliente naquela
manhã. Refiz meus passos para onde
tinha feito as compras, mas não tive
sucesso. Voltei para casa e tentei ver
se a tinha deixado cair em algum
lugar, mas ainda assim não a encontrei. Comecei a pensar na possibilidade de tirar a segunda via de todos
os documentos. Então, antes de sair
de casa, um amigo me perguntou:
“Já orou?”
Imediatamente pensei: “É claro
que já!”
Mas, na verdade, não tinha orado
com real intenção. Em vez disso,
queria impor minha vontade ao Pai
Celestial e de alguma forma dar-Lhe
o encargo de encontrar minha carteira. Mas então me lembrei da escritura que se encontra em Isaías 55:8:
“Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos, os meus caminhos,
diz o Senhor”.

P

edi ao Pai Celestial que respondesse a nossa
oração para fortalecer a fé da minha esposa
e dos meus filhos.
No domingo, fui à Igreja, e um
membro que estivera comigo na véspera disse-me que tinha orado fervorosamente ao Pai Celestial para que
eu encontrasse minha carteira. Disse
que tinha sentido que eu a encontraria. Mais tarde, quando me sentei
para meu estudo pessoal, comecei
a ler o livro Como Receber Respostas
às Nossas Orações, do Élder Gene R.
Cook, membro emérito dos setenta. A
primeira página contava uma história
com um problema idêntico ao meu: o
filho do Élder Cook perdeu sua carteira, então a família se reuniu e orou
ao Senhor para que a encontrassem.
Depois de ler o que aconteceu,
coloquei em prática o que havia
aprendido e reuni minha esposa
e meus filhos. Formamos um círculo,

e cada um fez uma oração, implorando ao Senhor que nos ajudasse
a encontrar a carteira se fosse da
vontade Dele.
Eu já havia testemunhado o poder
da oração, mas depois, ao orar sozinho, pedi ao Pai Celestial que respondesse a nossa oração para fortalecer a
fé da minha esposa e dos meus filhos.
No dia seguinte, um homem me
ligou. Disse que tinha encontrado
minha carteira, com dinheiro dentro.
Chorei como criança por minha oração ter sido respondida e por ver a
fé da minha família ser fortalecida.
Sei que o Pai Celestial, mesmo com
tantos filhos para cuidar, responde
a cada um de nós de acordo com
o tempo e a maneira Dele. ◼
Luiz Marcelino, Goiás, Brasil
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RESGATADA NO CORREDOR

M

E

u estava sem paciência
com meus filhos,
que simplesmente não
pareciam conseguir ficar
quietos por uma hora.

ILUSTRAÇÃO: ALLEN GARNS

eu marido geralmente tem
que trabalhar aos domingos,
deixando-me o encargo de levar nossos quatro filhos para a Igreja sozinha.
Certo domingo, durante a reunião
sacramental, meus dois filhos menores
não entravam em acordo. Quando eu
conseguia que um deles se interessasse por um livro, o outro o queria.
Tentei salgadinhos, brinquedos, livros
para colorir, mas nada funcionava. Eu
estava sem paciência com meus filhos,
que simplesmente não pareciam conseguir ficar quietos por uma hora.
Tirei um brinquedinho da bolsa
e entreguei a meu filho de um ano.
Imediatamente meu filho de 3 anos,
Tyson, deu um grito e avançou contra
o irmão caçula, tentando pegar o brinquedo. Senti-me humilhada ao carregar dois meninos gritando e brigando
até o corredor.
Senti imediatamente lágrimas cálidas rolarem pelo rosto. Por que tinha
que ser tão difícil? Eu estava fazendo
a vontade do Pai Celestial ao levar
minha família para a Igreja, certo? Mas
não aguentava mais. Estava exausta e
envergonhada por ter que lutar com
meus filhos durante toda a reunião
sacramental sozinha todas as semanas.
Não queria mais voltar.
Sentei-me ali, com esses pensamentos, por apenas uns 15 segundos,
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quando uma irmã que eu mal conhecia saiu para o corredor atrás de mim.
O nome dela era irmã Beus. Ela costumava se sentar sozinha, porque o
marido servia no bispado e os filhos já
eram crescidos. Ela disse: “Você sempre vem sozinha! Percebo que está se
esforçando muito. Quer deixar o Tyson
sentar-se comigo?” Nem consegui pensar numa resposta! Simplesmente fiz
que sim com a cabeça, e ela o conduziu pela mão, agora calmo e feliz, de
volta para a capela.
Enxuguei as lágrimas, peguei meu
bebê e humildemente voltei para a
capela para desfrutar o restante da
reunião em paz.
No domingo seguinte, quando entramos na reunião sacramental, Tyson foi
procurar sua nova amiga. À noite, ele
orava: “Obrigado, Pai Celestial, pela
irmã Beus. Eu a amo muito!”
Já faz mais de três anos, e Tyson
ainda procura sempre a irmã Beus
na capela. No ano passado, ela foi
chamada para ser professora da
Primária. Ele era o menino mais feliz
do mundo.
Sinto-me imensamente grata pela
irmã Beus e por sua disposição de amar
e servir ao próximo. Sei que podemos
abençoar a vida dos outros quando
servimos como o Salvador fez. ◼

N

as minhas entrevistas como bispo,
certa tarde de domingo, tive a
satisfação de conversar com um bom
amigo a respeito de alguns problemas
que ele estava enfrentando. Depois
de ouvir suas preocupações por
alguns minutos, senti que aquilo de
que ele precisava era assiduidade na
leitura das escrituras. Também me foi
lembrado, como bispo dele, que eu
também devia ser mais constante em
meu estudo das escrituras, que era
algo com que eu vinha tendo dificuldades. Então, sugeri que nos tornássemos “companheiros de prestação de
contas” ao esforçar-nos para estudar
com mais regularidade.
Todos os dias, depois de terminarmos de ler as escrituras, enviávamos
uma mensagem de texto um para o
outro com a palavra Feito! O fato de
saber que alguém estava esperando
ouvir se tínhamos ou não lido naquele
dia era uma grande motivação para
ambos. Se um de nós se esquecia,
a mensagem de texto recebida era
um lembrete. Se a outra pessoa não
enviava a mensagem, não havia
cobranças. Deixávamos que cada

Alex Whibley, Colúmbia Britânica,
Canadá

Kristi Lewis, Utah, EUA
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um assumisse aquele
desafio sem fazer o
outro sentir-se culpado.
Já faz seis meses que
começamos o desafio, e não
me lembro de um único dia
em que tenhamos deixado de
ler as escrituras. Aquele irmão se
levantou na reunião de jejum e
testemunhos, há alguns meses, e
prestou testemunho do impacto positivo que o estudo das escrituras estava
tendo nele e em sua família.
Sinto-me grato por aquele irmão e
sua amizade, e também por suas mensagens de texto diárias. Vi como a tecnologia, usada adequadamente, pode
melhorar nossa vida. Também sou
grato pelas escrituras e pela maneira
como testificam de Jesus Cristo. Sei
que o sacrifício expiatório do Salvador
torna possível que cada um de nós
volte a viver com Ele um dia. ◼

T
Feito!

ornamo-nos “companheiros
de prestação de contas”
ao esforçar-nos para estudar
as escrituras com mais
regularidade.
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SUA LIAHONA PESSOAL
“Sua bênção não é para ser dobrada
cuidadosamente e guardada. Não
deve ser emoldurada ou publicada.
Na verdade, deve ser lida. Deve
ser amada. Deve ser seguida. Sua
bênção patriarcal lhe fará companhia em suas horas mais sombrias.
Vai guiá-lo em meio aos perigos da
vida. (…) Sua bênção patriarcal é a
sua própria Liahona que vai mostrarlhe o caminho a seguir e guiar seus
passos.”
Presidente Thomas S. Monson, “Vossa Bênção
Patriarcal: Uma Liahona de Luz”, A Liahona,
janeiro de 1987, p. 67.
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JOVENS ADULTOS

Entender Sua
Bênção Patriarcal
Allie Arnell e Margaret Willden
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A

vida é cheia de águas desconhecidas: Que escola devo
frequentar? O que devo estudar? Devo servir missão? Com quem
devo me casar? Se recebesse um mapa
pessoal para guiá-lo nas decisões da
vida, você o seguiria?
O Pai Celestial e Jesus Cristo nos
deram esse mapa — a bênção patriarcal — para nos dar orientação em
nossa vida. Embora tenhamos recebido o dom do arbítrio para tomar
decisões de nossa livre e espontânea
vontade, a bênção patriarcal pode
lançar luz sobre quais caminhos vão
trazer mais felicidade.
Mas não basta simplesmente ter
um mapa. Precisamos estudar, entender e aplicar o conteúdo do mapa.
Da mesma forma, quando você passa
a entender a linguagem usada em sua
bênção patriarcal — seu próprio guia
pessoal para a vida —, conseguirá discernir o que você é aos olhos de Deus
e o que pode se tornar.

Descobrir Sua Linhagem

Acima de tudo, sua bênção patriarcal declara a sua linhagem, ou a qual
das 12 tribos de Jacó (que mais tarde
foi chamado de Israel) você pertence.
Apesar de nem todos sermos descendentes literais de Jacó, as escrituras nos
ensinam que os membros da Igreja são
adotados na casa de Israel: “Pois todos
os que receberem este Evangelho
serão chamados segundo o teu
nome, e contados como tua semente;
e levantar-se-ão e abençoar-te-ão
como seu pai” (Abraão 2:10).
Shelisa Schroeppel, de Utah, EUA,
diz: “Ao saber que pertenço à casa de
Jacó, entendo melhor meu propósito
nesta vida e por que recebo certos
chamados na Igreja”.
Sua bênção patriarcal também pode
descrever quaisquer bênçãos relacionadas à sua tribo específica. Por exemplo,
muitos membros da Igreja pertencem
à tribo de Efraim, uma tribo que tem a
responsabilidade especial de divulgar a
mensagem do evangelho restaurado ao

Identificar
cada parte de
sua bênção
pode ajudá-lo
a encontrar
orientação
para sua vida.

mundo (ver Deuteronômio 33:13–17;
D&C 133:26–34).
Encontrar Conselhos Pessoais

Quando usado corretamente, um
mapa evita que um viajante se perca.
Da mesma forma, durante essa jornada terrena, sua bênção patriarcal
pode oferecer conselhos e orientação para sua vida. Ela não lhe diz
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SUGESTÕES PARA
ESTUDO
•

Identifique os conselhos, as
advertências, os talentos e
as promessas em sua bênção
patriarcal. Ore para saber
como podem se aplicar a você
em sua fase atual de vida.

• Estude sua bênção com
cuidado e regularidade ao
longo da vida. A mesma frase
pode ter vários significados
para você em momentos
diferentes.
• Lembre-se de que a bênção
patriarcal não menciona
todos os aspectos de sua vida.
Mesmo que uma meta importante não seja mencionada
em sua bênção, ainda assim
pode ser algo que merece
seu empenho.
• Seja obediente ao evangelho.
As bênçãos em sua bênção
patriarcal dependem de sua
retidão.
• Estabeleça metas para buscar
os dons e desenvolver os
talentos mencionados em
sua bênção.
• Reflita sobre o caminho que
está tomando na vida e aonde
você quer chegar. De que
forma suas metas se harmonizam com a sua bênção
patriarcal?
• Você pode fazer uma cópia
de sua bênção patriarcal para
estudá-la. Pode escrever suas
impressões, destacar palavras
que tenham maior significado
para você e anotar as escrituras relacionadas à sua bênção.
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simplesmente o que fazer, mas pode
oferecer-lhe entendimento pessoal
sobre quais caminhos, se seguidos
com fé, podem ajudá-lo a saber
quando sua vida está em harmonia
com a vontade do Pai Celestial. Ao
estudar sua bênção patriarcal e procurar viver de modo que convide o
Espírito do Senhor, você pode encontrar segurança, alegria e orientação.
Gabriel Paredes, de Lima, Peru,
conta: “Alguns dos conselhos que
me foram dados em minha bênção
só pude aplicar plenamente com
minha família depois de ser selado
à minha esposa.
Recentemente nos indagamos
sobre o que poderíamos fazer para
fortalecer e edificar nossa nova família. Nossa pergunta foi respondida
por meio de minha bênção patriarcal.
Nela sou aconselhado a priorizar o
respeito, a tolerância e a amar minha
família, pois esses são alguns dos
alicerces importantes do evangelho
de Jesus Cristo.
Ao nos concentrarmos nisso, minha
mulher e eu conseguimos superar
os problemas. Ainda temos algumas
dificuldades em nossa família, mas
somos felizes. Senti como se o Senhor
estivesse me lembrando de como
eu poderia ter a família que Ele me
prometeu. Sei que o Senhor fala por
meio de bênçãos patriarcais e que os
conselhos contidos nelas devem ser
usados em nossa vida”.
Seguir as Admoestações

Um mapa não indica necessariamente todos os perigos do caminho,

mas felizmente as bênçãos patriarcais costumam nos dar advertências
para proteger-nos durante o trajeto.
Algumas dessas admoestações ajudam a proteger-nos da influência de
Satanás, outras podem nos indicar
como podemos vencer o homem
natural dentro de nós.
Para Caitlin Carr, de Utah, algumas das admoestações em sua bênção patriarcal não ficaram claras de
imediato, mas o estudo posterior
de sua bênção deu-lhe um novo
entendimento.
“Quando recebi minha bênção
patriarcal, fui advertida sobre as
pessoas que tentariam me afastar da
verdade com uma conversa agradável.
Não prestei muita atenção nisso, pois
tinha uma firme crença nas doutrinas
que me foram ensinadas.
No entanto, no ano seguinte, fui
confrontada com ideias e filosofias
que, no início, pareciam ter como
base o amor e a justiça, mas não
tinham. Essas mensagens pareciam vir
de todos os lugares: da mídia, escola,
até mesmo de amigos íntimos. Apesar
de saber que essas filosofias eram
contrárias ao plano de Deus, tive vontade de apoiar essas novas ideias do
mundo e a Igreja. Logo percebi que
‘ninguém pode servir a dois senhores’
(Mateus 6:24) e que eu não deveria
confiar na sabedoria dos homens. O
Pai Celestial resolveu minhas dúvidas
por meio das escrituras e me deu paz
à mente e ao coração. Como resultado, meu testemunho foi fortalecido
e tornei-me mais firme em defender
o que sei ser verdade.”

Sua bênção patriarcal também pode
mencionar dons e talentos espirituais
que o Senhor lhe deu para edificar
Seu reino. Se sua bênção menciona
um talento que você desconhece,
deve ser porque talvez você ainda não
teve a oportunidade de descobri-lo
ou desenvolvê-lo. Por meio da busca
diligente e da ajuda do Senhor, você
pode crescer para incorporar esse
talento com muitos outros.
Desenvolver seus talentos o ajuda
a reconhecer as coisas extraordinárias
com as quais você contribui para a
obra do Senhor. Johanna Blackwell,
da Califórnia, EUA, pensa nos dons
e talentos em sua bênção quando
se sente tentada a comparar-se com
outras pessoas: “Ao ler as palavras de
minha bênção patriarcal, lembro-me
de que fui abençoada com dons de
que pessoalmente precisava para
vencer as provações e participar da
aceleração da obra do Senhor.

Minha bênção fala da minha capacidade de amar, perdoar e ter a coragem de interagir com as pessoas ao
meu redor. Ao praticar esses dons, o
Senhor me abençoou com um desejo
maior de encontrar novas pessoas
e culturas e me relacionar com elas.
Consequentemente, meu testemunho de que somos todos filhos de
um Pai Celestial amoroso cresceu, e
tenho conseguido servir ao próximo
à medida que cada um de nós busca
se tornar mais semelhante a Cristo”.
Buscar as Bênçãos Prometidas

Por fim, nossa bênção patriarcal
revela bênçãos prometidas pelo Pai
Celestial para nós se permanecermos
fiéis a Ele. Não há garantia alguma de
quando essas promessas serão cumpridas, mas podemos saber que, se
formos obedientes ao evangelho, elas
o serão, seja nesta vida ou na próxima.
Sergio Gutierrez, de Nevada,
EUA, recorre a uma promessa em

sua bênção patriarcal sempre que
se sente preocupado com seus planos futuros de carreira: “Às vezes,
fico ansioso com a incerteza do meu
futuro, mas há uma promessa em
minha bênção patriarcal que sempre
me traz serenidade. Essa promessa
me ajuda a saber que, enquanto eu
me empenhar e permanecer fiel, terei
os recursos necessários para poder
cuidar de minha família e edificar a
Igreja. Ainda não sei exatamente qual
carreira quero abraçar, mas essa promessa me traz fé e confiança”.
Se você já se perguntou qual é a
vontade do Pai Celestial para você,
não está sozinho. O Senhor sabia
que você ia se deparar na vida
com diversas opções de caminhos
a seguir, então lhe concedeu um
mapa pessoal para manter sua vida
em harmonia com Seu evangelho.
A bênção patriarcal não pode decidir
por nós, mas pode nos conduzir à
nossa própria revelação pessoal. Por
meio da bênção patriarcal, ficamos
sabendo como nos encaixamos no
plano do Senhor para coligar Israel
ao tomarmos conhecimento de
nossa tribo. Recebemos conselhos
pessoais, advertências, promessas e
aprendemos sobre os dons e talentos
únicos que o Pai Celestial nos deu
para servi-Lo. Se você tentar viver de
acordo com todos esses elementos de
sua própria bênção patriarcal, poderá
saber que suas decisões estão em
harmonia com a vontade do Senhor
para sua vida. ◼
As autoras moram em Illinois, EUA,
e Nova York, EUA, respectivamente.

O Senhor lhe concedeu um mapa pessoal para manter sua vida em harmonia com Seu
evangelho.
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Desenvolver Dons e Talentos

Preparar-se
para uma Nova

Jornada
Karina Martins Pereira Correia de Lima

N

as semanas que antecederam
meu casamento e selamento
no templo, comecei a ficar um
pouco tensa ao pensar em todas as
coisas que precisava fazer antes de
começar minha nova família. Apesar
de toda a alegria daquele momento,
senti-me estressada com a ideia de
organizar nossa nova rotina, colocar
nossas finanças em ordem, arrumar
nossos pertences e cuidar de todas as
minhas novas responsabilidades como
esposa. Fazia questão de começar o
nosso casamento da maneira certa,
criando espaço em nossas atividades
para as coisas importantes, como
guardar os mandamentos e sempre
reservar tempo para o cônjuge, apesar
de nossa vida tão atarefada.
À medida que o casamento se
aproximava, fui surpreendida por uma
série de pesadelos envolvendo todos
os tipos de problemas que poderiam
afetar uma família. Como venho de

uma família amorosa, mas atribulada,
ameaçada por brigas constantes e
intensas e mágoas, os pesadelos me
impressionaram mais do que deveriam. Então, certa noite, depois de
várias outras semelhantes, acordei
suando e decidi seguir o conselho
que a irmã Neill F. Marriott, segunda
conselheira na presidência geral das
Moças, deu em seu discurso “Entregar
Nosso Coração a Deus” (A Liahona,
novembro de 2015, p. 30). Fechei os
olhos e orei: “Querido Pai Celestial,
o que posso fazer para manter essas
coisas ruins longe da minha família?”
Recebi a resposta tão rápido
e tão fortemente como se alguém
tivesse aberto uma porta em minha
cabeça e colocado o pensamento lá.
A voz mansa e delicada me exortou:
“Faça o que deve fazer. Seja fiel em
cada passo”. O Espírito sussurroume alguns conselhos específicos e
senti que, se eu os seguisse, tudo
ficaria bem.

Tal como Néfi
navegando rumo
ao desconhecido,
eu precisava
exercer fé no
Senhor para iniciar
uma família.

Sorri e senti meu peito encher-se
de calor. Todas as preocupações de
repente foram esquecidas, pois eu
sabia que era verdade. Eu já tinha sentido o Espírito Santo antes, mas nunca
tão forte quanto naquela noite. Senti
o amor de nosso Pai Celestial e nosso
Salvador envolver-me e soube que o
consolo e a salvação de minha família
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eram tão importantes para Eles como
eram para mim.
Como uma garantia adicional,
lembrei-me de uma história das escrituras, no momento em que o Senhor
ordenou a Néfi que construísse um
navio: “E aconteceu que o Senhor me
falou, dizendo: Tu construirás um navio
da maneira que eu te mostrarei, a fim
de que eu leve o teu povo através destas águas” (1 Néfi 17:8; grifo da autora).
Néfi e sua família estavam no
deserto havia anos, suportando todo
tipo de tribulações. Ele poderia ter
sentido medo de iniciar uma jornada
mar adentro e deixar que seus temores se tornassem mais fortes do que
sua fé. Mas ele não fez isso. Aceitou e
seguiu as instruções de Deus. Ele teve
fé de que Suas promessas se cumpririam. O Senhor nunca disse a Néfi
que não ocorreriam tempestades ou
que as ondas não atingiriam o navio.
Mas disse a Néfi que, se seguisse
Suas orientações, conseguiria guiar
sua família em segurança através do
oceano rumo à terra prometida.
Percebi que eu também tinha
viajado por um deserto por muitos
anos, mas agora estava diante do mar,

preparando-me para uma nova jornada: o casamento. Fui chamada — e
acho que é o caso para todas as famílias da Igreja — a construir um navio,
seguindo as instruções de Deus.
Depois que meu marido e eu nos
casamos, os problemas chegaram.
Adoeci e foi difícil manter nossas
finanças equilibradas e colocar em
prática todos os bons hábitos que
tínhamos decidido seguir.
Mas o conselho que tinha recebido
naquela noite permaneceu em meu
coração. Procuramos diariamente
aprender e entesourar a palavra de
Deus em nosso coração, seguir os
bons exemplos de nossos queridos líderes, inclusive os de Cristo, e
melhorar o nosso próprio comportamento. Adquiri um forte testemunho da oração e verdadeiramente
experimentei o amor do Pai por nós.
Comecei a confiar mais e a temer
menos. Percebemos que as dificuldades que enfrentávamos se tornaram
passos para nosso aperfeiçoamento.
Hoje, nossa casa parece um pedacinho do céu.
Ainda estamos no início de
nossa jornada, mas casar-me e

iniciar uma família foi a melhor escolha que já fiz na vida. Meu coração
fica cheio de alegria quando penso na
ordenança do templo que recebemos
e sei que foi selada pela autoridade
de Deus. Quanto mais entendo sobre
a importância da família no plano do
Pai Celestial e sobre a santidade do
convênio que fizemos, mais quero ajudar outras famílias a receber a mesma
ordenança.
Aprendi que não precisamos nos
preocupar com o que vai acontecer
porque “Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de
amor, e de moderação” (2 Timóteo
1:7). Simplesmente precisamos ser
obedientes, seguir as instruções
dadas por meio das escrituras e das
palavras dos profetas modernos e
pedir em oração mais instruções
pessoais. Se fizermos essas coisas,
vamos poder cruzar o oceano
destes últimos dias confiantes de que, por piores que
sejam os problemas, nossos
entes queridos estarão em
segurança. ◼
A autora mora no Paraná,
Brasil.
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Como Posso Estudar na MENTE e no
Saiba o que você pode fazer quando tiver perguntas.

O

que você deve fazer quando tiver uma pergunta sobre algo doutrinário, histórico
ou pessoal? Como pode encontrar uma resposta? O Senhor promete: “Eu te falarei
em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo” (D&C 8:2). Como você pode
usar a mente e o coração para reconhecer um sussurro? Aqui vão algumas ideias.

MENTE

Orar
Ouvir

Estude, Ore, Ouça

O Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse que, quando estamos
tomando “decisões importantes na vida (…), o Pai Celestial espera que usemos nosso
arbítrio, que estudemos a situação na mente de acordo com os princípios do evangelho e que Lhe apresentemos uma decisão por meio da oração” (“O Espírito Santo”,
A Liahona, maio de 2016, p. 105).
O mesmo acontece com qualquer pergunta. Ao estudar, ore com sinceridade sobre
as respostas que encontrar ao longo do caminho. O Espírito Santo lhe sussurrará, seja
por ideias, palavras em sua mente ou outros lembretes pessoais, a fim de guiá-lo para
as respostas adicionais de que você precisa.

Falar

Use Recursos

Examine as escrituras, inclusive o Guia para Estudo das Escrituras e outros auxílios
para estudo. Você também pode pesquisar outros recursos SUD como discursos
de conferência geral, Tópicos do Evangelho no site LDS.org, as revistas da Igreja,
o Projeto Documentos de Joseph Smith e muito mais. (Ver na página 54 uma lista
de recursos úteis da Igreja.)

SH TA
ILUST

RAÇÃ

O: JO

Não tenha medo de pedir ajuda. O Élder Ronald A. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos,
incentivou-nos: “Vou dar-lhes um desafio. (…) Vocês precisam pensar em alguém [que possa ajudálos a encontrar respostas] — um amigo de confiança, um de seus pais, avós, professor, bispado [ou]
consultor (…) — e vocês precisam de respostas para essas perguntas” (transmissão do evento Cara
a Cara, 20 de janeiro de 2016). Tente! Converse sobre suas perguntas com alguém em quem confie
e encontrem respostas juntos.

LBOT

Converse sobre o Assunto
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CORAÇÃO?
Estudar

JOVENS

RESPOSTAS DE DEUS
“Tratar de perguntas honestas é uma
parte importante de edificar a fé, e usamos tanto nosso intelecto quanto nossos
sentimentos. O Senhor disse: ‘Eu te
falarei em tua mente e em teu coração’
(D&C 8:2). Nem todas as respostas virão imediatamente,
mas a maioria das perguntas pode ser resolvida por meio
do estudo sincero e da busca de respostas de Deus.”
Élder Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos, “A Fé Não É Obra
do Acaso, É uma Escolha”, A Liahona, novembro de 2015, p. 66.

Estudar

CORAÇÃO

Orar

Estude, Ore, Ouça

Ouvir
Paciência

Esses são passos importantes para refletir com a mente e o coração. O Presidente
Dieter F. Uchtdorf, Segundo Conselheiro na Primeira Presidência, ensinou: “Se quiser
reconhecer a verdade espiritual, você tem de usar os instrumentos certos. Não é
possível entender a verdade espiritual com instrumentos que não são capazes de
detectá-la” (“Receber um Testemunho de Luz e Verdade”, A Liahona, novembro de
2014, p. 22). O Espírito Santo é o instrumento por meio do qual podemos aprender
coisas espirituais. Então, quando você ora e ouve o Espírito, com o tempo conseguirá
encontrar respostas.

Seja Paciente

O Presidente Uchtdorf também explicou: “Quanto mais inclinarmos o coração e a mente na
direção de Deus, mais luz celeste se destilará sobre nossa alma. (…) Gradualmente, as coisas que
pareciam embaçadas, escuras e remotas se tornam claras, brilhantes e familiares para nós” (“Receber
um Testemunho de Luz e Verdade”, p. 22). Procurar respostas pode ser um processo longo. Mas, se estiver
disposto a ouvir as respostas, mesmo que demore, você as encontrará.

Pratique Identificar os Sussurros

Quanto mais você identificar os sussurros e estiver disposto a agir quando o Espírito sussurrar em seu coração, mais
fácil será reconhecer sussurros no futuro. Você pode “[sentir] que está certo” ou experimentar um ”estupor de pensamento” se estiver errado (ver D&C 9:8–9). Também pode receber um lembrete gentil, um sentimento de paz ou
ter outro sentimento que seja específico para você. O Senhor o conhece e sabe como você vai entender o Espírito.
Ele lhe dará uma orientação amorosa exclusivamente para você. Portanto, continue ouvindo e praticando. ◼
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PERSONALIZE Seu
ESTUDO DO EVANGELHO
Confira estas dicas para
estudar o evangelho e
encontrar respostas para
suas dúvidas espirituais.

Bethany Bartholomew
Revistas da Igreja

C

omo você estuda quando está
procurando respostas para
uma dúvida espiritual ou até
mesmo apenas tentando compreender
melhor as escrituras? Estou me referindo a você — pessoalmente. Todos
têm hábitos de estudo diferentes para
a escola, mas às vezes esquecemos
que também podemos individualizar
nosso estudo do evangelho. Na próxima vez que você tiver uma pergunta
doutrinária ou espiritual, tente algumas destas dicas para descobrir o que
pode funcionar melhor para você.

JOVENS

1. CRIAR
Faça uma lista, um gráfico ou um
mapa. (Ver um exemplo abaixo.)
Faça uma rede de estudo.
Escreva palavras e ideias e depois
as conecte com linhas e bolhas para
mostrar como estão relacionadas.

CRIE UMA LISTA, UM GRÁFICO OU UM MAPA

À

s vezes fica mais fácil organizar seus pensamentos visualmente durante o estudo do
evangelho colocando-os em algum tipo de lista, gráfico ou mapa. Aqui está um exem-

plo do tipo de gráfico que alguém poderia criar ao estudar as epístolas de Paulo no Novo
Testamento. Você pode criar uma lista, um gráfico ou um mapa próprio usando qualquer
formato que o ajude mais. Seja criativo! Encontre maneiras divertidas de organizar seu
estudo do evangelho.

EPÍSTOLAS DE PAULO
EPÍSTOLA

COM COMPANHEIRO?

ESCRITA EM…?

PRINCIPAIS TÓPICOS DA EPÍSTOLA

Exemplo:
1 Timóteo

Não mencionado

Laodiceia (ver a nota
final de 1 Timóteo 6)

Doutrina verdadeira, o Salvador, oração, fé e caridade, qualidades de liderança, apostasia, cuidar dos
pobres, permanecer fiel, evitar as riquezas do mundo

2. ESCREVER
Registre em um diário de estudo
pensamentos e impressões que você
recebeu durante seu estudo das escrituras e releia esses pensamentos com
frequência.

Escreva seus pensamentos e suas
impressões depois de suas orações
mesmo que as impressões não estejam diretamente relacionadas ao
tópico que você está estudando. Veja
o que o Espírito está lhe ensinando
ao longo do tempo.

Anote suas perguntas em
um caderno, no celular ou em
um bloco de notas ao lado de
sua cama para lembrá-lo e
ajudá-lo a continuar a pensar
no que você está aprendendo
diariamente.
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4. PESQUISAR
Pesquise auxílios de estudo nas
escrituras e online (ver a seguir
uma lista de recursos SUD úteis).
Pesquise no site LDS.org vídeos
e músicas sobre o que você está
estudando.
Estude o contexto. Pesquise a
história ou os capítulos relacionados ao tópico ou à escritura que
você está estudando.

NO LDS.ORG
• Escrituras (scriptures.LDS.org)
• Conferência geral (conference.LDS.org)
• Tópicos do Evangelho (topics.LDS.org)
• Revistas (liahona.LDS.org)
• História da Igreja (history.LDS.org)
• Auxílios para estudo (scriptures.LDS.org)

PERMITA QUE OS AUXÍLIOS PARA
ESTUDO O AJUDEM

H

á muitos recursos valiosos disponíveis
nas escrituras e online para ajudá-lo

quando você estuda temas importantes.
Aqui está uma lista de alguns dos recursos

• Recursos para lições e ensino
(LDS.org/go/41754a)
• Biblioteca de Mídia SUD
(LDS.org/media-library)
• Ajuda com desafios
(LDS.org/go/41754b)

a seu alcance e onde encontrá-los:

3. OUVIR E DEBATER
OUTROS RECURSOS ONLINE

• Guia para Estudo das Escrituras

• História da família (familysearch.org)

• Cronologia da Bíblia (eventos do Velho e

• Canal Mórmon (mormonchannel.org)

Novo Testamentos colocados em ordem
cronológica, com datas aproximadas)

(scriptures.byu.edu)

• Concordância dos evangelhos (histórias

• Sala de Imprensa Mórmon

sobre o Salvador dos evangelhos de

(mormonnewsroom.org)

Mateus, Marcos, Lucas e João orga-

• Trabalho missionário e o compartilha-

nizadas por eventos, lugares e datas

mento do evangelho (mormon.org)

aproximadas)
• Tradução de Joseph Smith da Bíblia
• Mapas e fotografias
• Guia de abreviaturas
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• Escrituras citadas na conferência geral

• Projeto Documentos de Joseph Smith
(josephsmithpapers.org)
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Fale com um de seus pais
ou com um adulto de confiança.
Esforcem-se para entender juntos.
Isso pode levar algum tempo, mas
vai ser proveitoso para ambos.
Ensine outra pessoa. Reveze-se
para compartilhar o que você
realmente sabe. Debata com outra
pessoa o que você aprendeu.
Ouça em voz alta escrituras ou
outras histórias SUD e recursos.

NAS ESCRITURAS

JOVENS

5. FAZER
Encene histórias das escrituras
ou de outros recursos. Como o fato
de imaginar-se no lugar dessa pessoa o ajuda a entender melhor o
que você está estudando? Situações
semelhantes assumiriam que forma
em sua vida?
Faça uma cadeia de escrituras
que conecte as respostas encontradas nas escrituras. (Ver um exemplo
a seguir.)

CADEIA DE ESTUDO
DAS ESCRITURAS
Escrituras sobre Esperança:
Iniciar: Morôni 7:40

Discursos sobre esperança:
• Bispo Dean M. Davies, “As Bênçãos
da Adoração”, Conferência Geral de
outubro de 2016.
• Élder Paul V. Johnson, “Não Haverá
Mais Morte”, Conferência Geral de

Éter 12:4

abril de 2016.
• Presidente Dieter F. Uchtdorf, “Ele
Vai Colocar Você sobre os Ombros e

Morôni 7:3

Carregá-lo para Casa”, Conferência
Geral de abril de 2016.
• Élder L. Whitney Clayton, “Escolher

Doutrina e Convênios 138:14

Acreditar”, Conferência Geral de
abril de 2015.
• Presidente Boyd K. Packer (1924–

Morôni 7:41

FAÇA UMA CADEIA DE ESTUDO
DAS ESCRITURAS

À

s vezes é útil fazer uma anotação
de várias escrituras que abordam

o mesmo tema. Consulte o Guia para

2015), “A Razão de Nossa Esperança”,
Conferência Geral de outubro
de 2014.

Terminar: Alma 46:39
(Escreva Morôni 7:40 na margem
ao lado dessa escritura.)

• Presidente Henry B. Eyring, “Um
Legado Inestimável de Esperança”,
Conferência Geral de abril de 2014. ◼

Estudo das Escrituras para as escrituras
relacionadas ao tópico que você está
estudando. Depois, use as notas de
rodapé e o contexto para relacionar as
escrituras com mais informações sobre
o assunto. Escreva a escritura que vem a
seguir na cadeia na margem da escritura
anterior e assim por diante. Você também
pode buscar discursos de conferência
sobre um tema específico para ajudá-lo
em sua pesquisa (veja a lista de tópicos
no site conference.LDS.org). A cadeia
de estudo das escrituras sobre o tópico
esperança é um exemplo.
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RESP OSTA S DOS L Í DERES DA I G RE JA

Élder
Quentin L. Cook
Do Quórum dos
Doze Apóstolos

COMO

ENCONTRAR A
VERDADEIRA PAZ

A

aspiração celestial das pessoas
boas de toda parte foi e sempre
será a paz no mundo. Jamais
devemos desistir de tentar alcançar essa meta. Porém, o Presidente
Joseph F. Smith (1838–1918) ensinou:
“Nunca jamais esse espírito de paz
e amor (…) poderá ser levado ao
mundo enquanto a humanidade não
receber a verdade de Deus e a mensagem de Deus (…), reconhecendo Seu
poder e autoridade, que são divinos”.
Esperamos e oramos sinceramente
pela paz universal, mas é como indivíduos e famílias que alcançamos o
tipo de paz que é prometida como
recompensa da retidão. Essa
paz é uma dádiva prometida da missão
e do sacrifício expiatório do Salvador.
A paz não é apenas segurança ou
ausência de guerra, violência, conflito e contenda. A paz advém de
nosso conhecimento de que o

Salvador sabe quem somos,
que temos fé Nele, que O
amamos e que guardamos
Seus mandamentos, mesmo e
sobretudo em meio às devastadoras
provações e tragédias da vida (ver
D&C 121:7–8).
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“Onde encontrar a paz e o consolo
quando o mundo estiver contra mim?”
(“Onde Encontrar a Paz?”, Hinos,
nº 73.) A resposta é o Salvador,
que é a fonte e o autor da paz. Ele é
o “Príncipe da Paz” (Isaías 9:6).
Humilhar-nos perante Deus,
orar sempre, arrepender-nos de
nossos pecados, entrar nas águas do
batismo com um coração quebrantado e um espírito contrito e tornar-nos verdadeiros
discípulos de Jesus Cristo, todas
essas coisas são exemplos profundos
de retidão que serão recompensados
com uma paz duradoura.
A Igreja é um refúgio no qual os
seguidores de Cristo encontram a paz.
Alguns jovens do mundo dizem que
são espirituais, mas não religiosos. O
sentimento espiritual é um bom primeiro passo. Contudo, é na Igreja que
somos integrados, ensinados e
nutridos pela boa palavra de
Deus. Mais importante ainda, a autoridade do sacerdócio na Igreja é que
provê os convênios e as ordenanças sagradas que unem a
família e qualificam cada um de nós
para retornar à presença de Deus,

o Pai, e de Jesus Cristo no Reino
Celestial. Essas ordenanças proporcionam paz porque são convênios com
o Senhor.
O templo é o lugar onde muitas
dessas ordenanças sagradas acontecem e é também um refúgio e uma
fonte de tranquilidade no mundo.
Aqueles que visitam os jardins
do templo ou participam de visitações públicas de um templo também
sentem essa paz.
O Salvador é a fonte da verdadeira
paz. Mesmo com as provações da
vida, graças à Expiação do Salvador
e Sua graça, o viver reto será recompensado com paz individual (ver João
14:26–27; 16:33). ◼
Extraído de um discurso da Conferência Geral
de abril de 2013.

JOVENS

Livros Esquecidos,

Testemunho Lembrado

Todos os olhares estavam voltados para mim. Será que
eu conseguiria defender a Igreja apenas com meu simples
testemunho?
Abegail D. Ferrer

ILUSTRAÇÃO: BROOKE SMART

U

m ano tracei a meta de melhorar meu aprendizado espiritual. Levaria livros, folhetos,
manuais e escrituras da Igreja a todos
os lugares, inclusive para a escola,
porque tinha sede das palavras de
Deus. Mas meus esforços diminuíram
quando me envolvi no estudo para
uma prova.
Um dia nossa professora conduziu um debate no qual pediu a
todos os alunos não católicos na sala
que se levantassem. Eu era o único
santo dos últimos dias da turma. Seis
outros alunos também ficaram de pé.
Em seguida, ela perguntou: A
que Igreja vocês pertencem? Quem
foi o fundador? Como sua Igreja foi
estabelecida?
Fui a última a responder. Fiquei
nervosa quando percebi que não
tinha trazido meus livros da Igreja,
mas tentei me lembrar das coisas
que havia estudado. Um versículo
da Bíblia me veio à mente:
“Confia no Senhor de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas” (Provérbios 3:5–6).
Dirigi-me à classe com ousadia e
esqueci os meus temores. Disse que

era membro de A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Contei a história de um menino,
Joseph Smith, que viu a Deus. Senti
um ardor no peito e lágrimas caíram
dos meus olhos. Disse que a Igreja
tinha sido organizada em 6 de abril
de 1830 e testifiquei que um Profeta
de Deus havia sido chamado e o
sacerdócio restaurado. Testifiquei
que sabia que tudo isso era verdade.
As muitas horas de estudo do evangelho tinham valido a pena. Tinham
me ajudado a defender minha fé e
compartilhar o evangelho. Senti orgulho quando, algumas semanas depois,
quatro de meus colegas de classe
foram à igreja comigo.
Essa experiência me ensinou a
importância de um testemunho. A
princípio, fiquei me perguntando por
que o Senhor não me inspirara a levar
meus livros naquele dia. Eles teriam
me ajudado a responder corretamente
às perguntas que me foram feitas.
Mas então me dei conta de que não
precisamos memorizar tudo sobre a
Igreja ou depender das referências —
devemos estudar, viver e compartilhar
o evangelho, confiando no Espírito
Santo. Eu não tinha meus livros, mas
tinha meu testemunho. ◼
A autora mora em Cagayan, Filipinas.
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Estas pessoas realmente viram o Salvador
ressuscitado, mas você também pode ser uma
testemunha de Cristo à sua própria maneira.

C

omo você acha que teria sido testemunhar o Salvador
ressuscitado? Centenas de pessoas na época de Jesus não
tiveram que imaginar — elas vivenciaram. As escrituras
falam de pelo menos uma dúzia de exemplos registrados no
Novo Testamento e vários outros no Livro de Mórmon quando
o Senhor ressuscitado apareceu ao povo. Essas pessoas testemunharam um dos maiores milagres da história: o fato de Jesus
Cristo ter vencido a morte e tornado possível que cada um de
nós volte a viver. Impressionante, não é?
Então, o que significa exatamente ser uma testemunha de
Cristo? Vamos verificar alguns desses momentos nas escrituras
e pensar em como nós, mesmo sem vê-Lo fisicamente, também
podemos ser testemunhas de Cristo.

Maria Madalena

Maria Madalena foi a primeira testemunha. Na manhã de domingo
após a crucificação, ela foi ao sepulcro com algumas outras mulheres
para ungir o corpo do Senhor. Quando Maria descobriu o sepulcro
vazio, chorou. Alguém se aproximou dela por trás e perguntou:
“Mulher, por que choras?” Imagine a surpresa dela ao descobrir
que era Jesus, ressuscitado dentre os mortos (ver João 20:1–18).

PENNANT © ISTOCK/GETTY IMAGES
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Cleofas e outro discípulo estavam andando na estrada
de Emaús quando um desconhecido se juntou a eles. Eles
não reconheceram seu novo companheiro, mas, durante a
refeição da noite, o desconhecido partiu o pão. Então seus
olhos se abriram, e eles perceberam que haviam viajado
com o Salvador desde o início. “Porventura não ardia
em nós o nosso coração (…)?”, perguntaram um ao outro,
refletindo sobre a confirmação que sentiram de que Ele
realmente tinha estado com eles (ver Lucas 24:13–34).

Os Dez Apóstolos

Os dois discípulos que
viajaram para Emaús com
Cristo voltaram a Jerusalém
e contaram a experiência
deles a dez dos apóstolos.
Enquanto estavam falando,
o próprio Salvador apareceu
a eles, dizendo: “Vede as
minhas mãos e os meus pés,
que sou eu mesmo; apalpai-me e vede, pois um espírito
não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho”
(ver Lucas 24:36–41, 44–49).

HE IS RISEN [ELE RESSUSCITOU], DE GREG K. OLSEN, REPRODUÇÃO PROIBIDA
ROAD TO EMMAUS [ESTRADA PARA EMAÚS], DE JON MCNAUGHTON
JESUS MOSTRA OS FERIMENTOS, DE HARRY ANDERSON
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Dois Discípulos na Estrada de Emaús

O Apóstolo Tomé não estava presente
quando o Salvador apareceu pela primeira
vez aos outros apóstolos, então não acreditou que Cristo havia ressuscitado. Uma
semana mais tarde, Cristo apareceu novamente aos apóstolos. Desta vez, Tomé estava
ali e, porque viu Cristo, acreditou que Ele
havia ressuscitado. O Salvador advertiu
Tomé por ter acreditado somente depois de
vê-Lo: “Porque me viste, Tomé, creste; bemaventurados os que não viram, e creram”
(ver João 20:24–29).

Certo dia, pouco depois da
Ressurreição, vários apóstolos foram
pescar no Mar de Tiberíades, mas
não tiveram muita sorte. Na manhã
seguinte, o Salvador foi até eles e os
aconselhou a lançar a rede para o
lado direito do barco. Quando o fizeram, a rede pegou tantos peixes que
eles mal puderam puxá-la! Depois de
jantarem juntos, o Salvador ensinou
sobre a importância de ministrar a
outras pessoas, dizendo: “Apascenta
os meus cordeiros”. Os apóstolos
iam passar o resto de sua vida
fazendo exatamente isso — ensinar
as pessoas sobre Cristo — e em
alguns casos até deram sua vida
pela causa (ver João 21:1–22).
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THE RESURRECTED CHRIST AT THE SEA OF TIBERIAS [O CRISTO RESSUSCITADO NO MAR DE TIBERÍADES], DE DAVID LINDSLEY

Os Onze Apóstolos no
Mar de Tiberíades

PINTURA DE TOMÉ, DE BRIAN CALL

O Apóstolo Tomé

Durante a Crucificação, a terra nas Américas foi devastada por terremotos,
incêndios, outros desastres naturais e três dias de escuridão para marcar a morte do
Salvador. Mais tarde, Cristo desceu do céu e visitou uma multidão de 2.500 pessoas
reunidas perto do templo, na terra de Abundância. Ele convidou-as a tocarem as
marcas em Suas mãos, Seus pés e Seu lado, proferiu um sermão e abençoou as crianças nefitas, uma a uma. Mais pessoas ainda se reuniram no dia seguinte, e o Salvador
as visitou e ensinou. Os discípulos, por fim, organizaram a Igreja de Cristo, e os nefitas
receberam um testemunho tão forte que eles e os lamanitas também se converteram
ao Senhor (ver 3 Néfi 11–18; ver também 3 Néfi 8–10; 4 Néfi 1).

Testemunhas de Ontem e Hoje

Cristo também apareceu a muitos outros, inclusive várias mulheres
que tinham ido ao sepulcro para ajudar Maria Madalena a ungir o corpo
de Cristo, um grupo de mais de 500 homens, Tiago e Paulo (ver Mateus
28:9; Atos 9:4–19; 1 Coríntios 15:6–7; ver também 3 Néfi 19; 26:13).
Talvez não tenhamos a oportunidade de ver o Salvador como essas
testemunhas, mas você ainda pode ser uma testemunha de Cristo.
Você pode buscar o Salvador pessoalmente, como fez Maria quando
foi ao sepulcro, aprendendo mais sobre Ele. Ou pode exercer fé Nele,
guardando os mandamentos e seguindo os conselhos dos profetas. Ou
pode reconhecer as bênçãos do Salvador em sua vida, como fizeram
os dois discípulos caminhando para Emaús. Nesta época de Páscoa,
pense sobre o que significa ser uma testemunha de Cristo. Essas pessoas
foram testemunhas literais, que realmente viram o Cristo ressuscitado —
mas essa não é a única maneira pela qual você pode testificar Dele em
sua vida. ◼

APRENDER COM ELE
“Ao sentir o testemunho do Espírito Santo confirmando repetidamente ao seu espírito de muitas e
diferentes maneiras a respeito Dele, ao lutar para
fazer brilhar a luz de Seu exemplo em sua própria
vida, dia após dia, e ao prestar testemunho aos
outros e ajudá-los a aprender sobre Cristo e a
segui-Lo, você se torna uma testemunha de Jesus Cristo.”
Élder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, “Tornar-se uma Testemunha
de Cristo”, A Liahona, março de 2008, p. 63.

JOVENS

ONE SHEPHERD [UM PASTOR], DE HOWARD LYON

Os Nefitas nas Américas

NOSSO ESPAÇO

DEUS NOS DÁ FERRAMENTAS

M

eu tio é um artista e faz pequenos navios de madeira em
garrafas de vidro. É um trabalho que demanda muito tempo,
concentração e esforço.
Um dia vi todas as suas ferramentas e notei como cada uma
delas era usada para fazer um detalhe específico ou uma peça
no navio. Enquanto o observava trabalhar, fiquei surpresa pela
maneira como ele usava as ferramentas para fazer esses navios.
Lembrei-me da história de quando Néfi construiu uma embarcação (ver 1 Néfi 17–18). Ele a construiu à maneira do Senhor, não
do homem. Deus nos dá ferramentas para construir nossos próprios
navios à Sua maneira. As escrituras, a fé e o amor de Deus são as
ferramentas que devo usar em minha própria vida para construir cuidadosamente meu próprio barco, sem rachaduras. Estou aprendendo dia a
dia a ser uma discípula do Senhor. ◼
María Mercedes G., Monagas, Venezuela

SENTIR-SE SOZINHO
ra uma primavera fria na
Dinamarca. Eu começara minha
missão de tempo integral havia pouco
tempo e estava tendo dificuldades
com o meu testemunho. Era um converso havia apenas 19 meses e estava
cheio de insegurança sobre como
viver em um país estrangeiro, usando
um idioma que não conseguia falar
e um labirinto de ruas que eu não
conseguia entender como percorrer. Minhas orações que antes eram
cheias de gratidão logo se tornaram
amargas acusações: “Deus, por que
me deixaste sozinho?”
Certa manhã, supliquei a Ele em
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oração. Mas, em vez de perguntar “por
que” com raiva no coração, implorei
para receber um testemunho das verdades do evangelho e respostas para
minhas dúvidas.
Depois de orar, folheei minhas escrituras ao acaso. Parei em Deuteronômio
31:6: “Sede fortes e corajosos; não
temais, nem vos espanteis diante deles;
porque o Senhor teu Deus é o que
vai contigo; não te deixará nem te
desamparará”.
Meu coração ficou repleto de alegria ao perceber a resposta à minha
oração: Deus sempre esteve comigo.
Ele estava simplesmente esperando

uma oração sincera, em vez de acusações de abandono.
Deus nunca vai me deixar mesmo
quando tudo parecer perdido. E podemos sentir Seu amor por meio da oração e de Suas escrituras. ◼
Clayton E., Texas, EUA

É SUA VEZ

A

Liahona recebe seus relatos de experiências e reflexões ao viver o evangelho. Envie sua história para liahona.LDS.org
ou por e-mail para liahona@LDSchurch.org.
Não deixe de incluir seu nome completo, a
ala e estaca e a permissão dos pais.

ILUSTRAÇÃO: DAN BURR

E

COM VALOR

MARCHEMOS
“O homem e a mulher que desejarem obter um lugar no Reino Celestial
descobrirão que para tal será necessário esforçar-se diariamente.”
Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Brigham Young, 1997, p. 294.

ILUSTRAÇÃO FOTOGRÁFICA: DAVID STOKER

PERGUN TA S & RESP OSTA S

“Como saber que Deus
está ouvindo minhas
orações?”

A

oração é uma grande bênção e recebemos a promessa de que o Pai Celestial está sempre ouvindo,
mas muitas vezes é preciso algum esforço para
reconhecer Suas respostas.1
Pense nisto: Deus ouve você ou não. Se Ele
não ouve, não há motivo para orar. Mas se Ele ouve (e de fato
o faz!), precisamos aprender a realmente nos comunicar com Ele
em oração, reconhecer as respostas e seguir em frente fielmente.
Quando sentimos que Ele não está ouvindo, talvez precisemos passar por crescimento pessoal. Você pode fazer algumas perguntas a si mesmo: Estou limpo? Minhas intenções
são dignas? Estou disposto a fazer o que Ele me pede? 2 Se a
resposta para cada uma delas for afirmativa, você pode confiar
que “o Senhor teu Deus te (…) dará resposta às tuas orações”
(D&C 112:10). Lembre-se de que às vezes as respostas vêm de
maneira sutil ou inesperada.
Se você respondeu não a algumas dessas perguntas, nunca
é tarde demais! Faça as mudanças necessárias em sua vida para
poder ter o Espírito. Esteja disposto a agir de acordo com a inspiração que receber.
E não se esqueça de que todos recebem respostas de
maneiras diferentes. Ore para que o Espírito Santo lhe ensine
como você pode reconhecer as respostas. Talvez não seja
fácil reconhecê-las a princípio, mas é como qualquer outra
habilidade: a prática leva à perfeição. Tenha fé e confie que
o Pai Celestial está sempre ouvindo.

NOTAS

1. Ver Mateus 7:7; Tiago 1:5–6; Alma 33:4–11; Doutrina e Convênios 8:1–2.
2. Ver Richard G. Scott, “Como Reconhecer Respostas à Oração”, A Liahona,
janeiro de 1990, p. 34.
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Ouvir o Espírito

Tente ouvir o Espírito
Santo. As pessoas
ouvem o Espírito Santo
de maneiras diferentes, talvez você esteja
tentando ouvir uma voz mansa e
delicada quando a inspiração pode
vir como um sentimento. Sei que o
Espírito Santo vai lhe dizer tudo o
que precisa saber — basta ouvir.
Elise G., 13 anos, Alberta, Canadá

Respostas na Igreja

Uma vez tive uma dúvida imensa. Não
sabia se devia sair com um não membro. Certo domingo na reunião sacramental, uma irmã fez um discurso
que parecia dirigido pessoalmente
para mim. Naquele momento, recebi
a certeza de que o Senhor havia
respondido à minha oração. Antes,
estava confusa sobre o que fazer,
mas então fui consolada pelo Espírito
Santo, que encheu meu coração de
alegria e coragem. Deus nos responde
por meio de sentimentos, pensamentos, das escrituras e até mesmo dos
oradores na Igreja!
Karen V., 19 anos, Minas Gerais, Brasil

Lembre-se de
Quem Você É
Sei que Deus nos ouve
porque a oração produz um sentimento de
paz, alívio e amor no
coração. Percebo que Ele me livra
de muitos perigos do dia a dia e que
protege minha família, e sinto-me
amada por Ele. Antes de ir à escola,

As respostas são auxílios e pontos de vista, não pronunciamentos doutrinários oficiais da Igreja.

Nicol M., 19 anos, Lima, Peru

Oração de uma
Criança
Sei que o Pai Celestial
ouve minhas orações
por causa dessas palavras na música da
primária “Oração de uma Criança”
(Músicas para Crianças, pp. 6–7): “Meu
Pai Celeste, estás mesmo aí? Ouves e
atendes da criança a oração? Alguém
me disse que é longe o céu, mas sintoTe perto quando oro a Ti”. Quando me
lembro dessa música, sei que Ele está
ouvindo, pois sinto o Espírito e Seu
infinito amor por mim. Ao lembrar que
Ele me ama, sinto consolo e sei que Ele
ouve minhas orações.
Elaine B., 16 anos, Carolina do Norte, EUA

Confie Nele

O Pai Celestial sempre ouve nossas
orações, mas às vezes parece que não
está respondendo a elas porque nem
sempre Ele nos responde como ou
quando desejamos. Precisamos estar
dispostos a submeter nossa vontade à
Dele e ter fé de que Ele sabe o que é
melhor para nós. O Pai Celestial nos
ama e sempre vai tentar nos ajudar
a aprender e crescer à medida que
responde às nossas orações.
Mosiah M., 17 anos, Utah, EUA

Pedi e Recebereis

Por meio das escrituras, aprendemos que Deus sempre ouve nossas

orações e vai respondê-las se nos
dirigirmos a Ele com fé e real intenção. Em nosso coração, vamos sentir
a confirmação de que Ele realmente
nos ama, um sentimento de paz e
tranquilidade. Podemos também
sentir que tudo ficará bem quando
seguimos a vontade do Pai. Se temos
dúvida de que Ele nos ouve, devemos
buscar orientação nas escrituras e em
seguida perguntar se as coisas que
lemos são verdadeiras.

Élder James B. Martino, “Voltem-se a Ele, e
as Respostas Virão”, A Liahona, novembro
de 2015, p. 59.

Constanza L., 20 anos, Bío Bío, Chile

Orar com Sinceridade

Depois de sua oração, você pode
ouvir os sentimentos e as intenções
que lhe vêm ao coração. Um deles
pode ser a resposta para sua oração.
Quando oramos com um coração
sincero e com real intenção, nosso
Pai Celestial responde de acordo
com a fé que temos Nele. Ele não
responde apenas para satisfazer
nossa curiosidade.
Jean-Claude N., 16 anos, Kasaï-Central,
República Democrática do Congo

Buscar

Uma vez me perguntei se Deus podia
ouvir minhas orações e em seguida
senti a resposta no coração. Ouvi
alguém prestar testemunho sobre a
oração e senti o Espírito Santo. Meu
outro conselho seria perguntar a seus
pais, ao bispo ou a outros membros
de sua ala. Você pode até orar para
obter ajuda sobre esse assunto!
Joshua S., 13 anos, Oregon, EUA

P R ÓX I M A P E R G U N TA

“Como posso pedir aos
meus amigos que não
falem dos outros de
maneira indelicada
ou inadequada?”

Envie sua resposta e, se desejar, uma fotografia de
alta resolução até o dia 15 de maio de 2017, para
liahona.LDS.org (clique em “Enviar Seu Trabalho”)
ou por e-mail para liahona@LDSchurch.org.
Inclua as seguintes informações: (1) nome
completo, (2) data de nascimento, (3) ala ou
ramo, (4) estaca ou distrito, (5) sua permissão por
escrito e, se for menor de 18 anos, a permissão
por escrito (aceita-se por e-mail) de um dos pais
ou responsável, para publicar sua resposta e
fotografia.
As respostas podem ser editadas por motivo
de espaço ou clareza.

JOVENS

sempre recito o tema das Moças. Isso
me ajuda a lembrar que sou filha do
Pai Celestial, que me ama.

NÃO DESISTA
“Sejam obedientes, lembrem-se
das vezes em que,
no passado, sentiram o Espírito e
peçam com fé. Sua resposta virá, e
sentirão o amor e a paz do Salvador.
Talvez não venha tão rapidamente
ou da maneira que desejam, mas a
resposta virá. Não desistam!”

Julie C. Donaldson
Inspirado em uma história verídica

“Vou me arrepender, ser melhor e [orar]”
(“Arrependimento”, A Liahona,
outubro de 2004, p. A16).
ocê acha que é melhor que todo mundo
“
porque não fala palavrão”, disse Nikolai
no recreio.
“Não é verdade”, retrucou Andrei.
“Então por que você não fala
palavrão? Um só? Não vai morrer por isso. Todo mundo diz
palavrão.”
Andrei encolheu os
ombros. “Não quero, é
só isso.”
Andrei sabia que usar
palavrões era errado e
afastava o Espírito Santo.
Andrei queria ter o
Espírito Santo consigo.
Por isso, não o fazia.
Andrei era novo na
escola e, até então,
Nikolai tinha sido
o único de sua
classe da sexta
série que quis
ser seu amigo.
Mas Nikolai
implicava
com ele
todos os dias
em relação
a falar palavrões. E a cada
dia, Andrei ficava
um pouco mais
cansado de dizer

V
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Andrei
eo

Palavrão
não. Além disso, Andrei tinha receio
de que Nikolai deixasse de ser
seu amigo, e aí ele ficaria
solitário de verdade.
“Só um palavrão”, insistiu Nikolai
depois da
escola. “Daí
deixo você
em paz.”
Por fim,
Andrei ficou
tão cansado
de ser incomodado que disse um
palavrãozinho: um que não
era tão ruim assim.
Nikolai fez que sim com
a cabeça. “Muito bem, agora
você é dos nossos.”
Depois disso, os outros
amigos de Nikolai passaram a falar com Andrei.
Almoçavam com ele

CRIANÇ AS

e jogavam futebol com ele no recreio. Mas fazer parte
do grupo de amigos de Nikolai era como andar sobre
areia movediça. Quanto mais Andrei se enturmava com
eles, mais falava e agia como eles. E todos diziam palavrões. Muitos. E riam uns dos outros e insultavam-se.
E faziam comentários grosseiros sobre os professores.
Ficavam bravos e faziam muitas maldades. Lentamente,
Andrei começou a ficar zangado com mais frequência e
encontrava cada vez mais motivos para dizer palavrões.
Certo dia, quando a mãe e o pai estavam fora, Andrei
e sua irmã mais velha Katya brigaram em relação a qual
programa iam ver na televisão. Antes de Andrei pensar,
um palavrão saiu de sua boca.
Katya ficou chocada. “Vou contar para a mamãe.”
Andrei correu para o quarto e bateu a porta. O que
havia de errado com todo mundo? Por que eles o faziam
ficar com raiva o tempo todo? Quando os pais voltaram
para casa, Andrei entreabriu a porta e ouviu Katya dizer:
“Mãe, Andrei me xingou usando um palavrão”.
“Qual?” A mãe ficou muito surpresa. “Andrei nunca
diz palavrão.”
Andrei fechou a porta e se jogou na cama. Pensou
em como ficara diferente depois de começar a dizer
palavrões. Já fazia muito tempo que ele não sentia o
Espírito Santo.
Andrei se ajoelhou ao lado da cama e orou. “Querido
Pai Celestial, desculpe por ter sido malvado e ficado
bravo. Desculpe por ter começado a dizer palavrão.
Vou ser melhor.”
Enquanto Andrei orava, sentiu um calor encher-lhe o
coração. Pela primeira vez desde que começara a dizer
palavrões, sentiu-se feliz de verdade. Sabia que Deus o
amava e que poderia sentir o Espírito Santo. Sentiu-se
perdoado e sabia que poderia mudar e tornar-se melhor.
Depois da oração, contou a verdade para a mãe e
pediu desculpas a Katya. Andrei se sentiu melhor depois
disso. Foi bom arrepender-se.

No dia seguinte, na escola, Andrei não almoçou com
o grupo de Nikolai. Em vez disso, sentou-se com alguns
meninos que não conhecia. Ia demorar, mas Andrei
sabia que encontraria amigos que fossem bons e alegres
e que não dissessem palavrões. Meninos iguais a ele. ◼
A autora mora em Utah, EUA.

DESAFIO
DO CTR

“Usarei o nome do Pai Celestial e de
Jesus Cristo com reverência. Não direi
palavrões” (Meus Padrões do Evangelho).

Num dos lados de uma folha de papel, escreva ou desenhe
como você se sente ao dizer palavras boas. No outro lado,
escreva ou desenhe como se sente ao dizer palavras feias.

Leia Levítico 19:12. Por que é importante usar o nome
do Pai Celestial e de Jesus Cristo com respeito?

Pergunte a seu pai, a sua mãe ou a um líder por
que devemos usar linguagem pura e como isso
já os abençoou.

Desafio a mim mesmo a…
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RESP OSTA S DE UM A P ÓSTOLO

Fale para sua família que você os ama e
mostre isso pela maneira como você age.

Preste seu testemunho das coisas que você
sabe que são verdadeiras por meio do
Espírito Santo. Compartilhe seu testemunho
com as pessoas que você mais ama.

Alegremente, junte-se com sua família
para a oração familiar e o estudo das
escrituras. Participe ativamente da
noite familiar e ela será divertida.

Seja fiel em aprender, viver e amar o
evangelho restaurado de Jesus Cristo.
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Extraído de “Mais Diligentes e Interessados em Casa”, A Liahona, novembro de 2009, p. 17.

ILUSTRAÇÕES: TERESA RAMOS

Élder
David A. Bednar
Do Quórum dos
Doze Apóstolos

Como posso
ajudar minha
família a ser forte?

CRIANÇ AS

Joy D. Jones
Presidente Geral
da Primária

Preparar-se para
o TEMPLO
Todos os Dias

ILUSTRAÇÃO: VIOLET LEMAY

Q

uando eu tinha 9 anos, tive na Primária uma professora maravilhosa chamada irmã Kohler. Eu era
muito tímida, mas ela era tão gentil que eu adorava estar
com ela. Um dia ela deu uma folha de papel para cada
criança. Todas escrevemos o que queríamos fazer quando
crescêssemos. Escrevi: “Ir para a faculdade e casar-me
no templo”. Colei minha folha de papel na porta do
guarda-roupa. À noite, a luz da lâmpada da rua atravessava a janela do meu quarto. Olhei para minha folha de
papel. Ela me fazia lembrar que eu queria ir ao templo.
Naquela época, havia apenas 12 templos no mundo
inteiro. Eu queria entrar em cada um deles.
Quando minha mãe e meu pai planejavam uma viagem de férias, sempre levavam nossa família ao templo.
Morávamos no Oregon, EUA. O templo mais próximo
ficava a quase mil quilômetros dali, em Cardston,
Alberta, Canadá. Nosso carro não tinha ar condicionado.
Meu irmão, minha irmã e eu nos sentávamos no banco
de trás. Pendurávamos um pano molhado do lado de
fora da janela do carro. Depois, passávamos o pano no
pescoço para refrescar-nos.
Era uma grande emoção quando finalmente víamos o
templo. Não sabíamos muito bem o que acontecia ali, mas
meus pais sempre estavam felizes quando saíam dele. Eu
sabia que o templo era muito importante. Sabia que era a
casa do Senhor. (Na foto, sou eu de blusa branca.)

Depois que completei 12 anos, pude fazer batismos
vicários em vários templos. Depois, quando conheci
meu futuro marido, descobri que ele também gostava
imensamente de ir ao templo! Casamo-nos no Templo
de Manti Utah.
Você pode preparar-se para o templo todos os dias.
Vá ao templo sempre que possível. Toque as paredes
dele. Quando meu neto Jarret tinha 11 anos, ele trabalhava na história da família todos os domingos com o
pai dele. Ele encontrou muitos nomes de antepassados.
Agora que ele tem 12 anos, está fazendo batismos no
templo por esses antepassados!
Quando você está no templo, pode andar por onde
anda Jesus. É a casa Dele. Espero que ore todos os dias
para que o Pai Celestial o ajude a preparar-se para entrar
no templo e sentir Seu amor. ◼
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Sta
“É muito bom estar aqui
com vocês na Primária”
(Children’s Songbook,
p. 254).
tar ajustou a roupa. Ainda
era estranho usar vestido
para ir à igreja. Na sua antiga
igreja, as meninas usavam calças ou shorts no domingo.
Mas não em sua nova igreja.
Ela e a mãe tinham sido
batizadas em A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias.
Star suspirou ao
olhar-se no espelho.
Estava animada para ir
à igreja pela primeira vez
como membro oficial, mas
também nervosa. Antes, ela
tinha ficado com a mãe o
tempo todo na igreja. Mas,
desta vez, ela estava indo
para a Primária.
Star deu uma piscadela
ao olhar para seu reflexo.
E se ela não se saísse bem? E se as outras crianças
não gostassem dela?
“Star? Está pronta?”, chamou a mãe.
Star desceu a escada. “Estou bem?”, perguntou ela.

S
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A mãe sorriu. “Você
está muito bonita.”
Star fez uma careta.
“Só diz isso por obrigação. É minha mãe.”
“Você está certa. Eu
tenho que dizer isso.
Porque é verdade.”
Star sorriu discretamente. A mãe sempre
tinha um jeito de fazê-la
sentir-se melhor. Mas
ainda estava muito nervosa. E se nenhuma das
outras crianças quisesse
conversar com ela? Ela
tinha amigas na escola,
mas não eram membros de sua nova igreja. Queria que
ao menos uma de suas amigas fosse à igreja com ela.
“Acabei de me lembrar de algo que preciso fazer”,
disse à mãe.
Correu de volta ao quarto e se ajoelhou ao lado da
cama. “Querido Pai Celestial, por favor, ajuda-me a fazer
amigos. Creio que aquilo que os missionários ensinaram
é verdade, mas estou com medo.”
Star continuou ajoelhada e atenta. Depois de um
momento, ela teve um sentimento agradável de paz
e já não estava tão nervosa.
Na igreja, Star e a mãe sentaram-se ao lado de
uma família com três filhas pequenas. Os pais se

ILUSTRAÇÕES: MELISSA MANWILL

Jane McBride
Inspirado numa história verídica

CRIANÇ AS

apresentaram e começaram a conversar com a mãe antes do início
da reunião. Star ajudou as meninas a pintarem uma gravura
de Jesus.
O Bispo Andrews se aproximou delas. “Irmã Cunningham!
Star! Que bom vê-las hoje.” Ele
deu um caloroso sorriso e um
aperto de mão em cada uma
delas. Star tinha se esquecido
de como era bom estar na
igreja. Talvez ela acabasse
por fazer amizade com alguém.
Depois da reunião sacramental, Star foi para a
Primária. Com nervosismo, deu uma olhada para as
outras crianças quando se sentou. Elas estavam conversando umas com as outras e não pareceram notá-la.
Star sentiu-se desanimada. Ia mesmo ficar sozinha.
Nesse exato momento, uma menina da idade dela
entrou na sala. “Ela parece nervosa também”, pensou
Star. “Posso ir falar com ela.”
Star respirou fundo e foi até a menina. “Oi, meu
nome é Star. Sou nova aqui. Quer se sentar comigo?”
Star conteve a respiração. Será que a menina ia querer
ser sua amiga?
A menina deu um sorriso sem jeito. “Meu nome é
Sarah. Sou nova também. Minha família acabou de se
mudar para cá, vinda de Ontário.”
“Minha mãe e eu fomos batizadas há duas semanas”,

disse Star. “Não sei bem o que
tenho que fazer.”
Sarah abriu o sorriso.
“Vamos descobrir juntas.”
Star e Sarah se sentaram
com as outras crianças da
classe. Às vezes, Star olhava
para Sarah e sorria. Sarah
sorria de volta. Star sentiu-se
calma e feliz. Ela sabia
que o Pai Celestial tinha
respondido a sua oração
e a ajudado a encontrar
uma amiga.
Na classe, a professora pediu a Star e a Sarah que
se apresentassem.
Star se levantou. “Meu nome é Star Cunningham.
Minha mãe e eu fomos batizadas há duas semanas.”
Fez uma pausa, e seu rosto estampou um largo sorriso
ao olhar para sua nova amiga. “E esta é minha amiga
Sarah.” ◼
A autora mora no Colorado, EUA.

R E F L I TA A R E S P E I T O
Como você pode dar as boas-vindas
a alguém que é novo na Igreja?
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“Levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo.
Eis que eu sou a luz que levantareis” (3 Néfi 18:24).

P

odemos ser uma luz para os outros sendo um amigo
de verdade. Leia as ideias a seguir e acrescente as suas
próprias. Toda vez que escrever o nome de alguém para
quem deseja demonstrar amor, pinte mais uma parte do sol.

1. Amar as pessoas: Você pode fazer uma grande diferença
na vida delas! Cristo tem amor por elas, por isso tente
mostrar-lhes esse amor.
Quem: ____________________________________________________________________
2. Perdoar: Se uma pessoa o magoou, tente ver as coisas
do ponto de vista dela. Você pode ajudar a enternecer
o coração dela se perdoar.
Quem: ____________________________________________________________________
3. Incentivar: Elogie seus amigos pelos pontos fortes deles.
Veja o que há de melhor neles mesmo que precisem melhorar. Quando você é o melhor que pode ser, isso ajuda seus
amigos também.
Quem: ____________________________________________________________________
4. Escutar o Espírito Santo: Suas palavras podem mudar
uma situação ruim e torná-la boa. O Espírito Santo pode
ajudá-lo a saber o que dizer e como demonstrar bondade.
Quem: ____________________________________________________________________
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5. Nunca falar mal: Palavras rudes podem magoar. Dê às
pessoas o benefício da dúvida e ignore pensamentos
negativos.
Quem: ____________________________________________________________________
6. Apoiar seus amigos: O simples fato de você estar presente
em um evento esportivo ou uma apresentação de amigos
na escola pode ajudá-los a sentir seu amor.
Quem: ____________________________________________________________________
7. Convidar as pessoas a conhecer mais a respeito do
evangelho: Mesmo que elas não aceitem o que você
disser, você mostrou que se importa o suficiente a ponto
de compartilhar.
Quem: ____________________________________________________________________
8. Fazer amizade com vários tipos de pessoas: As pessoas
têm muitas coisas para compartilhar. Cristo ajudou e amou
todas as pessoas, sem distinção.
Quem: ____________________________________________________________________

FIGURAS DA HISTÓRIA DA IGREJA

CRIANÇ AS

Compartilhar o Evangelho
Use estas figuras para narrar acontecimentos da história da Igreja!

ILUSTRAÇÕES: BETH WHITTAKER

Samuel Smith

Hyrum Smith

Parley P. Pratt

Depois que a Igreja foi organizada, o Pai Celestial queria que todos ouvissem falar do evangelho. O primeiro
missionário foi Samuel Smith, irmão de Joseph Smith. Hyrum, o irmão mais velho de Joseph, também ensinou o
evangelho às pessoas. Certo dia, um homem chamado Parley P. Pratt disse a Hyrum que havia passado o dia inteiro
lendo o Livro de Mórmon. Hyrum ensinou-lhe mais coisas a respeito da Igreja, e ele foi batizado. Em seguida,
Parley serviu missão! Tornou-se um líder na Igreja.

Encontre mais figuras da história da Igreja em liahona.LDS.org.
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Pensar em

Lindsay Tanner
Inspirado numa história verídica

M

ía estava empolgada. Era sua primeira vez na igreja! As missionárias tinham ensinado a família dela a
respeito daquela Igreja. Eles decidiram
ir à igreja.
Mía olhou em volta. Viu uma toalha
branca sobre uma mesa. Havia algo
debaixo dela.
“O que está debaixo daquela toalha?”,
perguntou Mía a uma das missionárias.
Síster Hanson sorriu. “É o sacramento.”
Sacramento. Era uma palavra
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comprida. Mía tinha ouvido as missionárias falarem disso para sua mãe e seu
pai. Mas não tinha certeza do que se
tratava.
Todos cantaram um hino. Dois
homens ergueram a toalha branca.
Havia bandejas de pão embaixo
dela! Mía os viu partindo o pão em
pedacinhos.
Depois do hino, um homem fez uma
oração. Outros homens distribuíram o
pão a todos.

JESUS CHRIST PORTRAIT [RETRATO DE JESUS CRISTO], DE HARRY ANDERSON,
CORTESIA DO MUSEU DE HISTÓRIA DA IGREJA, ILUSTRAÇÃO: DEB JOHNSON

Jesus

CRIANÇ AS

“O pão nos ajuda a lembrar-nos do
corpo de Jesus”, sussurrou Síster García.
Mía pegou um pedaço de pão. Ela
visualizou Jesus de pé à sua frente.
Depois, houve outra oração. Os
homens passaram bandejas com
copinhos de água.
“A água nos ajuda a lembrar-nos do
sangue de Jesus”, observou Síster García.
“Ele morreu por nós porque nos ama.”
Mía pegou um copinho de água.
Pensou no quanto Jesus a amava.

Sentiu como se estivesse recebendo
um grande abraço.
Mais tarde, Síster Hanson deu a
Mía uma pequena gravura de Jesus.
“Comemos o pão e bebemos a água
para lembrar-nos de Jesus e prometer que vamos segui-Lo.” Ela sorriu.
“O que você achou do sacramento?”
Mía olhou para a gravura de Jesus. Ela se
lembrou do cálido sentimento que tivera.
Ela sorriu. “Foi ótimo! Amo Jesus.” ◼
A autora mora na Califórnia, EUA.
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HISTÓRIAS DE JESUS

Jesus Nos Deu o Sacramento
Kim Webb Reid

Jesus foi a um jardim para orar. Sofreu
por todos os pecados e coisas tristes
da vida de todas as pessoas. Depois,
morreu numa cruz e foi sepultado
num sepulcro.
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ILUSTRAÇÕES: APRYL STOTT

Jesus sabia que Seu tempo na Terra estava quase terminando. Reuniu os
apóstolos para a Última Ceia. Deu-lhes o sacramento e pediu que sempre
se lembrassem Dele.

CRIANÇ AS

Na manhã do domingo após
a morte de Jesus, algumas
mulheres foram até o
sepulcro. A pedra que estava
na entrada tinha sido movida,
e o sepulcro estava vazio!
Onde estava Jesus?

Estava vivo novamente! Maria Madalena viu Jesus. Ele visitou
Seus apóstolos para que estivessem prontos para ensinar o
evangelho depois que Ele voltasse para o céu.
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Quando tomo o sacramento, lembro-me de Jesus. Lembro
que Ele viveu, morreu e ressuscitou por mim, então posso
viver novamente! ◼
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Lírios da Páscoa

ILUSTRAÇÃO: APRYL STOTT

Os belos lírios da Páscoa nos relembram o dia maravilhoso em que Jesus ressuscitou.
Cinco lírios brancos estão escondidos nesta gravura. Toda vez que encontrar
um deles, diga algo que você aprendeu sobre Jesus.
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ATÉ VOLTA RMOS A NOS ENCON T R A R

O PODER
DE DEUS

Fé é poder, e poder é sacerdócio.

D

eus é Deus por ser a personificação de toda a fé, todo o poder
e todo o sacerdócio. A vida que Ele
tem se chama vida eterna.
E na mesma medida em que nos
tornarmos semelhantes a Ele, obtemos Sua fé, adquirimos Seu poder e
exercemos Seu sacerdócio. E quando
nos tivermos tornado iguais a Ele no
pleno e verdadeiro sentido da palavra,
também teremos vida eterna.
Fé e sacerdócio andam de mãos
dadas. Fé é poder, e poder é sacerdócio. Depois de conseguir fé, recebemos o sacerdócio. Em seguida, por
meio do sacerdócio, crescemos na
fé até que, ao termos todo o poder,
nos tornamos semelhantes a nosso
Senhor.
Nosso tempo aqui na mortalidade
deve ser um tempo de experiência e
provação. Enquanto aqui nos encontramos, temos o privilégio de aperfeiçoar nossa fé e crescer no poder do
sacerdócio. (…)
O santo sacerdócio fez muito mais
para aperfeiçoar os homens nos dias
de Enoque do que em qualquer outra
época. Conhecido então como a
ordem de Enoque (ver D&C 76:57),
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era o poder pelo qual ele e seu povo
foram transladados. E isso aconteceu
porque tinham fé e exerciam o poder
do sacerdócio.
Foi com Enoque que o Senhor
fez o convênio eterno de que todos
os que recebessem o sacerdócio
teriam poder, pela fé, para governar
e controlar todas as coisas na Terra,
para vencer os exércitos das nações
e apresentar-se em glória e exaltação
perante o Senhor.
Melquisedeque era um homem
que tinha uma fé assim, “e seu povo
praticou a retidão, e obteve o céu,
e procurou a cidade de Enoque”
(Tradução de Joseph Smith, Gênesis
14:34). (…)
Qual então é a doutrina do sacerdócio? E como devemos viver como
os servos do Senhor?

A doutrina é que Deus, nosso Pai,
é um ser glorificado, aperfeiçoado e
exaltado que tem todo poder e todo
domínio, que conhece todas as coisas
e é infinito em Seus atributos e vive
na unidade familiar.
É que nosso Pai Eterno desfruta
dessa suprema condição de glória
e perfeição e poder porque Sua fé é
perfeita, e Seu sacerdócio, ilimitado.
E que o sacerdócio é o próprio
nome do poder de Deus e que, se quisermos tornar-nos como Ele é, precisamos receber e exercer Seu sacerdócio
ou poder como Ele o exerce. (…)
É que nós temos o poder, pela fé,
para governar e controlar todas as coisas, tanto materiais como espirituais;
para operar milagres e aperfeiçoar a
vida; para estar na presença de Deus
e ser como Ele, porque adquirimos
Sua fé, Suas perfeições e Seu poder
ou, em outras palavras, a plenitude
do Seu sacerdócio.
Essa, pois, é a doutrina do sacerdócio. Não existe nem pode existir nada
maior. Esse é o poder que podemos
alcançar pela fé e retidão.
Certamente existe poder no sacerdócio — um poder que procuramos
adquirir para usar, um poder que
oramos piedosamente para que permaneça conosco e nossa posteridade
para sempre. ◼
Extraído de um discurso proferido numa sessão
geral do sacerdócio intitulado “A Doutrina do
Sacerdócio”, A Liahona, julho de 1982, p. 53;
uso de maiúsculas padronizado.

A CIDADE DE SIÃO É TRANSLADADA, DE DEL PARSON

Élder
Bruce R. McConkie
(1915–1985)
Do Quórum dos
Doze Apóstolos

OTHER SHEEP I HAVE
[TENHO OUTRAS OVELHAS],
DE ELSPETH YOUNG

O Senhor ressuscitado visitou Suas “outras ovelhas” (3 Néfi 15:21) nas Américas e em outros
lugares. A multidão de nefitas “se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés; e isto fizeram, adiantando-se um por um, até que
todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda a certeza,
testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir”
(3 Néfi 11:15).

Tópicos Desta Edição
PARA OS JOVENS ADULTOS

Entender Sua
Bênção Patriarcal

p. 44

A bênção patriarcal não nos diz tudo o que acontecerá
em nossa vida, mas fornece um mapa pessoal que
pode ajudar a conduzir-nos à grande felicidade que
o Pai Celestial reservou para cada um de nós.

PARA OS JOVENS

ELES O

VIRAM

p. 58

Eles são testemunhas do Cristo ressuscitado.
Como podemos ser testemunhas hoje em dia.

PARA AS CRIANÇAS

Jesus Nos Deu o Sacramento
Tomamos o sacramento
todas as semanas. Mas será
que nossos filhos sabem
o motivo?

p. 76

