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“Nesta noite, peço a vocês, com toda a esperança de meu coração, que 
orem para compreender seus dons espirituais a fim de cultivá- los, usá- los e 
desenvolvê- los, mais do que jamais fizeram. Vocês transformarão o mundo 
ao fazerem isso. (…)

Queridas irmãs, precisamos de vocês. ‘Precisamos de sua força, de sua 
conversão, de sua convicção, de sua capacidade de liderar, de sua sabedo-
ria e de sua voz.’ Simplesmente não podemos coligar Israel sem vocês.

Amo vocês, sou grato a vocês e agora as abençoo com a capacidade de 
deixar o mundo para trás ao ajudarem neste trabalho crucial e urgente. 
Juntos podemos fazer tudo o que nosso Pai Celestial precisa que façamos 
para preparar o mundo para a Segunda Vinda de Seu Filho Amado.”

Presidente Russell M. Nelson, “A participação das irmãs na coligação de Israel”,  
pp. 69, 70.

Coming Full Circle, 
de Jenedy Paige
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Sessão da manhã de sábado,  
6 de outubro de 2018, sessão geral
Dirige: presidente Henry B. Eyring
Oração de abertura: élder Craig A. Cardon
Oração de encerramento:  
élder Adilson de Paula Parrella
Música: Coro do Tabernáculo da Praça do 
Templo; regentes: Mack Wilberg e Ryan 
Murphy; organistas: Brian Mathias e Richard 
Elliott. “Jeová, sê nosso guia”, Hinos, nº 40;  
“A alva rompe”, Hinos, nº 1, arr. Wilberg;  
“Se eu escutar com o coração”, DeFord,  
arr. Murphy; “No monte a bandeira”, Hinos, 
nº 4; “Vou cumprir o plano de Deus”, Músicas 
para Crianças, p. 86, arr. Hofheins; “Vinde,  
ó santos”, Hinos, nº 20, arr. Wilberg.

Sessão da tarde de sábado:  
6 de outubro de 2018, sessão geral
Dirige: presidente Dallin H. Oaks
Oração de abertura: Sharon Eubank
Oração de encerramento: élder Joni L. Koch
Música: coro conjunto do Centro de Trei-
namento Missionário de Provo; regentes: 
Ryan Eggett e Elmo Keck; organistas: Linda 
Margetts e Bonnie Goodliffe. “Povos da 
terra, vinde, escutai!”, Hinos, nº 168, arr. 
Schank; medley: “Serei valoroso”, Músicas 
para Crianças, p. 85, e “A Igreja de Jesus 
Cristo”, Músicas para Crianças, p. 48, arr. 
Warby; “Chamados a servir”, Hinos, nº 166; 
“Juventude da promessa”, Hinos, nº 182, 
arr. Schank.

Sessão da noite de sábado, 6 de outubro 
de 2018, sessão geral das mulheres
Dirige: Jean B. Bingham
Oração de abertura: Memnet Lopez
Oração de encerramento: Jennefer Free
Música: coro de moças das estacas de 
Pleasant Grove, Utah; regente: Tracy Warby; 
organista: Bonnie Goodliffe. “Vinde, ó filhos 
do Senhor”, Hinos, nº 27, arr. Warby; “This  
Is the Christ”, Faust, Pinborough e Moody; 
“Alegres cantemos”, Hinos, nº 3; “Levaremos 
ao mundo a verdade”, Músicas para Crian-
ças, p. 92, arr. Warby.

Sessão da manhã de domingo,  
7 de outubro de 2018, sessão geral
Dirige: presidente Henry B. Eyring
Oração de abertura: élder Allan F. Packer
Oração de encerramento:  
élder Donald L. Hallstrom
Música: Coro do Tabernáculo; regente: Mack 
Wilberg; organistas: Richard Elliott e Andrew 
Unsworth. “A Deus, Senhor e Rei”, Hinos,  
nº 35; “Cantando louvamos”, Hinos, nº 50, 
arr. Wilberg; “Faze o bem, escolhendo o que 
é certo”, Hinos, nº 148, arr. Wilberg; “Graças 
damos, ó Deus, por um profeta”, Hinos,  
nº 9; “His Voice as the Sound”, hino folclórico 
norte- americano, Walker, arr. Wilberg; “It  
Is Well with My Soul”, Spafford e Bliss,  
arr. Wilberg.

Sessão da tarde de domingo,  
7 de outubro de 2018, sessão geral
Dirige: presidente Dallin H. Oaks
Oração de abertura: élder Gary B. Sabin
Oração de encerramento:  
élder Michael John U. Teh
Música: Coro do Tabernáculo; regentes: Mack 
Wilberg e Ryan Murphy; organistas: Andrew 
Unsworth e Brian Mathias. “In Hymns of 

Praise”, Hymns, nº 75, arr. Murphy; “Creio 
em Cristo”, Hinos, nº 66, arr. Wilberg; “Glória 
a Deus cantai”, Hinos, nº 33; “Our Prayer to 
Thee”, Nelson e Parry, arr. Wilberg.

Discursos da conferência na internet
Para acessar os discursos da conferência 
geral na internet, em vários idiomas, acesse o 
site conference.LDS.org e escolha um idioma. 
Os discursos também estão disponíveis no 
aplicativo para dispositivos móveis Biblio-
teca do evangelho. Informações sobre a 
conferência geral, em formato acessível para 
os membros com necessidades especiais, 
encontram- se disponíveis no site disability.
LDS.org.

Na capa
Primeira capa: Light of the World, 2015,  
de Walter Rane, reprodução proibida.
Última capa: fotografia de Cody Bell.

Fotografias da conferência
As fotografias em Salt Lake City foram tira-
das por Cody Bell, Janae Bingham, Mason 
Coberly, Weston Colton, Brian Nicholson, 
Leslie Nilsson, Matt Reier e Christina Smith.

188ª Conferência Geral Semestral
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“Prometo- lhes que, se dermos o 
melhor de nós para restaurarmos o 
nome correto da Igreja do Senhor, 
Ele, a quem esta Igreja pertence, 
derramará Seu poder e Suas bênçãos 
sobre os santos dos últimos dias de 
maneiras como jamais vimos.”
• Leia as instruções do presidente 

Nelson sobre o nome da Igreja  
(ver a página 87).

“Estar em Sua santa casa”
O presidente Nelson concluiu 

a conferência com o anúncio de 
12 novos templos e o convite para 
“[regularmente] (…) estar em Sua 
santa casa”. Disse: “Prometo- lhes 
que o Senhor vai lhes proporcionar 
os milagres que Ele sabe que vocês 
precisam, se fizerem sacrifícios para 
servir e adorar em Seus templos”.
• Veja onde se situarão os templos 

anunciados (páginas 113 e 116).

Mais uma vez, foram anuncia-
das grandes mudanças na 
conferência geral. Embora 

os anúncios tenham sido diferentes 
desta vez, os propósitos subjacentes 
continuam os mesmos: O profeta de 
Deus sente urgência em nos prepa-
rar para a Segunda Vinda do Senhor 
e está nos convidando a fortalecer 
nossa fé no Pai Celestial e em Seu 
Filho, Jesus Cristo.

Aqui estão apenas alguns dos prin-
cipais convites e promessas ressalta-
dos pelo presidente Russell M. Nelson 
durante a conferência.

Tornar o lar mais santo
Em suas considerações iniciais, 

o presidente Nelson apresentou a 
necessidade de fazermos mudanças 
em nossa vida que tornem nosso lar 
o centro de aprendizado do evan-
gelho. “É hora de termos uma Igreja 
centralizada no lar com o apoio do 
que acontece dentro dos edifícios de 
nossos ramos, alas e estacas.”

• Leia sobre as mudanças sugeridas 
no lar e os ajustes na Igreja para 
apoiá- las (veja a página 8).

• Encontre informações adicionais 
em “Mudanças trazem equilíbrio 
entre a instrução do evangelho no 
lar e na Igreja” (página 117).

“Deixar o mundo para trás”
O presidente Nelson convidou as 

irmãs na sessão geral das mulheres 
para participar da “maior causa (…) 
na Terra”. Prometeu: “Juntos podemos 
fazer tudo o que nosso Pai Celestial 
precisa que façamos para preparar 
o mundo para a Segunda Vinda de 
[ Jesus Cristo]”.
• Leia os quatro convites do presi-

dente Nelson às irmãs (ver a  
página 68).

“[Restaurar] o nome correto da Igreja  
do Senhor”

O presidente Nelson exortou os 
membros a chamarem a Igreja do 
Salvador pelo nome que Ele lhe deu. 

Destaques da 188ª Conferência Geral 
Semestral



5NOVEMBRO DE 2018



6 SESSÃO DA MANHÃ DE SÁBADO | 6 DE OUTUBRO DE 2018

Salvador à sua família, a seus vizinhos 
e amigos, e para ministrar a eles como 
Ele o faria.

Desde a conferência de abril, a 
irmã Nelson e eu nos reunimos com 
membros de quatro continentes e de 
ilhas do mar. De Jerusalém a Harare, de 
Winnipeg a Bangcoc, observamos sua 
grande fé e a força de seu testemunho.

Estamos imensamente felizes com o 
número de nossos jovens que se uni-
ram ao exército de jovens do Senhor 
para ajudar a coligar a Israel dispersa.1 
Somos gratos a vocês! E, à medida 
que continuam a seguir meus convites 

conferência geral. As presidências de 
estaca do mundo inteiro buscaram a 
revelação necessária para reorganizar 
os quóruns de élderes. Os homens des-
ses quóruns e nossas dedicadas irmãs 
da Sociedade de Socorro estão traba-
lhando diligentemente para ministrar a 
nossos irmãos e irmãs, de maneira mais 
elevada e sagrada. Somos inspirados 
por suas virtudes e por seus extraordi-
nários esforços para levar o amor do 

Presidente Russell M. Nelson

Queridos irmãos e irmãs, estáva-
mos ansiosos para nos reunir 
com vocês novamente nesta 

conferência geral da Igreja em outubro. 
Estendemos nossas sinceras boas- vindas 
a cada um de vocês. Somos profunda-
mente gratos por suas contínuas orações. 
Sentimos o efeito delas. Muito obrigado!

Somos gratos a vocês por seu 
grande esforço de colocar em prática 
os conselhos dados há seis meses na 

Considerações iniciais
É hora de termos uma Igreja centralizada no lar com o apoio do que 
acontece dentro dos edif ícios de nossos ramos, alas e estacas.

Sessão da Manhã de Sábado | 6 de outubro de 2018
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feitos em nosso devocional mundial 
para os jovens, vocês estão estabele-
cendo um padrão para que o restante 
de nós o siga. E que diferença vocês, 
jovens, estão fazendo!

Nos últimos anos, nós, dos conse-
lhos presidentes da Igreja, debatemos 
sobre uma pergunta fundamental: 
Como podemos levar o evangelho em 
sua simples pureza e as ordenanças 
com sua eficácia eterna a todos os 
filhos de Deus?

Como santos dos últimos dias, 
acostumamo- nos a pensar na “igreja” 
como algo que acontece em nossas 

capelas, com o apoio do que acontece 
no lar. Precisamos fazer um ajuste 
desse padrão. É hora de termos uma 
Igreja centralizada no lar com o apoio 
do que acontece dentro dos edifícios 
de nossos ramos, alas e estacas.

À medida que a Igreja continua a se 
expandir pelo mundo inteiro, muitos 
membros moram em lugares onde não 
há capelas, e onde talvez não haverá 
em um futuro próximo. Lembro- me 
de uma família que, devido a essas 
circunstâncias, tinha que se reunir em 
sua própria casa. Perguntei à mãe o 
que ela achava de participar da igreja 

em seu próprio lar. Ela respondeu: “Eu 
gosto! Meu marido usa uma linguagem 
melhor em casa agora, sabendo que vai 
abençoar o sacramento aqui todos os 
domingos”.

O objetivo de longa data da Igreja 
tem sido auxiliar todos os membros a 
aumentar sua fé em nosso Senhor Jesus 
Cristo e em Sua Expiação, a fazer e 
cumprir seus convênios com Deus, e a 
fortalecer e selar a família deles. Neste 
complexo mundo atual, isso não é 
fácil. O adversário está aumentando de 
modo exponencial seus ataques à fé, a 
nós e às famílias. Para sobrevivermos 
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Programação das reuniões de domingo
As reuniões dominicais da Igreja 

consistirão em uma reunião sacramen-
tal de 60 minutos a cada domingo, com 
ênfase no Salvador, na ordenança do 
sacramento e em mensagens espiri-
tuais. Depois do tempo de transição 
para as classes, os membros da Igreja 
assistirão a uma aula de 50 minutos 
que será alternada a cada domingo:

• A Escola Dominical acontecerá no 
primeiro e no terceiro domingos 
do mês.

• As reuniões dos quóruns do sacer-
dócio, da Sociedade de Socorro 
e das Moças serão realizadas no 
segundo e no quarto domingos.

• As reuniões do quinto domingo serão 
realizadas sob a direção do bispo.

A Primária se reunirá todas as 
semanas durante esse mesmo período 

Élder Quentin L. Cook
Quórum dos Doze Apóstolos

Como o presidente Russell M. 
Nelson acabou de explicar de 
modo tão belo e eloquente, 

os líderes da Igreja há muito tempo 
vêm trabalhando em um “plano 
centralizado no lar e apoiado pela 
Igreja para proporcionar o aprendi-
zado da doutrina, fortalecer a fé e 
promover maior adoração pessoal”. 
Depois, o presidente Nelson anun-
ciou um ajuste para chegarmos a 
“um novo equilíbrio e conexão entre 
a instrução do evangelho no lar e na 
Igreja”.1

Para realizar esses propósitos — 
descritos pelo presidente Russell M. 
Nelson e sob a direção dele, e de 
acordo com a decisão do Conselho da 
Primeira Presidência e do Quórum dos 
Doze Apóstolos —, a programação das 
reuniões de domingo será ajustada da 
seguinte maneira, a partir de janeiro 
de 2019.

Uma conversão 
profunda e duradoura 
ao Pai Celestial e ao 
Senhor Jesus Cristo
Nosso propósito é equilibrar as experiências na Igreja e no lar de  
modo a aumentar de forma significativa a fé e a espiritualidade,  
e aprofundar a conversão.

espiritualmente, precisamos de estra-
tégias de defesa e planos proativos. 
Consequentemente, queremos agora 
efetuar ajustes organizacionais que 
vão fortalecer ainda mais nossos 
membros e sua família.

Por muitos anos, os líderes da 
Igreja vêm trabalhando em um currí-
culo integrado para fortalecer famílias 
e indivíduos por meio de um plano 
centralizado no lar e apoiado pela 
Igreja para proporcionar o aprendi-
zado da doutrina, fortalecer a fé e 
promover maior adoração pessoal. 
Nossos esforços nos últimos anos 
para santificar o Dia do Senhor — 
torná- lo um deleite e um sinal pessoal 
para Deus de nosso amor por Ele 
— serão ampliados pelos ajustes que 
apresentaremos agora.

Nesta manhã, vamos anunciar um 
novo equilíbrio e uma nova rela-
ção entre a instrução do evangelho 
no lar e na Igreja. Cada um de nós 
é responsável por nosso próprio 
crescimento espiritual. E as escrituras 
deixam claro que os pais têm a res-
ponsabilidade primordial de ensinar a 
doutrina a seus filhos.2 É responsabi-
lidade da Igreja auxiliar cada membro 
no objetivo divinamente definido 
de aumentar o conhecimento do 
evangelho.

O élder Quentin L. Cook vai agora 
explicar esses importantes ajustes. 
Todos os membros do conselho da 
Primeira Presidência e do Quórum 
dos Doze Apóstolos estão unidos 
para endossar essa mensagem. Reco-
nhecemos com gratidão a inspiração 
do Senhor que influenciou o desen-
volvimento dos planos e procedimen-
tos que o élder Cook vai apresentar.

Queridos irmãos e irmãs, sei que 
Deus vive! Jesus é o Cristo! Esta é Sua 
Igreja, a qual Ele dirige por meio de 
profecia e revelação a Seus humildes 
servos. Isso testifico em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Ver Russell M. Nelson e Wendy W. Nelson, 

“Juventude da promessa”, devocional 
mundial para os jovens, 3 de junho de 
2018, HopeofIsrael.LDS.org.

 2. Ver Doutrina e Convênios 93:40; Moisés 
6:58–62.
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de 50 minutos e incluirá o tempo de 
cantar e as aulas.

No tocante à programação das 
reuniões de domingo, há muitos anos, 
os líderes seniores da Igreja estão 
cientes de que, para alguns de nossos 
preciosos membros, as três horas de 
reuniões dominicais na Igreja podem 
ser um desafio. Isso é especialmente 
verdadeiro para pais de crianças 
pequenas, crianças da Primária, mem-
bros idosos, recém- conversos, entre 
outras pessoas.2

Mas o ajuste não se limita apenas ao 
encurtamento da programação domi-
nical na capela. O presidente Nelson 
reconheceu com gratidão o quanto 
está sendo realizado como resultado da 
fidelidade de vocês a convites ante-
riores. Ele e toda a liderança da Igreja 
desejam proporcionar mais alegria no 
evangelho — aos pais, às crianças, aos 
jovens, aos solteiros, aos idosos, aos 
recém- conversos e às pessoas que os 
missionários estão ensinando — por 
meio de um esforço equilibrado, cen-
tralizado no lar, com o apoio da Igreja. 
Os propósitos e as bênçãos associa-
dos a esse ajuste e a outras mudanças 
recentes incluem o seguinte:

• Aprofundar a conversão ao Pai 
Celestial e ao Senhor Jesus Cristo 
e fortalecer a fé Neles.

• Fortalecer indivíduos e famílias por 
meio de um currículo centralizado 
no lar e com o apoio da Igreja que 
contribua para uma aplicação prá-
tica satisfatória do evangelho.

• Honrar o Dia do Senhor, com ênfase 
na ordenança do sacramento.

• Ajudar todos os filhos do Pai 
Celestial em ambos os lados do véu 
por meio do trabalho missionário e 
do recebimento das ordenanças, dos 
convênios e das bênçãos do templo.

Aprendizado do evangelho centralizado 
no lar e apoiado pela Igreja

A nova programação de domingo 
propicia mais tempo para a noite 
familiar e para o estudo do evangelho 
no lar, aos domingos ou em outros 
momentos, conforme as pessoas e as 
famílias escolherem. Uma noite de 

atividades familiares pode ser realizada 
na segunda- feira ou em outras oca-
siões. Com esse propósito, os líderes 
devem continuar a deixar a noite de 
segunda- feira livre de reuniões e de 
atividades da Igreja. Contudo, o tempo 
despendido com a noite familiar, com o 
estudo do evangelho e com atividades 
pessoais e familiares pode ser progra-
mado de acordo com as circunstâncias 
individuais.

O estudo do evangelho no lar — 
individual e em família — será aprimo-
rado de forma significativa por meio de 
um currículo harmonizado e do novo 
recurso Vem, e Segue- Me — Estudo 
Pessoal e Familiar, que está alinhado ao 
que é ensinado na Escola Dominical e 
na Primária.3 Em janeiro, as classes dos 
jovens e dos adultos na Escola Domi-
nical e as classes da Primária estudarão 
o Novo Testamento. O novo recurso 
Vem, e Segue- Me — Estudo Pessoal 
e Familiar, para estudo no lar, que 
também vai cobrir o Novo Testamento, 
visa ajudar os membros a aprender 
o evangelho no lar. Ele explica: “Este 
recurso é para cada pessoa e família da 
Igreja. Foi preparado para [nos ajudar] 
a aprender o evangelho, seja indivi-
dualmente ou com [nossa] família. Os 
esboços deste [novo] recurso foram 

organizados de acordo com um crono-
grama semanal”.4

As novas lições da Primária contidas 
no recurso Vem, e Segue- Me que são 
ensinadas na Igreja seguirão a mesma 
programação semanal. As classes 
dos adultos e dos jovens na Escola 
Dominical, no primeiro e no terceiro 
domingos, serão alinhadas de modo 
a reforçarem o novo recurso Vem, e 
Segue- Me para o lar. No segundo e 
no quarto domingos, os adultos no 
sacerdócio e na Sociedade de Socorro 
continuarão a estudar os ensinamen-
tos dos líderes da Igreja, com ênfase 
nas mensagens atuais dos profetas 
modernos.5 As moças e os rapazes do 
Sacerdócio Aarônico estudarão tópicos 
do evangelho nesses domingos.

O novo recurso de estudo no lar for-
nece “ideias para o estudo das escritu-
ras em família e para a noite familiar”.6 
Os esboços para cada semana contêm 
sugestões de estudo e atividades úteis 
para indivíduos e famílias. O recurso 
Vem, e Segue- Me — Estudo Pessoal e 
Familiar também tem muitas ilustra-
ções que vão aprimorar o aprendizado 
individual e em família, especialmente 
para as crianças.7 Esse novo recurso 
será fornecido para cada família em 
dezembro deste ano.
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O presidente Nelson, desde seu dis-
curso inicial para os membros da Igreja 
em janeiro, exortou- nos a nos preparar 
para a Segunda Vinda de Jesus Cristo 
trilhando o caminho do convênio.8

As condições do mundo exigem 
cada vez mais um aprofundamento 
da conversão individual e o fortaleci-
mento da fé no Pai Celestial, em Jesus 
Cristo e Sua Expiação. O Senhor nos 
preparou, linha sobre linha, para os 
tempos trabalhosos que agora enfren-
tamos. Nos últimos anos, o Senhor 
nos orientou a abordar preocupações 
básicas, que incluem:

• Honrar o Dia do Senhor e a sagrada 
ordenança do sacramento, algo 
que foi novamente enfatizado nos 
últimos três anos.

• Sob a direção do bispo, o quórum 
de élderes e a Sociedade de Socorro 
fortalecidos estão se concentrando 
no propósito e nas responsabili-
dades divinamente designados da 
Igreja,9 e estão ajudando os mem-
bros a fazer e a guardar convênios 
sagrados.

• A ministração com uma abordagem 
mais elevada e sagrada está sendo 
adotada com alegria.

• Começando com o resultado final 
em mente, os convênios do templo 
e o serviço de história da família 
estão se tornando uma parte impor-
tante do caminho do convênio.

O ajuste anunciado esta manhã é 
também outro exemplo de orientação 
para os desafios de nossos dias.

O currículo tradicional da Igreja 
enfatizava a experiência dominical na 
Igreja. Sabemos que, quando temos um 
ensino melhor e alunos mais prepa-
rados espiritualmente, a experiência 
dominical na Igreja é melhor. Somos 
abençoados com o fato de que com 
frequência o Espírito aumenta e forta-
lece a conversão no ambiente da Igreja.

O novo currículo centralizado no lar 
e apoiado pela Igreja precisa influen-
ciar mais poderosamente a observân-
cia religiosa em família e a conduta e 
a observância religiosa individual. Esta-
mos cientes do impacto espiritual e da 
profunda e duradoura conversão que 
podem ser alcançados no ambiente do 
lar. Há vários anos, um estudo mos-
trou que, para os rapazes e as moças, 
a influência do Espírito Santo é mais 
frequente quando eles fazem o estudo 
pessoal das escrituras e a oração no 
lar. Nosso propósito é equilibrar as 
experiências na Igreja e no lar de 
modo a aumentar de forma significa-
tiva a fé e a espiritualidade, e aprofun-
dar a conversão ao Pai Celestial e ao 
Senhor Jesus Cristo.

Na parte desse ajuste centralizada 
no lar e apoiada pela Igreja, há flexibi-
lidade para que cada pessoa e família 
determine em espírito de oração como 
e quando ele será implementado. Por 
exemplo, embora isso abençoe grande-
mente todas as famílias, com base nas 
necessidades locais, seria totalmente 
adequado que jovens adultos, adultos 
solteiros, pais ou mães que criam os 
filhos sozinhos, famílias em que nem 
todos são membros, membros novos 10 
e outras pessoas se reúnam em grupos, 
que não façam parte dos serviços de 
adoração normais do domingo, a fim 
de desfrutar do convívio social no 
evangelho e de ser fortalecidos pelo 
estudo em conjunto do recurso centra-
lizado no lar e apoiado pela Igreja. Isso 
pode ser feito de maneira informal por 
aqueles que o desejarem.

Em muitas partes do mundo, as 
pessoas decidem ficar na capela depois 
da programação normal do domingo 

para desfrutar do convívio social. Com 
esse ajuste anunciado, não há nada que 
interfira nessa maravilhosa e recom-
pensadora prática.

Para ajudar os membros a se 
prepararem para o Dia do Senhor, 
algumas alas já enviam um informativo 
por e- mail, por mensagens de texto 
ou por mensagens nas mídias sociais 
no decorrer da semana. Levando em 
consideração esse ajuste, recomen-
damos enfaticamente esse tipo de 
comunicação. Esses convites serão um 
lembrete aos membros de qual será a 
programação das reuniões dominicais 
naquela semana, inclusive o tópico da 
próxima lição, e vão estimular conver-
sas contínuas sobre o evangelho no lar. 
Além disso, as reuniões dos adultos no 
domingo também fornecem informa-
ções para relacionar o estudo na Igreja 
ao estudo no lar a cada semana.

A reunião sacramental e o período 
de aulas vão exigir uma fervorosa 
ponderação para garantir que as priori-
dades espirituais sejam enfatizadas em 
comparação às funções administrativas. 
Por exemplo, os anúncios podem ser 
dados em sua maior parte no decor-
rer da semana ou em uma agenda 
impressa. Embora a reunião sacramen-
tal deva ter uma oração de abertura 
e uma oração de encerramento, a 
segunda reunião só precisa ter uma 
oração de encerramento.11

Como foi mencionado, a nova pro-
gramação de domingo só começará em 
janeiro de 2019. Há vários motivos para 
isso. Os dois mais importantes são: pri-
meiro, ter tempo para distribuir o mate-
rial Vem, e Segue- Me — Estudo Pessoal 
e Familiar e, segundo, dar tempo para 
que os presidentes de estaca e os 
bispos organizem a programação das 
reuniões com o intuito de ter mais alas 
se reunindo mais cedo no domingo.

À medida que os líderes têm bus-
cado revelação, a orientação rece-
bida ao longo dos últimos anos tem 
o propósito de fortalecer a reunião 
sacramental, honrar o Dia do Senhor e 
incentivar e auxiliar os pais e os indiví-
duos a fazer do lar uma fonte de força 
espiritual e de maior fé — um lugar de 
alegria e felicidade.
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Bênçãos extraordinárias
O que esses ajustes significam para 

os membros de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias? Estamos 
confiantes de que os membros serão 
abençoados de modo extraordinário. 
O domingo pode ser um dia de apren-
dizado e de ensino do evangelho na 
Igreja e no lar. À medida que indivíduos 
e famílias participarem de conselhos 
de família, da história da família, da 
ministração, da prestação de serviço, 
da adoração pessoal e de momentos 
prazerosos em família, o Dia do Senhor 
será verdadeiramente um deleite.

Uma família do Brasil pertence a 
uma estaca na qual o novo recurso 
Vem, e Segue- Me foi testado. O pai, 
Fernando, um ex- missionário que, 
junto com sua esposa, Nancy, tem qua-
tro filhos pequenos, relatou: “Quando 
o programa Vem, e Segue- Me foi imple-
mentado em nossa estaca, fiquei muito 
entusiasmado e pensei: ‘O modo como 
estudamos as escrituras em casa vai 
mudar’. Isso realmente aconteceu em 
meu lar, e como líder na Igreja, vi isso 
acontecer em outros lares. (…) Ele real-
mente nos ajudou a debater as escri-
turas em nosso lar. Minha esposa e eu 
adquirimos um entendimento mais 
profundo do tópico estudado. (…) 
Ele nos ajudou a (…) ampliar nosso 
conhecimento do evangelho e aumen-
tar nossa fé e nosso testemunho. (…) 
Presto meu testemunho (…) de que sei 

que isso foi inspirado pelo Senhor para 
que o estudo consistente e eficaz dos 
princípios e das doutrinas contidos nas 
escrituras proporcione mais fé, teste-
munho e luz para as famílias (…) em 
um mundo cada vez mais decaído”.12

Nas estacas do mundo inteiro 
em que foi aplicado um teste piloto, 
houve uma resposta altamente 
favorável ao novo recurso Vem, e 
Segue- Me para o lar. Muitos relata-
ram que progrediram da leitura das 
escrituras para um verdadeiro estudo 
das escrituras. Houve também um 
sentimento geral de que a experiên-
cia promoveu a fé e teve um impacto 
maravilhoso na ala.13

Uma conversão profunda e duradoura
O objetivo desses ajustes é fazer 

com que os adultos e a nova gera-
ção tenham uma conversão profunda 
e duradoura. A primeira página do 
recurso pessoal e familiar salienta: “O 
objetivo de todo aprendizado e ensino 
do evangelho é fortalecer nossa con-
versão e nos ajudar a nos tornar mais 
semelhantes a Jesus Cristo. (…) Isso 
significa confiar em Cristo para mudar 
nosso coração”.14 Isso é auxiliado pelo 
fato de que esse recurso “transcende a 
sala de aula e atinge nosso lar e nosso 
coração. Requer esforços consistentes e 
diários para entender e viver o evange-
lho. A verdadeira conversão requer a 
influência do Espírito Santo”.15

O objetivo mais importante e a bên-
ção mais sublime de uma conversão 
profunda e duradoura é receber dig-
namente os convênios e as ordenanças 
do caminho do convênio.16

Confiamos que vocês se aconselha-
rão mutuamente e buscarão revelação 
para implementar esses ajustes —, mas 
que não olharão para além do marco 
ou tentarão regulamentar pessoas ou 
famílias. Informações adicionais serão 
fornecidas em comunicados futuros, 
inclusive uma carta e um encarte da 
Primeira Presidência.

Testifico- lhes que nas deliberações do 
Conselho da Primeira Presidência e do 
Quórum dos Doze Apóstolos no templo, 
e depois que nosso amado profeta supli-
cou por revelação ao Senhor para seguir 
adiante com esses ajustes, uma poderosa 
confirmação foi recebida por todos. 
Russell M. Nelson é o nosso presidente 
e profeta vivo. Os anúncios feitos hoje 
resultarão em profundas bênçãos para 
aqueles que entusiasticamente adotarem 
os ajustes e buscarem a orientação do 
Espírito Santo. Nós nos aproximaremos 
de nosso Pai Celestial e de nosso Senhor 
e Salvador, Jesus Cristo, de Quem sou 
uma testemunha convicta. Em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼
NOTAS
 1. Russell M. Nelson, “Considerações iniciais”, 

Liahona, novembro de 2018, p. 8.
 2. Também estamos cientes de que, na 

sociedade em geral, a grande maioria 
dos eventos voltados à informação, à 
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educação e até ao entretenimento foi 
consideravelmente encurtada.

 3. Este currículo estará disponível tanto 
em formato digital quanto em formato 
impresso.

 4. Vem e Segue - Me  —  Estudo Pessoal e 
Familiar, 2019, p. vi.

 5. Ver “Vem , e Segue - Me  —  Quórum 
de élderes e Sociedade de Socorro”, 
Liahona, maio de 2018, p. 140. Em 
vez de serem realizadas no segundo e 
no terceiro domingos, serão debatidas 
mensagens da conferência geral no 
segundo e no quarto domingos.

 6. Ver Vem , e Segue - Me  —  Estudo Pessoal 
e Familiar, p. 4. Indivíduos e famílias 
determinam qual parte do estudo do 
evangelho no lar, da noite familiar e 
das atividades familiares farão parte da 
reunião familiar (que muitas pessoas já 
chamam de noite familiar ). Uma vez 
que indivíduos e famílias determinarão 
isso, os termos reunião familiar e 
noite familiar são utilizados de modo 
equivalente nos ajustes que foram 
anunciados.

 7. Ver Vem , e Segue - Me  —  Estudo Pessoal 
e Familiar, p. 29.

 8. Ver Russell M. Nelson, “Ao seguirmos 
adiante juntos”, Liahona, abril de 2018, 
pp. 6–7.

 9. Ver Manual 2: Administração da 
Igreja, 2010, 2.2. As responsabilidades 
divinamente atribuídas “incluem ajudar 
os membros a viverem o evangelho de 
Jesus Cristo, coligar Israel por meio do 
trabalho missionário, cuidar dos pobres 
e necessitados e possibilitar a salvação 
dos mortos por meio da edificação de 
templos e da realização de ordenanças 
vicárias”. Ver também Doutrina e 
Convênios 110, que contém o relato 
da restauração de chaves essenciais.

 10. Prestem especial atenção às crianças 
cujos pais não são membros ou que 
não frequentam regularmente a Igreja. 
Os solteiros e outras pessoas podem 
também se reunir com uma família, 
se isso for benéfico para todos os 
envolvidos.

 11. Normalmente não haverá uma 
abertura na segunda reunião.

 12. Família de Fernando e Nancy de 
Carvalho, Brasil.

 13. Em média, as pessoas e famílias 
que estiveram envolvidas no teste 
piloto estudaram o evangelho com 
mais frequência e tiveram um estudo 
das escrituras e conversas sobre o 
evangelho mais significativos no 
lar. Elas relataram que tiveram mais 
conversas informais sobre o evangelho 
em família e com os membros da ala, 
e gostaram de estudar o mesmo bloco 
de escrituras em família. Isso se aplica 
principalmente aos jovens.

 14. Vem , e Segue - Me  —  Estudo Pessoal e 
Familiar, p. v; ver também 2 Coríntios 
5:17.

 15. Vem , e Segue - Me  —  Estudo Pessoal 
e Familiar, p. v.

 16. Ver Russell M. Nelson, “Ao seguirmos 
adiante juntos”, pp. 6–7.

espanto, não conseguimos encon-
trar nenhuma das caixas. No final, 
encontramos uma. Tinha um pequeno 
fogareiro, uma lona, alguns doces e 
alguns pacotes de tempero em pó, mas 
nenhum alimento. Não havia nenhum 
meio de nos comunicarmos com o res-
tante do mundo e só viriam nos pegar 
em uma semana.

Aprendi duas valiosas lições com 
essa experiência: Uma, não jogue sua 
comida pela janela. Duas, às vezes 
temos que enfrentar dificuldades.

M. Joseph Brough
Segundo conselheiro na presidência geral dos Rapazes

Em 1981, meu pai, dois grandes 
amigos e eu embarcamos em uma 
aventura no Alasca. Queríamos 

ir a um lago distante e subir por um 
terreno elevado muito bonito. A fim de 
reduzir o peso que cada um teria que 
carregar, colocamos os suprimentos 
em caixas e os cobrimos com espuma, 
amarramos fitas coloridas nas caixas e 
as jogamos pela janela do nosso avião 
monomotor no local de destino.

Assim que chegamos, procura-
mos em todo lugar, mas, para nosso 

Levanta a  
cabeça e alegra- te
Ao enfrentarmos coisas dif íceis à maneira do Senhor,  
levantemos a cabeça e tenhamos alegria.
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Frequentemente, nossa primeira 
reação diante de coisas difíceis é 
perguntar “Por que eu?” Essa per-
gunta, no entanto, nunca elimina 
a dificuldade. O Senhor exige que 
vençamos nossos desafios e sempre 
demonstrou que “todas essas coisas 
[nos] servirão de experiência, e serão 
para o [nosso] bem”.1

Às vezes, o Senhor nos pede que 
façamos uma coisa difícil e, outras 
vezes, nossas dificuldades são criadas 
por nós mesmos ou pelo uso do 
arbítrio de outras pessoas. Néfi passou 
por essas duas experiências. Quando 
Leí pediu a seus filhos que voltassem 
para pegar as placas de Labão, ele 
disse: “E agora, eis que teus irmãos 
murmuram, dizendo que lhes pedi 
uma coisa difícil; eis, porém, que 
não sou eu quem o pede, mas é uma 
ordem do Senhor”.2 Em outra oca-
sião, os irmãos de Néfi usaram seu 
arbítrio para limitar o dele: “Eles me 
agarraram, pois eis que estavam muito 
irados, e ataram- me com cordas, pois 
pretendiam tirar- me a vida”.3

Joseph Smith enfrentou dificuldades 
na Cadeia de Liberty. Sem nenhuma 
perspectiva de receber ajuda, Joseph 
clamou em desespero: “Ó Deus, onde 
estás?” 4 Não duvido que muitos de nós 
já tenhamos nos sentido como Joseph.

Todos enfrentam adversidades: a 
morte de um ente querido, divórcio, 
um filho rebelde, doenças, testes de 
fé, desemprego ou qualquer outra 
dificuldade.

Nunca mais fui o mesmo depois 
de ouvir estas palavras do élder Neal 
A. Maxwell, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, quando ele lutava contra 
a leucemia. Ele disse: “Absorto em 
profunda meditação, estas palavras 
vieram- me à mente: ‘Fiz com que você 
tivesse leucemia para que você ensine 
meu povo com autenticidade’”. Depois 
ele contou como essa experiência o 
abençoou com “perspectiva sobre a 
grande realidade da eternidade. (…) 
Esses vislumbres da eternidade podem 
nos ajudar a trilhar o longo caminho à 
frente, que pode ser bem difícil”.5

Para nos ajudar a prosseguir e ven-
cer períodos difíceis com vislumbres 

da eternidade, gostaria de sugerir duas 
coisas. Temos que enfrentar as dificul-
dades, primeiro, perdoando os outros 
e, segundo, entregando- nos ao Pai 
Celestial.

Perdoar aqueles que causaram a 
dificuldade e “[reconciliar- se] (…) com 
a vontade de Deus” 6 pode ser muito 
difícil. Dói muito mais quando a difi-
culdade é causada por um membro da 
família, um amigo próximo ou por nós 
mesmos.

Quando era jovem e servi como 
bispo, aprendi sobre o perdão quando 
meu presidente de estaca, Bruce M. 
Cook, contou- me a seguinte história. 
Ele explicou:

“No final dos anos 1970, alguns 
colegas e eu abrimos um negócio 
juntos. Não fizemos nada de ilegal, mas 
algumas decisões ruins, tomadas em 
uma época com problemas econômi-
cos, levaram- nos ao fracasso.

Alguns investidores nos processa-
ram a fim de recuperar suas perdas. 
O advogado deles, por acaso, era 
conselheiro no bispado da minha ala. 
Foi muito difícil apoiar o homem que 
parecia estar tentando me destruir. 
Desenvolvi uma vívida antipatia contra 
ele e achava que ele era meu inimigo. 
Depois de cinco anos de batalhas 

judiciais, perdemos tudo, inclusive 
nossa casa.

Em 2002, minha esposa e eu ficamos 
sabendo que a presidência da estaca 
em que eu servia como conselheiro 
estava sendo reorganizada. Ao tirarmos 
alguns dias de férias antes de ser deso-
brigado, ela me perguntou quem eu 
escolheria como conselheiros se fosse 
chamado como o novo presidente 
da estaca. Eu não queria falar sobre 
isso, mas ela insistiu. No final, acabei 
pensando em um nome. Ela, então, 
mencionou o nome do advogado que 
achávamos ter sido o pivô das nossas 
dificuldades 20 anos antes. Ao fazê- lo, 
o Espírito confirmou que ele seria o 
outro conselheiro. Será que eu seria 
capaz de perdoar aquele homem?

Quando o élder David. E. Sorensen 
me chamou para servir como presi-
dente da estaca, ele me deu uma hora 
para escolher meus conselheiros. Entre 
lágrimas, disse que o Senhor já tinha 
me revelado quem seriam. Ao pronun-
ciar o nome do homem que eu consi-
derava meu inimigo, a raiva, a antipatia 
e o ódio que eu tinha guardado 
desapareceram. Naquele momento, 
aprendi o que é ter a paz que o perdão 
proporciona por intermédio da Expia-
ção de Cristo”.
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Em outras palavras, meu presidente 
de estaca o “[perdoou] sinceramente”, 
como fez Néfi antigamente.7 Sei que 
o presidente Cook e seu conselheiro 
foram dois líderes fiéis do sacerdócio, 
que amavam um ao outro. Decidi, 
então, que eu seria como eles.

Anos antes, em nossa aventura mal-
sucedida no Alasca, logo aprendi que 
culpar os outros pelo que nos acontece 
— como o piloto jogando a comida 
quando já estava escurecendo — não 
era a solução. No entanto, depois de 
ficar fisicamente exausto, sem comida, 
doente e dormindo no chão durante 
uma tempestade, só com uma lona 
para me cobrir, aprendi que “para Deus 
nada será impossível”.8

Jovens, Deus exige que vocês 
façam coisas difíceis. Uma moça de 
14 anos participava de campeonatos 
de basquete. Ela sonhava em jogar 
no time da escola como sua irmã 
mais velha. Então, os pais dela foram 
chamados para presidir uma missão 
na Guatemala.

Quando chegaram, ela descobriu 
que algumas de suas aulas seriam em 
espanhol, uma língua que ela não falava 
ainda. Não havia nenhum time femi-
nino de nenhuma modalidade esportiva 
em sua escola. Ela morava no décimo 
quarto andar de um edifício sob forte 
segurança. E, para completar, não podia 
sair sozinha, porque não era seguro.

Os pais ouviam seu choro antes de 
dormir todas as noites durante meses. 
Era de partir o coração! No final, eles 
acabaram decidindo mandá- la de 
volta para casa para ficar com a avó 
enquanto ela cursava o Ensino Médio.

Quando minha esposa entrou no 
quarto de nossa filha para lhe con-
tar sobre nossa decisão, ela estava 
ajoelhada em oração com o Livro 
de Mórmon aberto sobre a cama. O 
Espírito sussurrou à minha esposa: “Ela 
vai ficar bem”, e ela saiu silenciosa-
mente do quarto.

Nunca mais a ouvimos chorar antes 
de dormir. Com determinação e com a 
ajuda do Senhor, nossa filha enfrentou 
corajosamente aqueles três anos.

Ao terminarmos nossa missão, 
perguntei- lhe se ela iria servir missão 

de tempo integral. Sua resposta foi: 
“Não, pai, já servi uma”.

E, para mim, tudo bem! Mas, cerca 
de seis meses depois, o Espírito me 
acordou no meio da noite, dizendo: 
“Chamei sua filha para servir missão”.

Minha reação foi: “Pai Celestial, 
ela já se sacrificou tanto!” O Espírito 
rapidamente me corrigiu, fazendo- me 
entender que seu serviço missionário 
era requerido pelo Senhor.

Pouco depois, levei minha filha para 
almoçar. Sentado à sua frente, pergun-
tei: “Ganzie, você sabe por que viemos 
aqui?”

Ela disse: “Sei, pai. Tenho que servir 
missão. Não quero ir, mas vou”.

Por ter entregado sua vontade ao Pai 
Celestial, ela O serviu com todo o cora-
ção, poder, mente e força. E ensinou 
a seu pai como fazer uma coisa difícil.

No devocional mundial para os 
jovens, o presidente Russell M. Nelson 
pediu algumas coisas difíceis aos 
jovens. Ele disse: “Meu quinto con-
vite para vocês é: sejam um destaque, 
sejam diferentes do mundo. (…) O 
Senhor precisa que vocês pareçam, 
falem, ajam e se vistam como verda-
deiros discípulos de Jesus Cristo”.9 Isso 
pode ser difícil, mas sei que vocês 
conseguem — e com alegria.

Lembrem- se: “Os homens existem 
para que tenham alegria”.10 Apesar 

de tudo o que Leí teve de enfrentar, 
ainda assim ele encontrou alegria. 
Lembram- se de quando Alma estava 
“abatido de tristeza” 11 por causa do 
povo de Amonia? O anjo disse a ele: 
“Bendito és tu, Alma; levanta, portanto, 
a cabeça e alegra- te, (…) porque foste 
fiel aos mandamentos de Deus”.12 Alma 
aprendeu uma grande verdade: sempre 
podemos nos regozijar quando guarda-
mos os mandamentos. Lembrem- se de 
que, durante as guerras e dificuldades 
do tempo do capitão Morôni, “nunca 
houve época mais feliz para o povo de 
Néfi”.13 Podemos e devemos sentir ale-
gria quando enfrentamos dificuldades.

O Salvador teve de enfrentar coisas 
difíceis: “O mundo (…) julgá- lo- á como 
uma coisa sem valor; portanto, o açoi-
tam, e ele suporta- o; e ferem- no, e 
ele suporta- o. Sim, cospem nele, e ele 
suporta- o, por causa de sua amorosa 
bondade e longanimidade para com 
os filhos dos homens”.14

Por causa de Sua amorosa bondade, 
Jesus Cristo realizou a Expiação. Por 
isso, Ele diz a cada um de nós: “No 
mundo tereis aflição, mas tende bom 
ânimo, eu venci o mundo”.15 Graças a 
Jesus Cristo, também podemos vencer 
o mundo.

Ao enfrentarmos coisas difíceis 
à maneira do Senhor, levantemos 
a cabeça e tenhamos alegria. Nesta 
sagrada oportunidade de testificar ao 
mundo, proclamo que nosso Salvador 
vive e guia Sua Igreja. Em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Doutrina e Convênios 122:7.
 2. 1 Néfi 3:5.
 3. 1 Néfi 7:16.
 4. Doutrina e Convênios 121:1.
 5. Neal A. Maxwell, “Revelação”, Primeiro 

Treinamento Mundial de Liderança,  
11 de janeiro de 2003, p. 6.

 6. 2 Néfi 10:24.
 7. 1 Néfi 7:21.
 8. Lucas 1:37.
 9. Russell M. Nelson, “Juventude da 

Promessa”, devocional mundial 
para os jovens, 3 de junho de 2018, 
HopeofIsrael.LDS.org.

 10. 2 Néfi 2:25.
 11. Alma 8:14.
 12. Alma 8:15.
 13. Alma 50:23.
 14. 1 Néfi 19:9.
 15. João 16:33.



15NOVEMBRO DE 2018

sobre o qual é edificada a felicidade na 
vida familiar. Entrelaçada a todas as seis 
mensagens estava a verdade eterna e 
imutável de que Jesus Cristo é a pedra 
de esquina daquele alicerce.

Nas palavras de Isaías, “Portanto, 
assim diz o Senhor Deus: Eis que eu 
ponho em Sião como alicerce uma 
pedra, uma pedra já posta à prova, pre-
ciosa pedra de esquina, que está bem 
firme e fundada”.1 Jesus Cristo é essa 
preciosa pedra de esquina no alicerce 
de Sião. Foi Ele quem revelou ao pro-
feta Joseph Smith: “Portanto, não vos 
canseis de fazer o bem, porque estais 
lançando o alicerce de uma grande 
obra. E de pequenas coisas provém 
aquilo que é grande”.2

As lições ensinadas por meio das 
tradições que estabelecemos em 
nosso lar, ainda que pequenas e sim-
ples, são cada vez mais importantes 
no mundo de hoje. Quais são as coi-
sas pequenas e simples que, quando 
estabelecidas, operam maravilhas na 
vida de nossos filhos?

Recentemente, o presidente Rus-
sell M. Nelson falou a uma vasta con-
gregação próximo a Toronto, Canadá, 
onde relembrou aos pais a sagrada 
responsabilidade de ensinar os filhos. 
Dentre as responsabilidades funda-
mentais identificadas, o presidente 
Nelson enfatizou o dever que temos 
como pais de ensinar nossos filhos 
a entenderem por que partilhamos 

que considerem fundamental para o 
estabelecimento de um lar centrali-
zado em Cristo. Depois, realizamos 
um devocional familiar em um local 
reservado, onde cada um apresenta sua 
mensagem.

Este ano nossos netos gravaram o 
tópico de suas mensagens em pedras, 
e então as enterraram umas ao lado das 
outras, representando o alicerce seguro 

Élder Steven R. Bangerter
Dos setenta

Como pais em Sião, temos o 
dever sagrado de despertar 
em nossos filhos a paixão e o 

compromisso com a alegria, a luz e as 
verdades do evangelho de Jesus Cristo. 
Enquanto criamos nossos filhos, esta-
belecemos tradições em nosso lar e 
construímos padrões de comunicação 
e comportamento por meio de nossas 
relações familiares. Quando estabe-
lecemos tradições, elas plantam em 
nossos filhos as firmes e inabaláveis 
características da bondade, que vão 
incutir neles a força para enfrentar os 
desafios da vida.

Há vários anos, nossa família des-
fruta da tradição anual de acampar no 
alto das Montanhas Uintah, no nor-
deste de Utah. Viajamos 32 quilômetros 
por estradas de terra até chegarmos 
a um belo e verdejante vale rodeado 
por paredões rochosos e cortado por 
um rio de águas límpidas e geladas. A 
cada ano, na esperança de reafirmar a 
nossos filhos e a nossos netos o valor 
da doutrina e das práticas do evange-
lho, Susan e eu pedimos a nossos seis 
filhos que preparem, com sua família, 
uma breve mensagem sobre um tópico 

Lançando o alicerce 
de uma grande obra
As lições ensinadas por meio das tradições que estabelecemos em nosso 
lar, ainda que pequenas e simples, são cada vez mais importantes no 
mundo de hoje.

Mensagens que representam o alicerce de uma vida feliz, com Jesus Cristo como a pedra angular 
desse alicerce.
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do sacramento, o que significa ser 
nascido no convênio e como é impor-
tante se prepararem para receber a 
bênção patriarcal, e incentivou os 
pais a liderar a leitura das escrituras 
em família.3 Por meio desse empe-
nho, nosso amado profeta nos exorta 
a transformar nosso lar em “santuários 
de fé”.4

No Livro de Mórmon, Enos registra 
a profunda gratidão que sentiu pelo 
exemplo de seu pai, que o instruiu 
“em seu idioma e também nos pre-
ceitos e na admoestação do Senhor”. 
Com grande emoção, Enos exclamou: 
“Bendito seja o nome de meu Deus 
por isso”.5

Aprecio as pequenas e simples 
tradições que passamos a observar 
em nosso lar, ao longo de 35 anos de 
casamento. Muitas delas são sutis, mas 
cheias de significado. Por exemplo:

• Sempre que eu estava viajando, 
sabia que, com a orientação de 
Susan, nosso filho mais velho que 
estivesse em casa tomaria sobre 
si a responsabilidade de liderar a 
oração e o estudo das escrituras 
em família.6

• Outra tradição — nunca saímos de 
casa, nem desligamos o telefone, 
sem antes dizer: “Eu te amo”.

• Nossa vida foi abençoada por 
termos frequentemente reservado 
tempo para desfrutar de entrevistas 
pessoais com cada filho. Em uma 
dessas ocasiões, perguntei a nosso 
filho sobre seu desejo e sua prepa-
ração para servir missão. Depois de 
conversarmos um pouco, ficamos 
um momento em silêncio e então 
ele se inclinou para frente e per-
guntou: “Pai, lembra quando eu era 
pequeno e começamos a ter essas 
entrevistas paternas?” Respondi que 
sim. Ele então disse: “Eu prometi 
a você que serviria uma missão, e 
você e a mamãe me prometeram 
que serviriam uma missão quando 
estivessem mais velhos”. Então fica-
mos novamente em silêncio. “Vocês 
estão passando por algum problema 
que os impeça de servir? Por que, se 
estiverem, talvez eu possa ajudar.”

As tradições familiares consistentes 
e salutares — que incluem a oração, o 
estudo das escrituras, a noite familiar 
e a frequência à Igreja — criam uma 

cultura de amor, respeito, união e segu-
rança. No espírito que permeia esses 
esforços, nossos filhos são protegidos 
dos dardos inflamados do adversário, 
que vêm repletos da cultura mundana 
de hoje.

Recordemos o sábio conselho de 
Helamã a seus filhos: “Lembrai- vos, 
lembrai- vos de que é sobre a rocha 
de nosso Redentor, que é Cristo, o 
Filho de Deus, que deveis construir 
os vossos alicerces; para que, quando 
o diabo lançar a fúria de seus ventos, 
sim, seus dardos no torvelinho, sim, 
quando todo o seu granizo e vio-
lenta tempestade vos açoitarem, isso 
não tenha poder para vos arrastar ao 
abismo da miséria e angústia sem fim, 
por causa da rocha sobre a qual estais 
edificados, que é um alicerce seguro; 
e se os homens edificarem sobre esse 
alicerce, não cairão”.7

Há alguns anos, quando eu servia 
como bispo, um senhor idoso marcou 
uma entrevista comigo. Ele falou sobre 
quando abandonou a Igreja e sobre 
as tradições corretas que seus pais o 
haviam ensinado na juventude. Contou 
em detalhes a angústia que vivenciou 
ao longo da vida, ao buscar em vão a 
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alegria duradoura em meio às felici-
dades momentâneas que o mundo 
oferece. Então, nos últimos anos de 
sua vida, ouviu os ternos e por vezes 
persistentes sussurros do Espírito de 
Deus, que o guiaram de volta para as 
lições, as práticas, os sentimentos e a 
segurança espiritual da juventude. Ele 
expressou gratidão pelas tradições de 
seus pais e, com suas próprias pala-
vras, deu eco à proclamação de Enos: 
“Bendito seja o nome de meu Deus 
por isso”.

Pela minha experiência, sei que o 
retorno daquele homem ao evangelho 
é algo que ocorre com frequência entre 
os filhos de Deus que se afastam por 
um tempo e depois voltam aos ensina-
mentos e hábitos da juventude. Nesses 
momentos, testemunhamos a sabedoria 
do autor do provérbio que exorta os 
pais a instruir “a criança no caminho 
em que deve andar, e até quando enve-
lhecer não se desviará dele”.8

Ao criar os filhos, todos os pais pas-
sam por momentos de frustração e por 
diferentes níveis de determinação e dis-
posição. Contudo, quando exercem fé 
para ensinar seus filhos com brandura, 
amor e fazendo tudo a seu alcance, 
os pais têm mais esperança de que as 
sementes criarão raízes no coração e 
na mente de seus filhos.

Moisés entendia bem a necessidade 
fundamental do ensino constante. 
Ele aconselhou: “E [essas palavras] 
ensinarás a teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando 
pelo caminho, e deitando- te e 
levantando- te”.9

Ajoelhamo- nos com nossos filhos 
para orar; preocupamo- nos com eles 
quando procuramos realizar estudos 
significativos das escrituras em família; 
com amor e paciência, cuidamos deles 
ao realizarmos noites familiares; e nos 
angustiamos por eles quando oramos 
aos céus em particular. Oh! Como 
ansiamos para que as sementes que 
plantamos criem raízes no coração e 
na mente de nossos filhos.

Creio que o mais importante não é 
que nossos filhos entendam tudo que 
tentamos ensinar, seja ao nos esforçar-
mos para ler as escrituras, fazer noites 

familiares ou participar da Mutual 
e outras reuniões da Igreja. O mais 
importante não é que eles entendam 
plenamente o propósito dessas ativi-
dades, mas sim, que nós, como pais, 
exerçamos fé suficiente para seguir o 
conselho do Senhor de vivermos, ensi-
narmos e exortarmos diligentemente, e 
estabelecermos expectativas inspiradas 
pelo evangelho de Jesus Cristo. É um 
esforço que nasce de nossa fé — de 
nossa crença de que um dia as semen-
tes plantadas na juventude criarão 
raízes e florescerão.

As coisas que falamos, pregamos 
e ensinamos determinam aquilo que 
acontecerá entre nós. Quando estabele-
cemos tradições salutares que ensinam 
a doutrina de Cristo, o Espírito Santo 

presta testemunho da realidade de 
nossa mensagem e nutre as sementes 
do evangelho, que foram plantadas 
no fundo do coração de nossos filhos 
ao longo da jornada. Isso testifico em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Isaías 28:16.
 2. Doutrina e Convênios 64:33.
 3. Ver na página de Neil L. Andersen no 
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 6. Ver Dallin H. Oaks, “A autoridade 

do sacerdócio na família e na Igreja”, 
A Liahona, novembro de 2005, p. 24.
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de noite, e [cercou] a cidade”.2 A 
intenção deles era capturar e matar o 
profeta Eliseu. Lemos:

“E o servo do homem de Deus se 
levantou muito cedo, e saiu, e eis que 
um exército tinha cercado a cidade 
com cavalos e carros; então o seu 
moço lhe disse: Ai, meu senhor! Que 
faremos?” 3

Podemos perceber o medo do servo 
ao falar.

“E [Eliseu] disse: Não temas; porque 
mais são os que estão conosco do que 
os que estão com eles.” 4

Mas ele não parou por aí.
“E orou Eliseu, e disse: Senhor, 

peço- te que lhe abras os olhos, para 
que veja. E o Senhor abriu os olhos 
do moço, e ele viu; e eis que o monte 
estava cheio de cavalos e carros de 
fogo, em redor de Eliseu.” 5

Talvez carros de fogo não sejam 
enviados para afastar nossos medos e 
vencer nossas angústias, mas a lição é 
clara. O Senhor está conosco, está ciente 
de nossas necessidades e nos abençoa 
de maneiras que só Ele pode fazer. A 
oração pode invocar a força e a revela-
ção de que precisamos para centralizar 
nossos pensamentos em Jesus Cristo e 
em Seu sacrifício expiatório. O Senhor 
sabia que em alguns momentos sentiría-
mos medo. Eu já senti e vocês também, 
e é por esse motivo que as escrituras 
estão repletas de conselhos do Senhor:

ondas na escuridão da noite.1 Como 
Seus discípulos hoje em dia, também 
temos medos. Nossos jovens adultos 
têm medo de assumir compromissos 
como o casamento. Jovens casais, 
como nossos filhos, podem ter medo 
de trazer filhos a este mundo cada 
vez mais perverso. Os missionários 
têm medo de muitas coisas, principal-
mente de abordar pessoas que eles 
não conhecem. As viúvas têm medo de 
seguir em frente sozinhas. Os adoles-
centes têm medo de não serem aceitos; 
os estudantes têm medo do primeiro 
dia de aula; os universitários têm medo 
de receber a nota de uma prova. Temos 
medo do fracasso, da rejeição, da 
decepção e do desconhecido. Temos 
medo de furacões, terremotos e incên-
dios que devastam a Terra e nossa vida. 
Temos medo de não sermos escolhidos 
e, por outro lado, tememos ser escolhi-
dos. Temos medo de não sermos bons 
o suficiente; tememos que o Senhor 
não tenha bênçãos para nós. Temos 
medo da mudança, e nossos medos 
podem se transformar em terror. Não 
acabei de incluir quase todo mundo?

Desde os tempos antigos, o medo 
tem limitado a perspectiva dos filhos 
de Deus. Sempre gostei muito do relato 
de Eliseu em 2 Reis. O rei da Síria tinha 
enviado uma multidão que “[chegou] 

Élder Ronald A. Rasband
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Acrescento meu testemunho 
às mensagens do presidente 
Russell M. Nelson e do élder 

Quentin L. Cook dadas há alguns 
momentos em harmonia e unanimi-
dade com o Conselho da Primeira 
Presidência e o Quórum dos Doze 
Apóstolos. Sei que esses anúncios reve-
ladores constituem a mente e a vontade 
do Senhor, e vão abençoar e fortalecer 
indivíduos, famílias e A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias para 
as gerações vindouras.

Há alguns anos, uma de nossas 
filhas casadas mais novas e seu marido 
perguntaram à irmã Rasband e a mim 
algo muito importante e determinante: 
“Ainda é seguro e sábio trazer filhos a 
este mundo aparentemente perverso 
e assustador em que vivemos?”

Essa era uma pergunta importante 
para uma mãe e um pai levarem em 
consideração com seus queridos filhos 
casados. Podíamos ouvir o medo na voz 
deles e sentir o medo em seu coração. 
Nossa resposta a eles foi um firme “Sim, 
é mais do que correto”, e compartilha-
mos ensinamentos fundamentais do 
evangelho e nossas sinceras impressões 
e experiências pessoais de vida.

O medo não é algo novo. Os 
discípulos de Jesus Cristo, no mar da 
Galileia, tiveram medo do vento e das 

Não vos perturbeis
Sejam corajosos, irmãos e irmãs. Sim, vivemos em tempos trabalhosos, 
mas, se permanecemos no caminho do convênio, não precisamos temer.
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“Portanto, tende bom ânimo e não 
temais”.6

“Buscai- me em cada pensamento; 
não duvideis, não temais.” 7

“Não temais, pequeno rebanho.” 8 
Aprecio imensamente a ternura das 
palavras “pequeno rebanho”. Nesta 
Igreja, talvez sejamos poucos em 
número em comparação ao que o 
mundo acha significativo, mas, quando 
abrimos nossos olhos espirituais, “mais 
são os que estão conosco do que os 
que estão com eles”.9 Nosso amoroso 
pastor, Jesus Cristo, então continua: 
“Deixai que a Terra e o inferno se 
unam contra vós, pois se estiverdes 
estabelecidos sobre minha rocha, eles 
não poderão prevalecer”.10

Como o medo pode ser afastado? 
Para o jovem servo, ele estava ao lado 
de Eliseu, um profeta de Deus. Temos 
essa mesma promessa. Quando ouvi-
mos o presidente Russell M. Nelson, 
quando damos ouvido a seus conse-
lhos, estamos apoiando um profeta 
de Deus. Lembrem- se das palavras de 
Joseph Smith: “E agora, depois dos mui-
tos testemunhos que se prestaram dele, 
este é o testemunho, último de todos, 
que nós damos dele: Que ele vive!” 11 
Jesus Cristo vive. Nosso amor por Ele 
e por Seu evangelho afasta o medo.

Nosso desejo de “ter sempre 
[conosco] o seu Espírito” 12 afasta o 
medo e dá lugar a uma perspectiva 
mais eterna de nossa vida mortal. O 
presidente Nelson nos aconselhou: “Nos 
dias que estão por vir, não será possível 
sobreviver espiritualmente sem a orien-
tação, a direção, o consolo e a influên-
cia constante do Espírito Santo”.13

O Senhor disse a respeito dos fla-
gelos que cobririam a Terra e endure-
ceriam o coração de muitas pessoas: 
“Meus discípulos permanecerão em 
lugares santos e não serão movidos”.14

E então deu este conselho divino: 
“Não vos perturbeis, porque, quando 
todas estas coisas acontecerem, sabe-
reis que as promessas que vos foram 
feitas serão cumpridas”.15

Permanecei em lugares santos — não 
vos perturbeis — e promessas serão 
cumpridas. Vamos analisar cada uma 
dessas frases em relação a nossos medos.

Primeiro, permanecer em lugares 
santos. Ao permanecermos em luga-
res santos — nosso lar sagrado, nossa 
capela dedicada, os templos consagra-
dos —, sentiremos o Espírito do Senhor 
conosco. Encontraremos respostas para 
perguntas que nos perturbam ou a paz 
para simplesmente deixarmos essas 
perguntas de lado. Esse é o Espírito em 
ação. Esses lugares santos no reino de 
Deus na Terra exigem nossa reverência, 
nosso respeito pelas outras pessoas, 
nosso melhor ao viver o evangelho 
e nossa esperança para deixarmos 
nossos medos de lado e procurarmos 
o poder de cura de Jesus Cristo por 
meio de Sua Expiação.

Não há lugar para o medo nesses 
lugares santos de Deus ou no coração 
de Seus filhos. Por quê? Por causa do 
amor. Deus nos ama — sempre — e 
nós O amamos. Nosso amor a Deus 
combate todos os medos, e o amor Dele 
é fortemente sentido em lugares santos. 
Pensem nisso. Quando hesitamos em 
cumprir nossos compromissos com o 
Senhor; quando nos afastamos de Seu 
caminho que leva à vida eterna; quando 

nos perguntamos ou duvidamos de 
nossa importância em Seu desígnio 
divino; quando permitimos que o medo 
abra as portas para todos os seus com-
panheiros: o desânimo, a raiva, a frustra-
ção, a decepção; o Espírito nos deixa, e 
nos afastamos do Senhor. Se já passaram 
por isso, sabem que não é algo bom. 
Por outro lado, quando permanecemos 
em lugares santos, podemos sentir o 
amor de Deus, e “o perfeito amor lança 
fora todo o medo”.16

A próxima promessa é: “Não vos 
perturbeis”.17 Não importa quanta 
maldade e confusão existam na Terra, 
temos a promessa, por meio de nossa 
fidelidade diária em Jesus Cristo, de 
ter a “paz de Deus, que excede todo o 
entendimento”.18 E quando Cristo vier 
em todo poder e glória, o mal, a rebe-
lião e a injustiça vão acabar.

Há muito tempo, o apóstolo Paulo 
profetizou a respeito de nossos dias, 
dizendo ao jovem Timóteo:

“Sabe, porém, isto, que nos últimos 
dias sobrevirão tempos trabalhosos.

Porque haverá homens amantes de 
si mesmos, avarentos, presunçosos, 
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soberbos, blasfemos, desobedientes a 
pais e mães, ingratos, profanos, (…) 
mais amantes dos deleites do que 
amantes de Deus”.19

Lembrem- se de que “os que estão 
conosco” dos dois lados do véu, 
aqueles que amam o Senhor de todo o 
seu coração, poder, mente e força, são 
mais “do que os que estão com eles”.20 
Se confiarmos ativamente no Senhor 
e em Seus caminhos, se estivermos 
engajados em Sua obra, não teremos 
medo das tendências do mundo ou de 
sermos perturbados por elas. Rogo- lhes 
que deixem de lado as influências e 
pressões mundanas e procurem ter 
espiritualidade em sua vida diária. 
Amem o que o Senhor ama — o que 
inclui Seus mandamentos, Suas casas 
santas, nossos convênios sagrados 
com Ele, o sacramento a cada Dia do 
Senhor, nossa comunicação por meio 
da oração —, e vocês não se sentirão 
perturbados.

Último tópico: confiar no Senhor 
e em Suas promessas. Sei que todas 
as Suas promessas serão cumpridas. 
Sei disso com a mesma firmeza com 
que estou aqui diante de vocês nesta 
sagrada reunião.

O Senhor revelou: “Pois aqueles que 
são prudentes e tiverem recebido a 
verdade e tomado o Santo Espírito por 
seu guia e não tiverem sido enganados 
— em verdade vos digo que não serão 

cortados e lançados no fogo, mas 
suportarão o dia”.21

É por esse motivo que não devemos 
nos perturbar pelos tumultos atuais, 
por aquelas pessoas no grande e espa-
çoso edifício, por aqueles que ridicula-
rizam o empenho honesto e o serviço 
dedicado ao Senhor Jesus Cristo. O 
otimismo, a coragem e até a caridade 
advêm de um coração que não está 
sobrecarregado por problemas ou por 
confusão. O presidente Nelson, que 
“[vê] o futuro com otimismo”, lembrou- 
nos: “Se quisermos ter a esperança de 
filtrar as diversas opiniões e filosofias 
dos homens que atacam a verdade, 

precisamos aprender a receber 
revelação”.22

Para recebermos revelação pes-
soal, devemos fazer com que viver o 
evangelho e incentivar a fidelidade e 
a espiritualidade em outras pessoas 
assim como em nós mesmos seja uma 
prioridade.

Spencer W. Kimball era um dos 
profetas de minha juventude. Nesses 
últimos anos, após ser chamado 
como apóstolo, encontrei paz em sua 
primeira mensagem de conferência 
geral, em outubro de 1943. Ele estava 
atônito com o chamado. Sei como é ter 
esse sentimento. O élder Kimball disse: 
“Ponderei sobre muitas coisas, jejuei 
e também orei. Havia pensamentos 
conflitantes surgindo em minha mente 
— pareciam vozes dizendo: ‘Você não 
consegue. Você não é digno. Você não 
tem capacidade’ — e, por fim, sempre 
vinha o pensamento triunfante: ‘Você 
deve fazer o trabalho que lhe foi desig-
nado — você deve ser capaz e deve 
estar digno e qualificado’. E a batalha 
se intensificava”.23

Sinto- me tocado pelo testemunho 
desse apóstolo com um coração puro, 
que se tornaria o 12º presidente desta 
poderosa Igreja. Ele reconheceu que 
tinha de afastar seus medos para “fazer 
o trabalho designado” e que ele tinha de 
confiar no Senhor para ter força para se 
tornar uma pessoa “capaz, digna e quali-
ficada”. Também podemos fazer isso. As 
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maneira prática, a aprender e a viver 
Seu evangelho restaurado em nossa 
vida diária.

Um período de revelação
Vivemos em um período notável e 

de muita revelação na Igreja restaurada 
de Jesus Cristo. As mudanças históricas 

Élder David A. Bednar
Do Quórum dos Doze Apóstolos

A corda é uma ferramenta essencial 
com a qual todos estamos fami-
liarizados. As cordas são feitas de 

fibra de tecido, plantas, fios ou outros 
materiais que são individualmente 
torcidos ou trançados. Curiosamente, 
materiais que podem ser bastante cor-
riqueiros podem ser entrelaçados e se 
tornar extremamente fortes. Portanto, 
vincular e unir materiais comuns de 
modo eficaz pode produzir uma ferra-
menta extraordinária.

Assim como a força da corda advém 
de muitas fibras entrelaçadas, o evan-
gelho de Jesus Cristo nos proporciona 
a melhor perspectiva da verdade e 
oferece as mais ricas bênçãos quando 
damos ouvido à admoestação de Paulo 
de “congregar em Cristo todas as coisas 
tanto as que estão nos céus como as 
que estão na terra”.1 De modo conside-
rável, essa importante congregação da 
verdade está voltada ao Senhor Jesus 
Cristo e está centralizada Nele, pois Ele 
é “o caminho, e a verdade, e a vida”.2

Oro para que o Espírito Santo 
ilumine cada um de nós ao refletirmos 
sobre como o princípio de congregar 
em Cristo todas as coisas se aplica, de 

Congregar em Cristo 
todas as coisas
O poder que o evangelho do Salvador tem de nos transformar  
e de nos abençoar resulta de se discernir e aplicar a relação entre  
suas doutrinas, seus princípios e suas práticas.

batalhas vão se intensificar, mas vamos 
enfrentá- las com o Espírito do Senhor. 
Não nos perturbaremos porque, 
quando apoiamos o Senhor e defen-
demos Seus princípios e Seu plano 
eterno, estamos em solo sagrado.

Bem, e minha filha e meu genro 
que, há alguns anos, fizeram aquela 
pergunta profunda e sincera com base 
no medo? Eles pensaram seriamente 
em nossa conversa daquela noite; 
eles oraram, jejuaram e tiraram suas 
próprias conclusões. Felizmente para 
eles e para nós, os avós, eles foram 
abençoados com sete lindos filhos e 
seguem adiante com fé e amor.

Sejam corajosos, irmãos e irmãs. 
Sim, vivemos em tempos trabalhosos, 
mas, se permanecermos no cami-
nho do convênio, não precisaremos 
temer. Eu os abençoo para que, ao 
fazerem isso, não sejam perturbados 
pelos tempos em que vivemos ou 
pelos problemas que surgirem em seu 
caminho. Eu os abençoo para que 
escolham permanecer em lugares san-
tos e não ser movidos. Eu os abençoo 
para acreditarem nas promessas de 
Jesus Cristo, que Ele vive e Ele está 
cuidando de nós, que Se preocupa 
conosco e permanece ao nosso lado. 
Em nome de nosso Senhor e Salvador, 
Jesus Cristo. Amém. ◼
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anunciadas hoje têm apenas um 
propósito principal: fortalecer a fé no 
Pai Celestial e no Seu plano, e em Seu 
Filho Jesus Cristo e Sua Expiação. A 
programação das reuniões dominicais 
não foi simplesmente encurtada. Na 
verdade, agora temos mais oportunida-
des e responsabilidades como indiví-
duos e famílias de usar nosso tempo 
para consolidar o Dia do Senhor como 
um deleite, tanto no lar como na igreja.

Em abril passado, não houve uma 
mera mudança na estrutura da organi-
zação dos quóruns do sacerdócio. Na 
verdade, ênfase e força foram dadas 
para que houvesse uma maneira mais 
elevada e sagrada de ministrar aos 
nossos irmãos e irmãs.

Assim como as fibras entrelaçadas 
de uma corda produzem uma ferra-
menta poderosa e resistente, todas 
essas ações inter- relacionadas fazem 
parte de um esforço unificado para 
melhor alinhar o enfoque, os recursos e 
a obra da Igreja restaurada do Salvador 
à sua missão primordial: ajudar a Deus 

em Sua obra de levar a efeito a salva-
ção e a exaltação de Seus filhos. Por 
favor, não se concentrem primordial-
mente nos aspectos logísticos do que 
foi anunciado. Não podemos permitir 
que os detalhes dos procedimentos 
obscureçam as abrangentes razões 
espirituais pelas quais essas mudanças 
estão sendo feitas.

Nosso desejo é que a fé no plano do 
Pai e na missão redentora do Salvador 
aumente na Terra e que o eterno convê-
nio de Deus seja estabelecido.3 Nossos 
únicos objetivos são facilitar a conversão 
contínua ao Senhor e amar mais ple-
namente nossos irmãos e nossas irmãs, 
servindo- os com mais eficácia.

Segmentar e separar
Às vezes, como membros da Igreja, 

segmentamos, separamos e aplicamos 
o evangelho em nossa vida criando 
longas listas de tópicos individuais de 
estudo e de tarefas a serem cumpridas. 
Mas tal atitude pode possivelmente 
limitar nosso entendimento e nossa 

visão. Devemos tomar cuidado, pois 
um enfoque farisaico nesse tipo de lista 
pode nos desviar de nossa aproxima-
ção do Senhor.

O propósito e a purificação, a felici-
dade e a alegria, e a contínua conver-
são e proteção que advêm da “entrega 
de [nosso] coração a Deus” 4 e de 
“[recebermos] sua imagem em [nosso] 
semblante” 5 não podem ser obtidos 
apenas por meio da realização e do 
monitoramento de todas as coisas espi-
rituais que devemos fazer. Na verdade, 
o poder que o evangelho do Salvador 
tem de nos transformar e de nos aben-
çoar resulta de se discernir e aplicar a 
relação entre suas doutrinas, seus prin-
cípios e suas práticas. Somente quando 
congregamos em Cristo todas as coisas, 
com um firme enfoque Nele, as ver-
dades do evangelho podem, de forma 
sinérgica, capacitar- nos para nos tornar 
o que Deus deseja que nos tornemos 6 
e para perseverarmos valentemente 
até o fim.7

Aprender e relacionar as verdades do 
evangelho

O evangelho de Jesus Cristo é uma 
magnífica tapeçaria de verdade “bem 
[ajustada]” 8 e entrelaçada. À medida 
que aprendemos e vinculamos as ver-
dades reveladas do evangelho, somos 
abençoados ao receber uma preciosa 
perspectiva e mais capacidade espiri-
tual por olhos que conseguem ver a 
influência do Senhor em nossa vida e 
por ouvidos que escutam Sua voz.9 E o 
princípio de congregar em Cristo todas 
as coisas pode nos ajudar a transformar 
as tradicionais listas em um conjunto 
unificado, integrado e completo. 
Gostaria de explicar o que estou ten-
tando dizer citando um exemplo dou-
trinário e outro relacionado à Igreja.

Exemplo 1. A quarta regra de fé 
é uma das grandes ilustrações de se 
congregar em Cristo todas as coisas: 
“Cremos que os primeiros princípios 
e ordenanças do Evangelho são: 
primeiro, Fé no Senhor Jesus Cristo; 
segundo, Arrependimento; terceiro, 
Batismo por imersão para a remissão 
de pecados; quarto, Imposição de 
mãos para o dom do Espírito Santo”.10
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A verdadeira fé está centralizada no 
Senhor Jesus Cristo — no fato de que 
Ele é o Filho divino e Unigênito do Pai 
e na missão redentora que Ele cum-
priu. “Porque satisfez às exigências da 
lei e reivindica todos os que nele têm 
fé; e os que nele têm fé se apegarão a 
tudo que é bom; portanto, ele advoga 
a causa dos filhos dos homens; e ele 
habita eternamente nos céus.” 11 Exercer 
fé em Cristo significa confiar e colo-
car nossa confiança Nele como nosso 
Salvador, em Seu nome e em Suas 
promessas.

A primeira e natural consequência 
de se confiar no Salvador é o arrepen-
dimento e o afastamento do mal. À 
medida que exercemos fé no Senhor, 
naturalmente nos voltamos e nos ache-
gamos a Ele e dependemos Dele. Por-
tanto, arrepender- se significa acreditar 
e confiar que o Redentor fará por nós 

o que não podemos fazer por nós mes-
mos. Cada um de nós deve “[confiar ] 
plenamente nos méritos daquele que é 
poderoso para salvar”,12 pois somente 
“por meio dos méritos e misericórdia e 
graça do Santo Messias” 13 podemos nos 
tornar novas criaturas em Cristo14 e, por 
fim, voltar à presença de Deus e habitar 
com Ele.

A ordenança do batismo por imer-
são para a remissão de pecados exige 
que acreditemos Nele, que confiemos 
Nele e que O sigamos. Néfi proclamou: 
“Portanto, meus amados irmãos, sei 
que, se seguirdes o Filho com todo o 
coração, agindo sem hipocrisia e sem 
dolo diante de Deus, mas com verda-
deira intenção, arrependendo- vos de 
vossos pecados, testemunhando ao Pai 
que estais dispostos a tomar sobre vós 
o nome de Cristo pelo batismo — sim, 
seguindo vosso Senhor e vosso Salvador 

à água, segundo a sua palavra, eis que 
então recebereis o Espírito Santo; sim, 
então vem o batismo de fogo e do 
Espírito Santo”.15

A ordenança da imposição de mãos 
para o dom do Espírito Santo exige que 
acreditemos Nele, que confiemos Nele, 
que O sigamos e que prossigamos com 
firmeza Nele com o auxílio de Seu 
Santo Espírito. Conforme Néfi declarou, 
“e agora (…) sei por isso que, a menos 
que o homem persevere até o fim, 
seguindo o exemplo do Filho do Deus 
vivo, não poderá ser salvo”.16

A quarta regra de fé não somente 
identifica os princípios e as ordenanças 
essenciais do evangelho restaurado. 
Na verdade, essa declaração inspirada 
de crenças congrega em Cristo todas 
as coisas: acreditar Nele, confiar Nele, 
segui- Lo e prosseguir com firmeza Nele 
— sim, com Ele.

Exemplo 2. Quero agora descrever 
como todos os programas e iniciativas 
da Igreja estão congregados em Cristo. 
Muitos outros exemplos poderiam ser 
mencionados; utilizarei apenas alguns.

Em 1978, o presidente Spencer W. 
Kimball instruiu aos membros da 
Igreja que Sião fosse fortalecida em 
todo o mundo. Ele aconselhou os 
membros da Igreja a permanecerem 
em sua terra natal e a estabelecerem 
estacas fortes reunindo a família de 
Deus e ensinando- os os caminhos do 
Senhor. Ele mencionou ainda que mais 
templos seriam construídos e prometeu 
bênçãos para os santos onde quer que 
vivessem no mundo.17

À medida que o número de estacas 
aumentou, houve uma necessidade 
maior de que o lar dos santos dos últi-
mos dias “se tornasse um [local] onde 
os membros da família [gostassem] 
de estar, onde [pudessem] desenvol-
ver sua vida e encontrar amor, apoio, 
apreço e incentivo mútuos”.18 Conse-
quentemente, em 1980, as reuniões de 
domingo foram consolidadas em um 
bloco de três horas a fim de “nova-
mente enfatizar a responsabilidade 
pessoal e familiar de se aprender, viver 
e ensinar o evangelho”.19 Essa ênfase 
na família e no lar foi novamente 
confirmada no documento “A Família: 
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Proclamação ao Mundo”, apresentado 
pelo presidente Gordon B. Hinckley 
em 1995.20

Em abril de 1998, o presidente 
Hinckley anunciou a construção de 
muitos outros templos menores, levando 
assim as ordenanças sagradas da casa do 
Senhor ao alcance de indivíduos e famí-
lias da Igreja em todo o mundo.21 Essas 
oportunidades aprimoradas de cres-
cimento e desenvolvimento espiritual 
foram complementadas por melhorias 
relacionadas à autossuficiência material 
por meio da apresentação do Fundo 
Perpétuo de Educação em 2001.22

Durante seu ministério, o presi-
dente Thomas S. Monson repetidas 
vezes exortou os santos a saírem “ao 
resgate” e enfatizou o cuidado pelos 
pobres e necessitados como uma 
das responsabilidades divinamente 
atribuídas da Igreja. Dando continui-
dade à ênfase na preparação material, 
os serviços de autossuficiência foram 
implementados em 2012.

Nos últimos anos, princípios 
essenciais sobre como fazer o Dia 
do Senhor ser deleitoso no lar e na 
igreja foram enfatizados e reforçados, 
preparando- nos assim para os ajustes 
na programação das reuniões domi-
nicais que foram anunciados nesta 
sessão da conferência geral.23

E há seis meses, os quóruns do 
Sacerdócio de Melquisedeque foram 

fortalecidos e alinhados com mais 
eficácia às auxiliares a fim de que hou-
vesse uma abordagem mais elevada e 
mais sagrada quanto a ministrar.

Creio que a sequência e o momento 
de implementação dessas iniciativas 
ao longo de muitas décadas podem 
nos ajudar a visualizar um trabalho 
unificado e abrangente, não apenas 
uma série de iniciativas independentes 
e separadas. “Deus revelou um padrão 
de progresso espiritual para as pessoas 
e famílias por meio de ordenanças, 
ensino, programas e atividades cen-
tralizados no lar e apoiados pela 
Igreja. As organizações e os progra-
mas da Igreja existem para abençoar as 
pessoas e as famílias, e não são um fim 
em si mesmos.” 24

Oro para que reconheçamos a obra 
do Senhor como uma grande obra em 
todo o mundo, que está se tornando 
cada vez mais centralizada no lar e 
apoiada pela Igreja. Sei que o Senhor 
está revelando e ainda “revelará muitas 
coisas grandiosas e importantes relati-
vas ao reino de Deus”, e testifico isso.25

Promessa e testemunho
Comecei meu discurso destacando 

a força que é criada à medida que 
fibras de materiais são torcidas ou 
trançadas até se obter uma corda. De 
modo semelhante, prometo que mais 
perspectiva, propósito e poder estarão 

evidentes em nosso aprendizado e em 
nossa vivência do evangelho restau-
rado de Jesus Cristo ao nos esforçar-
mos para congregar em Cristo todas 
as coisas.

Todas as oportunidades e bênçãos 
de consequência eterna são originadas, 
tornam- se possíveis, têm propósito e 
permanecem por meio do Senhor Jesus 
Cristo. Conforme Alma testificou, “não 
há outro caminho ou meio pelo qual o 
homem possa ser salvo, a não ser em 
Cristo e por intermédio dele. Eis que 
ele é a vida e a luz do mundo”.26

Com alegria, declaro meu teste-
munho da divindade e da realidade 
de nosso Pai Eterno e de Seu Filho 
Amado, Jesus Cristo. Encontramos 
alegria em nosso Salvador. Nele encon-
tramos a garantia de “paz neste mundo 
e vida eterna no mundo vindouro”.27 
Presto testemunho disso no sagrado 
nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. ◼
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julho de 2001, p. 60.
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 24. Manual 2: Administração da Igreja, 2010, 
1.4; grifo do autor.
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seculares. Aqueles que já tiveram 
visões espirituais podem sofrer de 
cegueira espiritual. Como o presidente 
Henry B. Eyring disse: “O problema 
deles não reside no que eles pensam 
que veem; reside no que eles ainda 
não podem ver”.1

Os métodos da ciência nos levam 
ao que chamamos de verdade cientí-
fica; mas a “verdade científica” não é 
o ponto central da vida. Aqueles que 
não aprendem “pelo estudo e também 
pela fé” (Doutrina e Convênios 88:118) 
limitam sua compreensão da verdade 
ao que eles podem verificar por meios 
científicos. Isso estabelece limites artifi-
ciais na busca deles pela verdade.

O presidente James E. Faust disse: 
“Aqueles que foram [batizados] colo-
cam sua alma eterna em risco quando, 
de forma negligente, buscam ape-
nas a fonte secular de aprendizado. 
Cremos que A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias possui 
a plenitude do evangelho de Cristo, 
o qual é a essência da verdade e da 
compreensão eterna”.2

Encontramos alegria verdadeira e 
duradoura ao conhecermos e agirmos 
de acordo com a verdade a respeito 
de quem somos, do significado da 
vida mortal e de sabermos para onde 
iremos quando morrermos. Essas ver-
dades não podem ser aprendidas por 
métodos científicos ou seculares.

fontes que são qualificadas no assunto 
e que são livres de motivações egoístas.

I.
Quando buscamos a verdade a 

respeito de religião, devemos utilizar 
métodos espirituais apropriados para 
a pesquisa: a oração, o testemunho do 
Espírito Santo e o estudo das escrituras 
e das palavras dos profetas modernos. 
Entristeço- me quando ouço falar de 
alguém que comenta que perdeu a 
fé na religião devido a ensinamentos 

Presidente Dallin H. Oaks
Primeiro conselheiro na Primeira Presidência

As escrituras definem “verdade” 
como “o conhecimento das 
coisas como são, como foram 

e como serão” (Doutrina e Convênios 
93:24). Essa é uma definição perfeita 
para o plano de salvação e para “A 
Família: Proclamação ao Mundo”.

Vivemos em uma época de infor-
mações amplamente desenvolvidas e 
divulgadas. Mas nem todas essas infor-
mações são verdadeiras. Precisamos 
ser cautelosos e sábios ao buscarmos a 
verdade e ao escolhermos fontes para 
tais pesquisas. Não devemos considerar 
proeminência ou autoridade secular 
como fontes qualificadas de verdade. 
Devemos ser cautelosos quanto a 
confiar em informações ou conselhos 
fornecidos por estrelas do entreteni-
mento, atletas de destaque ou fontes 
anônimas da internet. O conhecimento 
em uma determinada área não deve ser 
considerado conhecimento da verdade 
em outros assuntos.

Devemos também ser cautelosos 
a respeito da motivação daquele que 
fornece informações. É por isso que as 
escrituras nos advertem contra as arti-
manhas sacerdotais (ver 2 Néfi 26:29). 
Se a fonte é anônima ou desconhecida, 
a informação também pode ser suspeita.

Nossas decisões pessoais devem 
se basear nas informações vindas de 

A verdade e o plano
Quando buscamos a verdade a respeito de religião, devemos 
utilizar métodos espirituais apropriados para a pesquisa.
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II.
Falarei agora sobre as verdades do 

evangelho restaurado que são impres-
cindíveis para a doutrina de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. Pensem nessas verdades cui-
dadosamente. Elas explicam muito a 
respeito de nossa doutrina e de nossas 
práticas, incluindo, talvez, algumas coi-
sas que ainda não são compreendidas.

Existe um Deus, que é o Pai amo-
roso do espírito de todos os que já 
viveram e ainda viverão.

O gênero é eterno. Antes de nas-
cermos nesta Terra, vivíamos como 
homens ou mulheres em espírito na 
presença de Deus.

Acabamos de ouvir o Coro do 
Tabernáculo da Praça do Templo 
cantar “Vou cumprir o plano de Deus”.3 
Esse é o plano que Deus estabeleceu 
para que todos os Seus filhos espiri-
tuais pudessem progredir eternamente. 
Esse plano é essencial para cada um 
de nós.

Nesse plano, Deus criou esta Terra 
como um lugar onde Seus amados 
filhos espirituais pudessem nascer na 
mortalidade para receber um corpo 
físico e ter a oportunidade de progresso 
eterno ao fazerem escolhas corretas.

Para serem significativas, as escolhas 
da mortalidade tinham de ser entre 
as forças opostas do bem e do mal. 
A oposição era necessária, e assim foi 
permitido a um adversário, que foi 

expulso por rebelião, tentar os filhos 
de Deus a agir de modo contrário ao 
plano de Deus.

O propósito do plano de Deus 
era dar a Seus filhos a oportunidade 
de escolher a vida eterna. Isso seria 
alcançado somente pela experiência 
na mortalidade e, após a morte, pelo 
crescimento pós- mortal no mundo 
espiritual.

No decorrer da vida mortal, todos 
nós seríamos manchados pelo pecado 
quando cedêssemos às cruéis tentações 
do adversário e, em algum momento, 
morreríamos. Aceitamos esses desa-
fios confiando no plano de que Deus, 
nosso Pai, providenciaria um Salvador, 
Seu Filho Unigênito, que nos resgataria 
por meio de uma ressurreição univer-
sal, que nos concede um corpo físico 
após a morte. O Salvador também reali-
zaria uma expiação a fim de pagar o 
preço para que todos fossem purifica-
dos do pecado, sob as condições que 
Ele estipulou. Essas condições incluem 
a fé em Cristo, o arrependimento, o 
batismo, o dom do Espírito Santo e 
outras ordenanças realizadas pela auto-
ridade do sacerdócio.

O grande plano de felicidade de 
Deus oferece um equilíbrio perfeito 
entre a justiça eterna e a misericór-
dia que pode ser obtida por meio da 
Expiação de Jesus Cristo. Isso também 
nos permite ser transformados em 
novas criaturas em Cristo.

Um Deus amoroso cuida de cada 
um de nós. Sabemos que, por Seu 
amor e por meio da Expiação de Cristo, 
“toda a humanidade pode ser salva, 
pela obediência às leis e ordenanças 
[de Seu] Evangelho” (Regras de Fé 1:3; 
grifo do autor).

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias é devidamente 
conhecida como uma igreja centrali-
zada na família. Mas o que nem sempre 
se compreende bem é que nosso enfo-
que na família não se limita apenas aos 
relacionamentos mortais. Os relacio-
namentos eternos também são funda-
mentais para nossa teologia. “A família 
foi ordenada por Deus.” 4 Como parte 
do grande plano de nosso amoroso 
Criador, a missão de Sua Igreja restau-
rada é nos ajudar a alcançar a exaltação 
no reino celestial, e isso pode aconte-
cer somente por meio do casamento 
eterno entre um homem e uma mulher 
(ver Doutrina e Convênios 131:1–3). 
Afirmamos que “o sexo (masculino ou 
feminino) é uma característica essencial 
da identidade e do propósito pré- 
mortal, mortal e eterno” e “o casamento 
entre o homem e a mulher é essencial 
para Seu plano eterno”.5

Por fim, o amor de Deus é tão 
grande que, exceto para os poucos que 
deliberadamente se tornam filhos da 
perdição, Ele providenciou um destino 
de glória para todos os Seus filhos. 
“Todos os Seus filhos” incluem todos os 
que morreram. Realizamos ordenanças 
por eles, por procuração, em nossos 
templos. O propósito da Igreja restau-
rada de Jesus Cristo é qualificar Seus 
filhos para o mais alto grau de glória, 
que é a exaltação ou a vida eterna. 
Para aqueles que não desejam ou não 
se qualificam, Ele providenciou outros, 
porém inferiores, reinos de glória.

Qualquer pessoa que compreende 
essas verdades eternas pode entender 
por que nós, membros de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, pensamos como pensamos e 
fazemos o que fazemos.

III.
Mencionarei agora algumas apli-

cações dessas verdades eternas que 
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podem ser compreendidas somente à 
luz do plano de Deus.

Primeira, honramos o arbítrio pes-
soal. A maioria das pessoas está ciente 
dos grandes esforços da Igreja restau-
rada para promover a liberdade reli-
giosa nos Estados Unidos e em todo o 
mundo. Esses esforços não promovem 
somente nossos próprios interesses, 
mas, de acordo com Seu plano, pro-
curam ajudar todos os filhos de Deus 
a desfrutarem a liberdade de escolha.

Segunda, somos um povo missio-
nário. Às vezes nos perguntam por que 
enviamos missionários a tantas nações, 
mesmo entre populações cristãs. Rece-
bemos uma pergunta semelhante sobre 
o motivo de doarmos milhões de dólares 
em auxílio humanitário a não membros 
de nossa Igreja, mas não associarmos 
esse auxílio ao trabalho missionário. 
Fazemos isso porque consideramos 
que todos os mortais são filhos de Deus 
— nossos irmãos e nossas irmãs — e 
queremos compartilhar nossas riquezas 
espirituais e temporais com todos.

Terceira, a vida mortal é sagrada 
para nós. Nosso compromisso para 
com o plano de Deus exige que nos 
oponhamos ao aborto e à eutanásia.

Quarta, algumas pessoas ficam 
preocupadas com alguns posiciona-
mentos da nossa Igreja no que diz res-
peito ao casamento e aos filhos. Nosso 
conhecimento do plano de salvação 
revelado por Deus requer que nos 
oponhamos a atuais pressões sociais e 
jurídicas que procuram fazer com que 
nos afastemos do casamento tradicio-
nal e façamos mudanças que confun-
dem ou alteram o gênero ou nivelam 
as diferenças entre homens e mulheres. 
Sabemos que os relacionamentos, as 
identidades e as funções dos homens 
e das mulheres são essenciais para que 
o grande plano de Deus seja cumprido.

Quinta, também temos uma pers-
pectiva distinta a respeito dos filhos. 
Consideramos a geração e a criação 
de filhos parte do plano de Deus e um 
dever satisfatório e sagrado daqueles 
que receberam o poder para participar 
disso. Cremos que os maiores tesouros 
do céu e da Terra são nossos filhos e 
nossa posteridade. Portanto, devemos 

ensinar e lutar por princípios e práticas 
que nos ofereçam as melhores condi-
ções para o desenvolvimento e a felici-
dade dos filhos — de todos os filhos.

Por último, somos amados filhos 
de um Pai Celestial, que nos ensinou 
que a masculinidade e a feminilidade, 
o casamento entre um homem e uma 
mulher, e a geração e a criação de 
filhos são essenciais a Seu grande 
plano de felicidade. Nossa posição 
quanto a esses princípios frequente-
mente causa oposição à Igreja. Sabe-
mos que isso é inevitável. A oposição 
faz parte do plano, e a oposição mais 
intensa de Satanás está direcionada ao 
que é mais importante para o plano de 
Deus. Ele procura destruir a obra de 
Deus. Seus métodos principais são difa-
mar o Salvador e Sua autoridade divina, 
apagar os efeitos da Expiação de Jesus 
Cristo, desencorajar o arrependimento, 
falsificar as revelações e contradizer 
a prestação de contas individual. Ele 
também procura confundir os gêneros, 
distorcer o casamento e desencorajar 

a geração de filhos — especialmente 
pelos pais que criarão os filhos em 
verdade.

IV.
O trabalho do Senhor segue avante 

a despeito da oposição organizada e 
constante com a qual nos deparamos 
à medida que procuramos praticar 
os ensinamentos de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
Para aqueles que estão vacilantes 
diante dessa oposição, gostaria de dar 
estas sugestões.

Lembrem- se do princípio do arre-
pendimento, que é possível pelo poder 
da Expiação de Jesus Cristo. Como 
exortou o élder Neal Maxwell, não 
estejam entre aqueles “que preferem 
tentar mudar a Igreja em vez de mudar 
a si mesmos”.6

E como o élder Jeffrey R. Holland 
exortou:

“Preservem o que já conquistaram 
e permaneçam firmes até adquirirem 
conhecimento adicional. (…)
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Os que forem a favor, manifestem- se.
Se alguém se opuser, manifeste- se.
É proposto que apoiemos os con-

selheiros na Primeira Presidência e o 
Quórum dos Doze Apóstolos como 
profetas, videntes e reveladores.

Todos os que forem a favor, 
manifestem- se.

Os que se opuserem, se houver 
alguém, pelo mesmo sinal.

É proposto que apoiemos Brook P. 
Hales, que foi chamado para servir 
como setenta autoridade geral.

Os que forem a favor, 
manifestem- se.

Os que se opuserem, se houver, 
manifestem- se.

Com gratidão pelo serviço dedicado 
que prestaram, é proposto que 
desobriguemos os élderes Mervyn B. 
Arnold, Craig A. Cardon, Larry J. Echo 
Hawk, C. Scott Grow, Allan F. Packer, 
Gregory A. Schwitzer e Claudio D. 
Zivic como setentas autoridades gerais 
e que os designemos autoridades 
gerais eméritas.

Os que quiserem se juntar a nós e 
expressar gratidão a esses irmãos por 
seu excelente serviço, manifestem- se.

É proposto que desobriguemos 
como setentas de área: B. Sergio 
Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, 
Hans T. Boom, Fernando E. Calderón, 

Apresentado pelo presidente Henry B. Eyring
Segundo conselheiro na Primeira Presidência

Irmãos e irmãs, apresento- lhes agora 
as autoridades gerais, os setentas de 
área e as presidências gerais das auxi-

liares da Igreja para voto de apoio.
É proposto que apoiemos Russell 

Marion Nelson como profeta, vidente, 
revelador e presidente de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias; Dallin Harris Oaks como primeiro 
conselheiro na Primeira Presidência e 
Henry Bennion Eyring como segundo 
conselheiro na Primeira Presidência.

Os que forem a favor, 
manifestem- se.

Os que se opuserem, se houver, 
manifestem- se.

É proposto que apoiemos Dallin H. 
Oaks como presidente do Quórum dos 
Doze Apóstolos e M. Russell Ballard 
como presidente em exercício do 
Quórum dos Doze Apóstolos.

Os que forem a favor, 
manifestem- se.

Se alguém se opuser, manifeste- se.
É proposto que apoiemos como 

membros do Quórum dos Doze 
Apóstolos: M. Russell Ballard, Jeffrey R. 
Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen, 
Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, 
Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong e 
Ulisses Soares.

Sessão da Tarde de Sábado | 6 de outubro de 2018

Apoio aos líderes  
da Igreja

Nesta Igreja, o que conhece-
mos sempre supera o que não 
conhecemos ”.7

Exerçam fé no Senhor Jesus 
Cristo, que é o primeiro princípio 
do evangelho.

Por fim, busquem auxílio. Nossos 
líderes na Igreja nos amam e buscam 
orientação espiritual para nos ajudar. 
Temos muitos recursos que podem 
ser encontrados no site LDS.org e 
em outros auxílios para o estudo do 
evangelho no lar. Também temos 
irmãos e irmãs ministradores, chama-
dos para dar apoio amoroso.

Nosso amoroso Pai Celestial quer 
que Seus filhos tenham alegria, que 
é o propósito de nossa criação. Esse 
jubiloso destino é a vida eterna, a 
qual podemos obter ao seguirmos 
adiante pelo que nosso profeta, o 
presidente Russell M. Nelson, fre-
quentemente chama de “caminho do 
convênio”. (…) Eis o que ele disse em 
sua primeira mensagem como presi-
dente da Igreja: “Continue no cami-
nho do convênio. Seu compromisso 
de seguir o Salvador, fazendo con-
vênios com Ele e depois guardando 
esses convênios, vai abrir a porta de 
todos os privilégios e bênçãos espiri-
tuais disponíveis a mulheres, homens 
e crianças de todo o mundo”.8

Presto solene testemunho de que 
as coisas que disse são verdadeiras 
e são possíveis pelos ensinamentos 
e pela Expiação de Jesus Cristo, que 
torna tudo possível sob o grande 
plano de Deus, nosso Pai Eterno. Em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼
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 2. James E. Faust, “The Works of God”, 
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 3. “Vou cumprir o plano de Deus”, Músicas 

para Crianças, pp. 86–87.
 4. “A Família:  Proclamação ao Mundo”, 

A Liahona, maio de 2017, última 
contracapa.

 5. “A Família:  Proclamação ao Mundo”, 
última contracapa.

 6. Neal A. Maxwell, If Thou Endure It Well, 
1996, p. 101.

 7. Jeffrey R. Holland, “Eu creio , Senhor”, 
A Liahona, maio de 2013, p. 94; grifo no 
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 8. Russell M. Nelson, “Ao seguirmos adiante 
juntos”, A Liahona, abril de 2018, p. 6.



29NOVEMBRO DE 2018

H. Marcelo Cardus, Paul R. Coward, 
Marion B. De Antuñano, Robert A. 
Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. 
Erekson, Mervyn C. Giddey, João 
Roberto Grahl, Richard K. Hansen, 
Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, 
Daniel W. Jones, Steven O. Laing, 
Axel H. Leimer, Tasara Makasi, Alvin F. 
Meredith III, Adonay S. Obando, 
Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, 
José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. 
Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl 

Salinas, Michael L. Southward, 
G. Lawrence Spackman, William H. 
Stoddard, Stephen E. Thompson, 
David J. Thomson, George J. Tobias, 
Jacques A. Van Reenen, Raul 
Edgardo A. Vicencio, Keith P. Walker 
e Daniel Yirenya- Tawiah.

Os que quiserem se juntar a nós e 
expressar gratidão por seu excelente 
serviço, manifestem- se.

É proposto que apoiemos as demais 
autoridades gerais, os setentas de área 

e a presidência geral das auxiliares 
como atualmente constituídos.

Todos os que forem a favor, 
manifestem- se.

Os que se opuserem, se houver 
alguém, pelo mesmo sinal.

Os que se opuseram a quaisquer 
dos nomes propostos devem entrar em 
contato com seu presidente de estaca.

Irmãos e irmãs, somos gratos por 
sua fé e por suas orações contínuas em 
favor dos líderes da Igreja. ◼
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o altar, não apenas uma vez, mas três. 
Não havia dúvidas de que nem ele 
nem qualquer outro poder humano 
poderiam acender o fogo.

“E sucedeu que, oferecendo- se 
a oferta de manjares, o profeta Elias 
se chegou, e disse: Ó Senhor, Deus 
de Abraão, de Isaque, e de Israel, 
manifeste- se hoje que tu és Deus em 
Israel, e que eu sou teu servo, e que 
conforme a tua palavra fiz todas estas 
coisas. (…)

Então caiu fogo do Senhor, e con-
sumiu o holocausto, e a lenha, e as 
pedras, e o pó, e ainda lambeu a água 
que estava [na vala].

O que vendo todo o povo, caíram 
sobre os seus rostos, e disseram: Só o 
Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!” 6

Nos dias de hoje, Elias poderia 
dizer:

• Deus, nosso Pai Celestial, existe ou 
não; mas, se Ele existe, adorem- No.

• Jesus Cristo é ou não o Filho 
de Deus, o Redentor ressurreto 
da humanidade; mas, se Ele é, 
sigam- No.

• O Livro de Mórmon é ou não 
a palavra de Deus; mas, se é, 
aproximem- se mais de Deus estu-
dando e “seguindo seus preceitos”.7

• Joseph Smith viu ou não o Pai e o 
Filho e conversou ou não com eles 
naquele dia de primavera em 1820; 
mas, se ele o fez, sigam o manto 
profético, incluindo as chaves de 
selamento que eu, Elias, conferi a ele.

respondeu, e disseram: É boa esta 
palavra.” 4

Vocês vão se lembrar de que, por 
muitas horas, os sacerdotes de Baal 
invocaram seu deus inexistente para 
que fogo fosse enviado, “porém não 
houve voz, nem resposta, nem atenção 
alguma”.5 Quando chegou a vez de 
Elias, ele restaurou o altar do Senhor, 
que estava quebrado, pôs a lenha e a 
oferta sobre ele, e, em seguida, orde-
nou que água fosse derramada sobre 

Élder D. Todd Christofferson
Quórum dos Doze Apóstolos

Na história do Velho Testamento, 
lemos a respeito de sucessivos 
períodos em que os filhos de 

Israel honraram seu convênio com 
Jeová e O adoraram, e de outras oca-
siões em que ignoraram esse convênio 
e adoraram a ídolos ou aos baalins.1

O reinado de Acabe foi um dos 
períodos de apostasia no reino do 
norte de Israel. Em certa ocasião, o 
profeta Elias pediu ao rei Acabe que 
reunisse o povo de Israel, bem como 
os profetas ou sacerdotes de Baal, 
no Monte Carmelo. Quando o povo 
estava reunido, Elias disse a eles: 
“Até quando coxeareis entre dois 
pensamentos? (Ou, em outras pala-
vras, ‘Afinal, quando vão se decidir?’) 
Se o Senhor é Deus, segui- o; e se 
Baal, segui- o. Porém o povo não lhe 
respondeu nada”.2 Então Elias sugeriu 
que ele e os profetas de Baal dividis-
sem um bezerro e o colocassem sobre 
a lenha em seu respectivo altar, mas 
que não “[pusessem] fogo”.3 “Então 
invocai o nome do vosso deus, e eu 
invocarei o nome do Senhor; e há de 
ser que o deus que responder por 
fogo, esse será Deus. E todo o povo 

Firmes e constantes 
na fé em Cristo
Para perseverarmos firmes e constantes na fé em Cristo,  
é necessário que o evangelho de Jesus Cristo seja internalizado  
em nosso coração e em nossa alma.
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Na conferência geral passada, o 
presidente Russell M. Nelson decla-
rou: “Não é preciso ficar imaginando 
o que é verdade (ver Morôni 10:5). 
Vocês não precisam se perguntar em 
quem podem confiar com segurança. 
Por meio da revelação pessoal, vocês 
podem receber seu próprio testemu-
nho de que o Livro de Mórmon é a 
palavra de Deus, que Joseph Smith 
é um profeta e que esta é a Igreja do 
Senhor. Apesar do que outros possam 
dizer ou fazer, ninguém jamais poderá 
tirar de vocês um testemunho prestado 
em seu coração e em sua mente sobre 
o que é verdade”.8

Quando Tiago prometeu que, para 
aqueles que buscam Sua sabedoria, 
Deus a “dá liberalmente”,9 ele também 
advertiu:

“Porém peça- a com fé, não duvi-
dando; porque o que duvida é seme-
lhante à onda do mar, que é levada 
pelo vento, e lançada de uma para 
outra parte.

Não pense tal homem que receberá 
do Senhor alguma coisa.

O homem de ânimo dobre é incons-
tante em todos os seus caminhos”.10

Nosso Salvador, por outro lado, 
foi o exemplo perfeito de constân-
cia. Ele disse: “O Pai não me deixou 
só, porque eu faço sempre o que lhe 
agrada”.11 Pensem nessa descrição de 
homens e mulheres das escrituras que, 
assim como o Salvador, foram firmes e 
constantes:

Eles “se haviam convertido à verda-
deira fé; e não se afastaram dela, pois 
eram firmes e constantes e inabaláveis, 
desejando guardar com todo o empe-
nho os mandamentos do Senhor”.12

“Eles (…) [têm] opinião firme, e 
depositam continuamente sua con-
fiança em Deus.” 13

“E eis que sabeis por vós mesmos, 
porque o haveis testemunhado, que 
todos os que são levados a conhecer a 
verdade (…) são firmes e inquebrantá-
veis na fé e naquilo que os fez livres.” 14

“E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, e na comunhão, e no partir 
do pão e nas orações.” 15

Para perseverarmos firmes e cons-
tantes na fé em Cristo, é necessário que 

o evangelho de Jesus Cristo seja inter-
nalizado em nosso coração e em nossa 
alma, o que significa que o evangelho 
se torna não apenas uma das muitas 
influências na vida de uma pessoa, mas 
o enfoque determinante de sua vida e 
de seu caráter. O Senhor diz:

“E um novo coração vos darei, e 
porei dentro de vós um espírito novo; 
e tirarei o coração de pedra da vossa 
carne, e vos darei um coração de carne.

E porei dentro de vós o meu 
Espírito, e farei que andeis nos meus 
estatutos, e guardeis os meus juízos, e 
os observeis. (…)

E vós me sereis por povo, e eu vos 
serei por Deus”.16

Esse é o convênio que fazemos 
por meio do batismo e nas ordenan-
ças do templo. Mas algumas pessoas 
ainda não receberam o evangelho 
de Jesus Cristo integralmente em sua 
vida. Embora, como afirma Paulo, 
eles tenham sido “sepultados com 
[Cristo] pelo batismo”, eles ainda não 
entendem a parte que, “como Cristo 

ressuscitou dos mortos, (…) assim 
[devemos nós andar] (…) em novidade 
de vida”.17 O evangelho ainda não os 
define. Eles ainda não estão centrali-
zados em Cristo. São seletivos quanto 
às doutrinas e aos mandamentos que 
seguirão e onde e quando servirão na 
Igreja. Em contrapartida, é por meio 
do cumprimento de seus convênios 
com exatidão que aqueles “que são os 
eleitos de acordo com o convênio” 18 
evitam o engano e permanecem firmes 
na fé em Cristo.

Neste momento, a maioria de nós 
se encontra em um ponto entre, de um 
lado, a participação em rituais do evan-
gelho motivada pela sociabilidade e, de 
outro, um compromisso com a vontade 
de Deus semelhante ao de Cristo e com-
pletamente desenvolvido. Em algum 
momento, as boas novas do evange-
lho de Jesus Cristo entram em nosso 
coração e tomam posse de nossa alma. 
Pode não acontecer de uma hora para 
a outra, mas todos devemos estar no 
caminho para esse estado abençoado.
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É desafiador mas essencial perma-
necer firmes e constantes quando esti-
vermos sendo refinados “na fornalha 
da aflição”,19 algo que, mais cedo ou 
mais tarde, acontece a todos nós na 
mortalidade. Sem Deus, essas experiên-
cias sombrias nos levam ao desânimo, 
ao desespero e até à amargura. Com 
Deus, o consolo substitui a dor, a paz 
substitui o tumulto, e a esperança subs-
titui o pesar. Permanecer firmes na fé 
em Cristo trará Sua graça e Seu apoio 
alentadores.20 Ele converterá provações 
em bênçãos e, nas palavras de Isaías, 
lhes dará “grinalda por cinza”.21

Gostaria de citar três exemplos dos 
quais tenho conhecimento pessoal:

Certa mulher sofre de uma doença 
crônica debilitante que persiste a 
despeito dos cuidados médicos, das 
bênçãos do sacerdócio, dos jejuns e 
das orações. No entanto, sua fé no 
poder da oração e na realidade do 
amor de Deus por ela está intacta. Ela 
segue adiante dia a dia (e às vezes hora 
a hora) servindo em seu chamado na 
Igreja e, com seu marido, cuidando de 
sua jovem família, sorrindo o máximo 

que pode. Sua compaixão por outras 
pessoas é profunda, refinada por seu 
próprio sofrimento, e ela frequente-
mente se esquece de si mesma para 
ministrar a outras pessoas. Ela continua 
constante, e as pessoas se sentem feli-
zes por estarem próximas a ela.

Um homem que cresceu na Igreja, 
serviu como missionário de tempo 
integral e se casou com uma adorável 
mulher ficou surpreso quando alguns 
de seus irmãos começaram a criticar a 
Igreja e o profeta Joseph Smith. Após 
algum tempo, eles se afastaram da 
Igreja e tentaram persuadi- lo a segui- 
los. Como frequentemente acontece 
nesses casos, eles lhe bombardearam 
com publicações, podcasts e vídeos 
produzidos por críticos, a maioria deles 
membros afastados e ressentidos com 
a Igreja. Seus irmãos zombaram de sua 
fé, dizendo- lhe que ele era ingênuo e 
que havia sido enganado. Ele não tinha 
respostas para todas as suas afirma-
ções, e sua fé começou a vacilar com 
a implacável oposição. Ele se pergun-
tava se deveria parar de frequentar a 
Igreja. Ele conversou com sua esposa. 

Conversou com pessoas em quem 
confiava. Ele orou. Ao meditar nesse 
estado de espírito conturbado, ele se 
lembrou de ocasiões em que havia sen-
tido o Espírito Santo e recebido um tes-
temunho da verdade pelo Espírito. Ele 
concluiu, dizendo: “Para ser sincero, 
devo admitir que o Espírito me tocou 
mais de uma vez e que o testemunho 
do Espírito é real”. Ele tem um senti-
mento renovado de felicidade e de paz 
que é compartilhado por sua esposa e 
por seus filhos.

Um marido e uma mulher, que cons-
tante e alegremente seguiam o conse-
lho das autoridades gerais em sua vida, 
estavam tristes por causa da dificuldade 
que eles tinham para ter filhos. Eles 
tiveram gastos significativos com profis-
sionais competentes da área médica e, 
depois de algum tempo, foram aben-
çoados com um filho. Tragicamente, no 
entanto, após cerca de um ano, o bebê 
foi vítima de um acidente cuja culpa 
não era de ninguém, mas que o deixou 
em um estado de semicoma, com 
uma expressiva lesão cerebral. Ele tem 
recebido os melhores cuidados, mas 
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os médicos não podem prever como 
as coisas vão se desenvolver daqui 
para frente. A criança, por quem esse 
casal tanto se esforçou e orou para que 
viesse ao mundo, foi, de certo modo, 
levada, e eles não sabem se ela retor-
nará para eles. Eles agora se esforçam 
para cuidar das necessidades essenciais 
do bebê ao mesmo tempo em que pre-
cisam cumprir com outras responsabi-
lidades. Nesse momento extremamente 
difícil, eles têm se voltado ao Senhor. 
Eles confiam no “pão de cada dia” 
que recebem Dele. São auxiliados por 
familiares e amigos compassivos e são 
fortalecidos pelas bênçãos do sacerdó-
cio. Eles se aproximaram um do outro, 
e sua união talvez tenha se tornado 
mais profunda e completa agora do que 
seria de outra forma.

No dia 23 de julho de 1837, o 
Senhor direcionou uma revelação ao 
presidente do Quórum dos Doze Após-
tolos na época, Thomas B. Marsh. Ela 
incluía o seguinte:

“E ora por teus irmãos dos Doze. 
Admoesta- os severamente por causa de 
meu nome e que sejam admoestados 
por todos os seus pecados; e, perante 
mim, sê fiel a meu nome.

E depois de suas tentações e muitas 
tribulações, eis que eu, o Senhor, 
procurá- los- ei; e se não endurecerem 
o coração e não enrijecerem a cer-
viz contra mim, serão convertidos e 
curá- los- ei”.22

Creio que os princípios descritos 
nesses versículos se aplicam a todos 
nós. As tentações e as tribulações que 
enfrentamos, além de qualquer teste 
que o Senhor julgar conveniente impor 
a nós, podem nos levar à plena con-
versão e cura. Mas isso acontecerá se, e 
somente se, não endurecermos nosso 
coração nem enrijecermos nossa cerviz 
contra Ele. Se permanecermos firmes e 
constantes, aconteça o que acontecer, 
alcançaremos a conversão que o Salva-
dor esperava quando Ele disse a Pedro: 
“Quando te converteres, fortalece teus 
irmãos”,23 uma conversão tão completa 
que não pode ser desfeita. A cura 
prometida é a purificação e a santifica-
ção de nossa alma ferida pelo pecado, 
tornando- nos santos.

Isso me faz lembrar do conselho 
que as mães dão: “Coma a salada; vai 
fazer bem para você”. As mães estão 
certas, e no contexto de ser cons-
tante na fé, “comer a salada” significa 
orar constantemente, banquetear- se 
com as escrituras diariamente, servir 
e adorar na Igreja, tomar o sacra-
mento dignamente todas as semanas, 
amar ao próximo e tomar nossa 
cruz em obediência a Deus todos 
os dias.24

Lembrem- se sempre da promessa 
de que coisas boas estão por vir, tanto 
agora como no futuro, para aqueles 
que são firmes e constantes na fé em 
Cristo. Lembrem- se da “vida eterna e 
[da] alegria dos santos”.25 “Ó todos vós, 
que sois puros de coração, levantai a 
cabeça e recebei a agradável palavra de 
Deus e banqueteai- vos com seu amor; 
porque podereis fazê- lo para sempre, 
se vossa mente for firme.” 26 Em nome 
de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Ver Guia para Estudo das Escrituras, “Baal”.
 2. 1 Reis 18:21.
 3. 1 Reis 18:23.
 4. 1 Reis 18:24.
 5. 1 Reis 18:29.
 6. 1 Reis 18:36, 38–39.
 7. Introdução do Livro de Mórmon.
 8. Russell M. Nelson, “Revelação para a Igreja, 

revelação para nossa vida”, Liahona, maio 
de 2018, p. 95.

 9. Ver Tiago 1:5.

 10. Tiago 1:6–8.
 11. João 8:29; grifo do autor.
 12. 3 Néfi 6:14; ver também Alma 27:27.
 13. Alma 57:27.
 14. Helamã 15:7–8.
 15. Atos 2:42.
 16. Ezequiel 36:26–28; ver também  

2 Coríntios 3:3.
 17. Romanos 6:4.
 18. Ver Joseph Smith—Mateus 1:22–23; ver 

também Mateus 24:24–25.
 19. 1 Néfi 20:10; ver também Isaías 48:10.
 20. Como disse o Senhor a Joseph Smith, 

que na época tinha 22 anos, depois da 
perda de parte da tradução do Livro de 
Mórmon: “Não devias ter temido mais 
aos homens do que a Deus. (…) Ele teria 
estendido o braço, amparando- te contra 
todos os dardos inflamados do adversário; 
e teria permanecido contigo em todos 
os momentos de angústia” (Doutrina e 
Convênios 3:7–8). Após sua conversão, 
Alma testificou: “E fui amparado em 
provações e dificuldades de toda espécie, 
sim, em todo tipo de aflições; sim, Deus 
livrou- me da prisão e de grilhões e da 
morte; sim, e ponho minha confiança 
nele e ele ainda me libertará. E sei que 
me levantará no último dia para viver em 
glória com ele” (Alma 36:27–28).

 21. Isaías 61:3.
 22. Doutrina e Convênios 112:12–13.
 23. Lucas 22:32.
 24. Ver Lucas 9:23. O presidente Russell M. 

Nelson nos lembrou: “Nada abre os céus 
como a combinação do aumento da pureza, 
da obediência exata, da busca sincera, de 
se banquetear diariamente com as palavras 
de Cristo no Livro de Mórmon [ver 2 Néfi 
32:3] e de tempo regular dedicado ao 
trabalho de templo e história da família” 
(“Revelação para a Igreja , revelação para 
nossa vida”, p. 96).

 25. Enos 1:3.
 26. Jacó 3:2.
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A propriedade podia ser facilmente 
acessada, era repleta de belos pinhei-
ros canadenses e tinha uma localização 
proeminente que a tornaria visível para 
milhares de motoristas que passavam 
pelo local.

Apresentamos o local com fotos e 
mapas na reunião mensal do Comitê de 
Locais de Templos. O presidente Hin-
ckley autorizou que fizéssemos uma 
proposta para comprar a propriedade e 
que terminássemos os estudos necessá-
rios. Em dezembro daquele ano, relata-
mos ao comitê que os estudos estavam 
completos e pedimos a aprovação para 
prosseguir com a compra. Após ver 
nosso relatório, o presidente Hinckley 
disse: “Sinto que devo ver esse local”.

Mais tarde naquele mês, dois dias 
após o Natal, fomos para Vancouver 
com o presidente Hinckley, o pre-
sidente Thomas S. Monson e Bill 
Williams, um arquiteto de templos. 
Fomos recebidos por Paul Christensen, 
o presidente da estaca local, que nos 
levou até lá. Era um dia um pouco 
úmido e nublado, mas o presidente 
Hinckley saiu rapidamente do carro 
e começou a andar pelo local.

Após passar algum tempo lá, per-
guntei ao presidente Hinckley se ele 
gostaria de ver alguns outros locais que 
havíamos analisado. Ele disse que gos-
taria de fazer isso. Ao visitarmos outros 
locais, conseguimos fazer uma compa-
ração de seus pontos positivos.

Demos uma grande volta em torno 
de Vancouver olhando as outras 
propriedades e, por fim, voltamos ao 
primeiro local. O presidente Hinckley 
disse: “Este é um belo local”. Depois 
ele perguntou: “Podemos visitar a 
capela da Igreja a cerca de meio quilô-
metro de distância?”

“Claro, presidente”, respondemos.
Entramos no carro e fomos para a 

capela mais próxima. Ao chegarmos 
à capela, o presidente Hinckley disse: 
“Vire à esquerda aqui”. Viramos e 
seguimos a rua como nos foi instruído. 
A rua começou a subir levemente.

Assim que o carro alcançou o topo 
da subida, o presidente Hinckley disse: 
“Pare o carro, pare o carro”. Ele então 
apontou para um terreno à direita e 

templo em Vancouver abençoaria os 
membros da Igreja. Foi autorizado que 
procurássemos um lugar e, depois de 
analisarmos diversas propriedades que 
pertenciam à Igreja, outros locais em 
Vancouver que não pertenciam à Igreja 
também foram avaliados.

Um belo local em uma região 
com edifícios religiosos ao lado da 
Rodovia Trans- Canadá foi encontrado. 

Bispo Dean M. Davies
Primeiro conselheiro no Bispado Presidente

Falando sobre o presidente de A 
Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias, o Senhor 

proclamou:
“E também o dever do presidente 

do sumo sacerdócio é presidir toda a 
igreja e ser semelhante a Moisés —

(…) sim, em ser um vidente, um 
revelador, um tradutor e um profeta, 
possuindo todos os dons de Deus que ele 
confere ao cabeça da igreja” (Doutrina 
e Convênios 107:91–92; grifo do autor).

Tenho sido abençoado por tes-
temunhar algumas das dádivas de 
Deus sobre Seus profetas. Gostaria de 
compartilhar com vocês uma expe-
riência sagrada em que testemunhei 
isso. Antes de meu chamado atual, eu 
ajudava a identificar e a recomendar 
locais para a construção de templos. 
Depois de 11 de setembro de 2001, 
cruzar os limites dos EUA para entrar 
e sair do país se tornou mais difícil. 
Como resultado disso, muitos mem-
bros da Igreja levavam de duas a três 
horas para atravessar a fronteira de 
Vancouver, Canadá, para ir ao Templo 
de Seattle Washington. O presidente 
Gordon B. Hinckley, presidente da 
Igreja na época, afirmou que um 

Vinde ao profeta 
escutar
Ao consolidarmos em nossa vida a prática de ouvir e atender à voz dos 
profetas vivos, receberemos bênçãos eternas.
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perguntou: “E essa propriedade? É aqui 
que teremos um templo. É aqui que o 
Senhor quer o templo. Você consegue 
comprar esse local? Você consegue 
comprar esse local?”

Não havíamos olhado essa proprie-
dade. Era muito distante da rodovia 
principal e não estava listada para 
venda. Quando respondemos que 
não sabíamos, o presidente Hinckley 
apontou para a propriedade e disse 
novamente: “É aqui que teremos um 
templo”. Ficamos lá por alguns minutos 
e depois partimos para o aeroporto a 
fim de voltarmos para casa.

No dia seguinte, o irmão Williams 
e eu fomos chamados ao escritório do 
presidente Hinckley. Ele havia dese-
nhado tudo em um pedaço de papel: 
as estradas, a capela, a esquina onde 
viramos à esquerda e o X marcando 
o local do templo. Ele perguntou o 
que havíamos descoberto. Dissemos 
que ele não poderia ter escolhido uma 
propriedade mais difícil. Ela pertencia 
a três pessoas: uma do Canadá, uma 
da Índia e uma da China! E não estava 
na região de edifícios religiosos que 
precisava estar.

“Bem, façam o seu melhor”, disse ele.
Então os milagres aconteceram. Em 

alguns meses, conseguimos a proprie-
dade e, mais tarde, a cidade de Langley, 
na Colúmbia Britânica, deu permissão 
para que construíssemos o templo.

Ao refletir sobre essa experiência, 
sinto- me humilde ao perceber que, 
embora o irmão Williams e eu tivés-
semos educação formal e anos de 
experiência em mercado imobiliário 
e projetos de templos, o presidente 
Hinckley não tinha esse treinamento 
formal, mas tinha algo muito melhor 
— o dom da visão profética. Ele foi 
capaz de vislumbrar onde o templo 
do Senhor deveria ser construído.

Quando o Senhor ordenou aos 
primeiros santos nesta dispensação que 
construíssem um templo, Ele declarou:

“Mas que se construa uma casa a 
meu nome, conforme o modelo que 
lhes mostrarei.

E se meu povo não a construir de 
acordo com o modelo que eu mostrar 
a sua presidência, não a aceitarei de 

suas mãos” (Doutrina e Convênios 
115:14–15).

Da mesma maneira que acontecia 
com os primeiros santos, acontece 
conosco hoje em dia: o Senhor revelou 
e continua a revelar ao presidente da 
Igreja os padrões pelos quais o reino 
de Deus deve ser dirigido em nossos 
dias. E, de forma pessoal, Ele dá orien-
tação sobre como cada um de nós deve 
dirigir nossa vida, de modo que nossa 
conduta possa ser igualmente aceitável 
para o Senhor.

Em abril de 2013, falei sobre os 
esforços envolvidos na preparação do 
alicerce de cada templo para garantir 
que eles possam resistir às tempestades 
e calamidades às quais estarão sujei-
tos. Mas o alicerce é só o começo. Um 
templo é composto de muitos blocos 
de construção, montados de acordo 
com padrões pré- definidos. Se nossa 
vida deve se tornar o templo que cada 
um de nós está se esforçando para 
construir como ensinado pelo Senhor 
(ver 1 Coríntios 3:16–17), podemos de 
forma sensata nos perguntar: “Quais 
blocos de construção devemos ter a fim 

de fazer com que nossa vida seja bela, 
majestosa e resistente às tempestades 
do mundo?”

Podemos encontrar a resposta para 
essa pergunta no Livro de Mórmon. 
A respeito do Livro de Mórmon, o 
profeta Joseph Smith disse: “Eu disse 
aos irmãos que o Livro de Mórmon era 
o mais correto de todos os livros da 
Terra e a pedra fundamental de nossa 
religião; e que seguindo seus precei-
tos o homem se aproximaria mais de 
Deus do que seguindo os de qualquer 
outro livro” (Introdução do Livro de 
Mórmon). Na introdução do Livro de 
Mórmon, somos ensinados que “os que 
obtiverem do Santo Espírito [um] divino 
testemunho [de que o Livro de Mór-
mon é a palavra de Deus] saberão, pelo 
mesmo poder, que Jesus Cristo é o 
Salvador do mundo, que Joseph Smith 
é o Seu revelador e [o profeta da Res-
tauração] e que A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias é o reino 
do Senhor restabelecido na Terra”.

Estes são alguns blocos de constru-
ção essenciais da edificação de nossa fé 
e de nosso testemunho:
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 1. Jesus Cristo é o Salvador do mundo.
 2. O Livro de Mórmon é a palavra  

de Deus.
 3. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias é o reino de Deus 
na Terra.

 4. Joseph Smith é um profeta, e temos 
profetas vivos na Terra atualmente.

Nos últimos meses, ouvi todos os 
discursos de conferência geral que 
o presidente Nelson proferiu desde 
que ele foi chamado como apóstolo. 
Esse exercício mudou minha vida. À 
medida que estudava e ponderava 
sobre a sabedoria do presidente Nelson 
obtida em 34 anos, temas consistentes 
e claros surgiam de seus ensinamentos. 
Cada um desses temas se relaciona aos 
blocos de construção mencionados 
anteriormente ou é outro bloco de 
construção essencial para nosso templo 
pessoal. Eles incluem a fé em Jesus 
Cristo, o arrependimento, o batismo e a 
remissão de pecados, o dom do Espírito 
Santo, a redenção dos mortos e o 
trabalho do templo, santificar o Dia do 
Senhor, começar com o resultado final 
em mente e permanecer no caminho 
no convênio. O presidente Nelson falou 
sobre todos eles com amor e devoção.

Jesus Cristo é a pedra de esquina e 
o bloco de construção fundamental da 
Igreja e de nossa vida. Esta é a Igreja 
Dele. O presidente Nelson é Seu pro-
feta. Os ensinamentos do presidente 
Nelson testificam e revelam para nosso 
benefício a vida e o caráter de Jesus 
Cristo. Ele fala com amor e com conhe-
cimento sobre a natureza do Salvador 
e sobre a missão Dele. Ele também 
prestou testemunhos frequentes e 
fervorosos sobre o chamado divino 
dos profetas vivos — os presidentes da 
Igreja — sob cuja autoridade ele serviu.

Atualmente, é nosso privilégio 
apoiá- lo como o profeta vivo do 
Senhor na Terra. Estamos acostumados 
a apoiar líderes da Igreja por meio do 
padrão divino de levantar o braço para 
manifestar nossa aceitação e nosso 
apoio. Fizemos isso há alguns minutos. 
Mas o real apoio vai além do gesto 
físico. Como registrado em Doutrina e 
Convênios 107:22, a Primeira Presidên-
cia deve ser “[apoiada] pela confiança, 
fé e orações da igreja”. Verdadeira-
mente apoiamos o profeta vivo quando 
desenvolvemos o padrão de confiar 
em suas palavras, de ter fé para agir de 
acordo com elas e de orar pelas bên-
çãos contínuas do Senhor sobre ele.

Quando penso sobre o presidente 
Russell M. Nelson, recebo consolo 
nas palavras do Salvador quando Ele 
disse: “E se meu povo der ouvidos à 
minha voz, e à voz de meus servos 
que designei para guiar meu povo, eis 
que, em verdade vos digo, não serão 
removidos do seu lugar” (Doutrina e 
Convênios 124:45).

Ouvir e seguir os profetas vivos 
terá efeitos profundos e até mesmo 
determinantes em nossa vida. Seremos 
fortalecidos. Teremos mais segurança 
e confiança no Senhor. Ouviremos a 
palavra do Senhor. Sentiremos o amor 
de Deus. Saberemos como conduzir 
nossa vida com propósito.

Amo e apoio o presidente Russell M. 
Nelson e os outros que foram chama-
dos como profetas videntes e revela-
dores. Testifico que ele possui os dons 
que o Senhor derramou sobre sua 
cabeça e testifico que, ao consolidar-
mos em nossa vida a prática de ouvir 
e atender à voz dos profetas vivos, 
nossa vida será construída de acordo 
com o padrão divino do Senhor para 
nós e receberemos bênçãos eternas. O 
convite é para todos. Vinde ao profeta 
escutar; sim, vinde a Cristo e vivei. Em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼
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a “água doce” do evangelho a um 
mundo sedento.

O Senhor inspirou Seus profetas 
a nos ensinar como podemos apoiar 
e amar uns aos outros a fim de que 
nos tornemos unos em fé e propósito 
ao seguirmos Jesus Cristo. Paulo, o 
apóstolo do Novo Testamento, ensina 
que aqueles que “[foram] batizados 
em Cristo já [se revestiram] de Cristo 
(…) porque todos [vocês são] um em 
Cristo Jesus ”.1

No batismo, quando prometemos 
seguir o Salvador, testemunhamos 
perante o Pai que estamos dispostos a 
tomar sobre nós o nome de Cristo.2 À 
medida que nos esforçamos para que 
os atributos Dele se tornem parte de 
nossa vida, por meio da Expiação de 
Cristo, o Senhor, tornamo- nos dife-
rentes de quem éramos, e nosso amor 
por todas as pessoas aumenta natural-
mente.3 Sentimos uma preocupação 
sincera pelo bem- estar e felicidade 
delas. Nós as vemos como irmãos e 
irmãs, como filhos de Deus com ori-
gem, atributos e potencial divinos. Sen-
timos o desejo de cuidar e de carregar 
os fardos uns dos outros.4

Isso é o que o apóstolo Paulo 
chamou de caridade.5 Mórmon, um 
profeta do Livro de Mórmon, descre-
veu a caridade como “o puro amor de 
Cristo”,6 que é a mais sublime, nobre e 
intensa forma de amor. Nosso profeta 
atual, o presidente Russell M. Nelson, 
recentemente descreveu os esforços 

De modo semelhante ao que 
ocorre com o rio Solimões e o rio 
Negro ao fluírem juntos para formar 
o grande rio Amazonas, os filhos de 
Deus, vindo de diferentes contextos 
sociais, tradições e culturas, unem- se 
à Igreja restaurada de Jesus Cristo 
formando esta maravilhosa comuni-
dade de santos em Cristo. À medida 
que encorajamos, apoiamos e amamos 
uns aos outros, nós nos unimos para 
formar uma força poderosa para o 
bem no mundo. Como seguidores de 
Jesus Cristo, fluindo juntos no rio da 
bondade, seremos capazes de prover 

Élder Ulisses Soares
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Meus queridos irmãos e irmãs, 
como dizemos em meu 
português brasileiro nativo, 

boa tarde! É uma bênção estar com 
vocês nesta maravilhosa conferência 
geral de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias sob a direção 
de nosso amado profeta, o presi-
dente Russell M. Nelson. Que grande 
oportunidade cada um de nós tem 
de ouvir a voz do Senhor por inter-
médio de Seus servos na Terra nestes 
últimos dias em que vivemos.

Meu país de origem, o Brasil, é muito 
rico em recursos naturais. Um deles é o 
famoso rio Amazonas, um dos maiores 
e mais volumosos rios do mundo. Ele 
é formado por dois diferentes rios, o 
rio Solimões e o rio Negro. De maneira 
interessante, eles fluem juntos por vários 
quilômetros antes que as águas se 
unam. Isso ocorre devido ao fato de os 
rios terem origem, velocidade, tempe-
ratura e composição química muito 
diferentes. Após muitos quilômetros, 
as águas por fim se unem, tornando- se 
um rio diferente do que eram separa-
damente. Somente após isso acontecer, 
o rio Amazonas se torna tão poderoso 
que, quando alcança o oceano Atlân-
tico, ele desloca a água do mar fazendo 
com que a água doce seja levada por 
muitos quilômetros mar adentro.

Um em Cristo
Meus queridos companheiros na obra do Senhor, creio que podemos e 
devemos fazer muito mais para acolher nossos novos amigos na Igreja.

Assim como o poderoso rio Amazonas, que puxa a água doce quando ela chega ao oceano  
Atlântico, os seguidores de Jesus Cristo proveem a “água doce” do evangelho a um mundo 
sedento.
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de “ministrar como o Salvador” como 
uma manifestação do puro amor de 
Cristo, que é uma abordagem mais 
sagrada e mais direcionada a amar e 
a cuidar de outras pessoas, tal como 
o Salvador fazia.7

Consideremos o princípio do amor 
e do cuidado, tal como o Salvador 
fazia, no contexto de encorajar, ajudar 
e apoiar aqueles que são recém- 
conversos e aqueles que começaram 
a mostrar interesse em participar das 
reuniões da Igreja.

Quando esses novos amigos saem 
do mundo e abraçam o evangelho de 
Jesus Cristo, filiando- se à Igreja Dele, 
eles se tornam Seus discípulos, nas-
cendo de novo por meio Dele.8 Eles 
deixam para trás um mundo que eles 
conheciam bem e escolhem seguir Jesus 
Cristo, com todo o coração, unindo- se 
a um novo “rio” como o poderoso rio 
Amazonas — um rio que é uma força 
valorosa de bondade e retidão que flui 
rumo à presença de Deus. O apóstolo 
Pedro os descreve como “a geração 
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, 
o povo adquirido”.9 Ao se unirem a 
esse rio desconhecido e novo, nossos 
novos amigos podem se sentir um 
pouco perdidos no início. Esses novos 
amigos se unem a um rio que tem sua 
própria origem, temperatura e compo-
sição química — um rio que tem suas 
próprias tradições, sua cultura e seu 
vocabulário. Essa nova vida em Cristo 
pode sobrecarregá- los. Pensem por um 
momento sobre como eles se sentem 
ao ouvir pela primeira vez expressões 
como: “noite familiar”, “comitê da juven-
tude do bispado”, “domingo de jejum”, 
“batismo pelos mortos”, “combinação 
tríplice” e assim por diante.

É fácil perceber por que eles podem 
pensar que não pertencem a esse 
ambiente. Em tal situação, talvez eles 
se perguntem: “Existe um lugar para 
mim aqui? Eu me encaixo em A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias? A Igreja precisa de mim? Vou 
encontrar novos amigos que estejam 
dispostos a me ajudar e apoiar?

Meus queridos amigos, em momen-
tos como esses, nós que estamos 
em diferentes etapas na jornada do 

discipulado devemos estender a mão 
gentilmente a esses nossos novos ami-
gos, recebê- los onde quer que estejam, 
ajudá- los, amá- los e incluí- los em nossa 
vida. Todos esses novos amigos são 
preciosos filhos e filhas de Deus.10 Não 
podemos nos dar ao luxo de perder 
nem um deles porque, como o rio 
Amazonas, que depende dos afluentes 
que o alimentam, precisamos deles 
tanto quanto eles precisam de nós para 
nos tornarmos uma força poderosa 
para o bem no mundo.

Esses novos amigos trazem para 
a Igreja seus talentos, seu ânimo 
e sua bondade característicos. Seu 
entusiasmo pelo evangelho pode ser 
contagiante, ajudando- nos a reavivar 
nosso próprio testemunho. Eles tam-
bém trazem uma perspectiva renovada 
ao nosso entendimento da vida e do 
evangelho.

Há muito tempo somos ensinados 
sobre como podemos ajudar novos 
amigos a se sentirem bem- vindos e 
amados na Igreja restaurada de Jesus 
Cristo. Eles precisam de três coisas para 
que permaneçam firmes e fiéis durante 
sua vida:

Primeiro, eles precisam de irmãos 
e irmãs na Igreja que estejam sincera-
mente interessados neles, amigos ver-
dadeiros e leais em quem eles possam 
constantemente confiar, que andem ao 
lado deles e que respondam às suas 
perguntas. Nós, membros, devemos 

estar sempre atentos e procurar novos 
rostos quando participamos das ativi-
dades e reuniões da Igreja, indepen-
dentemente das responsabilidades, 
designações ou preocupações que 
possamos ter. Podemos fazer coisas 
simples para ajudar esses novos amigos 
a se sentirem acolhidos e bem- vindos 
na Igreja, tais como cumprimentarmos 
de forma amável, sorrirmos sincera-
mente, sentarmo- nos com eles para 
cantar e adorar e apresentá- los a outros 
membros. Por meio desses gestos sim-
ples, abriremos nosso coração a esses 
novos amigos no espírito de ministrar à 
maneira do Salvador. Quando ministra-
mos a eles tal como o Salvador fazia, 
eles não se sentirão como “estrangeiros 
dentro de nossas portas”. Sentirão que 
podem se adaptar e fazer novos ami-
gos, e mais importante, eles sentirão o 
amor do Salvador por meio de nosso 
cuidado genuíno.

Segundo, os novos amigos precisam 
de uma responsabilidade — uma opor-
tunidade de servir a outras pessoas. O 
serviço é um dos aspectos magníficos 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. É um processo pelo 
qual nossa fé pode se tornar mais forte. 
Cada novo amigo merece essa oportu-
nidade. Embora o bispo e o conselho 
da ala tenham responsabilidade direta 
de estender designações logo após o 
batismo deles, nada nos impede, como 
membros, de convidar nossos novos 
amigos a nos ajudar a servir a outras 
pessoas informalmente ou por meio 
de projetos de serviço.

Terceiro, os novos amigos preci-
sam ser “nutridos pela boa palavra de 
Deus”.11 Podemos ajudá- los a amar e a 
se familiarizarem com as escrituras ao 
lermos e discutirmos os ensinamen-
tos com eles, provendo contexto às 
histórias e explicando palavras difíceis. 
Também podemos ensiná- los a receber 
orientação pessoal por meio do estudo 
regular das escrituras. Além disso, 
podemos contatar nossos novos ami-
gos em sua casa e convidá- los à nossa 
casa fora do horário de nossas reuniões 
e atividades da Igreja, ajudando- os a 
se unirem ao poderoso rio da comuni-
dade dos santos.
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Quando reconhecemos os ajustes 
que nossos novos amigos têm de fazer 
na vida e os desafios que enfrentam 
para se tornarem membros da família 
de Deus, como nossos irmãos e irmãs, 
podemos compartilhar como nós 
vencemos desafios parecidos em nossa 
vida. Isso vai ajudá- los a saber que 
eles não estão sozinhos e que Deus vai 
abençoá- los à medida que exercerem 
fé em Suas promessas.12

Quando o rio Solimões e o rio 
Negro se unem, o rio Amazonas se 
torna poderoso e forte. De maneira 
semelhante, quando nós e nossos 
novos amigos realmente nos unimos, 
a Igreja restaurada de Jesus Cristo se 
torna ainda mais forte e firme. Minha 
querida esposa, Rosana, e eu somos 
muito gratos por todos aqueles que 
nos ajudaram a nos unir a esse novo 
rio há muitos anos, quando aceitamos 
o evangelho de Jesus Cristo em nosso 
país de origem, o Brasil. Durante todos 
esses anos, essas pessoas maravilhosas 
realmente ministraram a nós e nos aju-
daram a continuar fluindo em retidão. 
Somos muito gratos por eles.

Os profetas do hemisfério ociden-
tal sabiam bem como manter novos 
amigos fluindo juntos e fiéis neste novo 
rio de bondade rumo à vida eterna. 
Por exemplo, tendo visto nossos dias e 
sabendo que enfrentaríamos desafios 
semelhantes, 13 Morôni incluiu alguns 
desses importantes passos em seu 
registro no Livro de Mórmon:

“E depois de haverem sido rece-
bidos pelo batismo, de haverem sido 
moldados e purificados pelo poder do 
Espírito Santo, eram contados com o 
povo da igreja de Cristo; e seus nomes 
eram registrados, para que fossem lem-
brados e nutridos pela boa palavra de 
Deus, a fim de mantê- los no caminho 
certo e mantê- los continuamente aten-
tos à oração, confiando somente nos 
méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador 
de sua fé.

E a igreja reunia- se frequentemente 
para jejuar e orar e para falar a respeito 
do bem- estar de suas almas”.14

Meus queridos companheiros na 
obra do Senhor, creio que podemos 
e devemos fazer muito mais para 

acolher nossos novos amigos na 
Igreja. Convido- os a considerar o 
que podemos fazer para sermos mais 
acolhedores, receptivos e prestativos, 
a começar no próximo domingo. 
Tomem cuidado para que suas desig-
nações não os impeçam de acolher 
esses novos amigos nas reuniões e ati-
vidades da Igreja. Afinal, essas almas 
são preciosas aos olhos de Deus e 
são muito mais importantes do que 
programas e atividades. Se ministrar-
mos aos nossos novos amigos com 
nosso coração cheio do puro amor, 
tal como o Salvador fazia, prometo 
a vocês, em nome Dele, que Ele nos 
ajudará em nossos esforços. Quando 
agirmos como ministradores fiéis, 
à maneira do Salvador, esses novos 
amigos terão a ajuda de que precisam 
para permanecerem firmes, dedicados 
e fiéis até o fim. Eles se unirão a nós, 
e nos tornaremos um povo poderoso 
de Deus. Eles vão nos ajudar a levar 
água doce a um mundo que precisa 
desesperadamente das bênçãos do 
evangelho de Jesus Cristo. Esses filhos 
de Deus sentirão que “já não [são] 
estrangeiros, nem forasteiros, mas 
concidadãos dos santos”.15 Prometo 
a vocês que eles reconhecerão a pre-
sença de nosso Salvador, Jesus Cristo, 
em Sua própria Igreja. Eles continua-
rão a fluir conosco como um rio na 

fonte de toda bondade até que sejam 
recebidos de braços abertos por nosso 
Senhor, Jesus Cristo, e ouçam o Pai 
dizer: “Tereis vida eterna”.16

Convido- os a buscar a ajuda do 
Senhor para que amem a seu pró-
ximo como Ele ama vocês. Que todos 
sigamos o conselho dado por Mórmon: 
“Portanto, meus amados irmãos [e 
irmãs], rogai ao Pai, com toda a energia 
de vosso coração, que sejais cheios 
desse amor que ele concedeu a todos 
os que são verdadeiros seguidores de 
seu Filho, Jesus Cristo”.17 Presto teste-
munho dessas verdades em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Gálatas 3:27–28; grifo do autor.
 2. Ver Doutrina e Convênios 20:37.
 3. Ver Mosias 3:19.
 4. Ver Mosias 18:8.
 5. Ver  1 Coríntios 13.
 6. Morôni 7:47.
 7. Ver Russell M. Nelson, “Ministrar com o 

poder e a autoridade de Deus”, Liahona, 
maio de 2018, p. 68.

 8. Ver Mosias 27:25.
 9. 1 Pedro 2:9.
 10. Ver Doutrina e Convênios 18:10.
 11. Morôni 6:4; ver também Como posso 

trabalhar com os líderes de estaca e ala ? 
Pregar Meu Evangelho: Guia para o 
Serviço Missionário, 2004, pp. 113–114.

 12. Ver 1 Néfi 7:12.
 13. Ver Mórmon 8:35.
 14. Morôni 6:4–5.
 15. Efésios 2:19.
 16. 2 Néfi 31:20; grifo do autor.
 17. Morôni 7:48.



40 SESSÃO DA TARDE DE SÁBADO | 6 DE OUTUBRO DE 2018

— capazes de criar e construir”.3 As 
obras criativas do presidente Eyring 
oferecem uma “perspectiva espiritual 
exclusiva sobre o testemunho e a fé”.4

As obras de arte do élder Boyd K. 
Packer ilustram uma mensagem 
fundamental do evangelho: “Deus é o 
Criador dos céus e da Terra e de todas 
as coisas que neles existem; toda a 
natureza presta testemunho dessa cria-
ção divinamente orientada e há uma 
harmonia completa entre a natureza, a 
ciência e o evangelho de Jesus Cristo”.5

Alma testifica que “todas as coisas 
mostram que existe um Deus”.6 Nossas 
crianças da Primária cantam: “Ouvindo 
o cantar de um passarinho, olhando 
este céu azul, (…) eu me sinto feliz por 
viver neste mundo que o bom Deus fez 
criar para mim”.7 O escritor Victor Hugo 
celebra “a milagrosa relação entre os 
seres e as coisas neste todo inesgotável, 
do Sol a um minúsculo pulgão. (…) 
Todas as aves dos céus levam em suas 
garras o fio da eternidade. (…) Uma 
nebulosa é um criadouro de estrelas”.8

E isso nos leva de volta ao convite 
do élder Scott.

“Élder Scott,” respondi, “eu gosta-
ria de me tornar mais observador e 
criativo. Fico emocionado ao imaginar 
as pinturas do Pai Celestial cheias de 
nuvens e de nuances de azul do céu e 
das águas. Mas” — houve uma longa 
pausa — “élder Scott,” eu disse, “não 
tenho nenhuma habilidade para pintar 
aquarelas. Temo que vou frustrá- lo se 
tentar me ensinar”.

O élder Scott sorriu e fez os prepa-
rativos para a primeira lição. No dia 
determinado, ele organizou o papel, 
as tintas e os pincéis. Esboçou alguns 
traços e umedeceu o papel para mim.

Usamos como modelo sua bela pin-
tura intitulada Fogueira ao Pôr do Sol. 
Enquanto pintávamos, conversamos 
sobre fé; sobre como ao sentirmos a 
luz e o calor de uma fogueira, deixa-
mos a escuridão e a incerteza para trás; 
que em noites longas e solitárias, nossa 
fogueira da fé pode trazer esperança 
e certeza; e que o amanhecer sempre 
vem. Nossa fogueira da fé — nossas 
memórias, nossas experiências e nossa 
herança de fé na bondade de Deus e 

convite: “Gerrit, quer pintar aquarelas 
comigo?”

Ele disse que pintar o ajudava a 
observar e criar. Ele escreveu: “Procure 
ser criativo, mesmo que o resultado 
seja modesto. (…) A criatividade pode 
gerar um espírito de gratidão pela 
vida e por aquilo com que o Senhor 
o abençoou. (…) Se você escolher 
com sabedoria, a atividade não precisa 
tomar muito tempo”.2

O presidente Henry B. Eyring des-
creve suas meditações artísticas como 
“um sentimento de amor”, inclusive 
“o amor de um Criador que deseja 
que Seus filhos se tornem como Ele 

Élder Gerrit W. Gong
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Queridos irmãos e irmãs, não é 
maravilhoso receber dos céus 
revelação contínua por inter-

médio do presidente Russell M. Nelson 
e de nossos líderes da Igreja, que nos 
convidam a viver de maneira nova e 
mais sagrada 1 no lar e na igreja, com 
todo o nosso coração, mente e força?

Já tiveram a oportunidade de fazer 
algo para o qual se sentiam despre-
parados ou inadequados, mas foram 
abençoados por tentar?

Eu já tive. Aqui está um exemplo.
Há alguns anos, o élder Richard G. 

Scott, membro do Quórum dos Doze 
Apóstolos, gentilmente me fez um 

Nossa fogueira da fé
Para aqueles que buscam e aceitam a fé, e vivem por ela,  
seu alvorecer, ainda que gradualmente, virá ou retornará.

Campfire at Sunset, de élder Richard G. Scott
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em Suas ternas misericórdias em nossa 
vida — nos fortalece durante a noite.

Meu testemunho é que, para 
aqueles que buscam e aceitam a fé, e 
vivem por ela, seu alvorecer, ainda que 
gradualmente, virá ou retornará. A luz 
virá quando a desejarmos e buscarmos, 
quando formos pacientes e obedientes 
aos mandamentos de Deus, quando 
estivermos abertos para a graça, a cura 
e os convênios de Deus.

Quando começamos a pintar, o 
élder Scott me incentivou dizendo: 
“Gerrit, mesmo com apenas uma aula, 
você vai pintar algo que vai querer 
guardar e de que vai desejar se lem-
brar”. O élder Scott estava certo. Estimo 
a aquarela com nossa fogueira da fé 
que o élder Scott me ajudou a pintar. 
Minhas habilidades artísticas eram e 
continuam sendo limitadas, mas a lem-
brança de nossa fogueira da fé pode 
nos incentivar de cinco maneiras.

Primeiro, nossa fogueira da fé pode 
nos incentivar a encontrar alegria na 
criatividade saudável.

Existe alegria em imaginar, apren-
der e fazer novas coisas dignas. Isso 
é especialmente verdadeiro quando 
aumentamos nossa fé e confiança no 
Pai Celestial e em Seu Filho, Jesus 
Cristo. Não podemos nos amar o bas-
tante para salvarmos a nós mesmos. O 
Pai Celestial nos ama mais do que nos 
amamos e nos conhece melhor do que 
nos conhecemos. Podemos confiar no 
Senhor e deixar de confiar em nosso 
próprio entendimento.9

Algum de vocês já foi o único a 
não ser convidado para uma festa de 
aniversário?

Algum de vocês já foi o último a ser 
escolhido — ou nem foi escolhido — 
quando um time foi organizado?

Algum de vocês já se preparou para 
uma prova na escola, para uma entre-
vista de emprego ou para uma oportu-
nidade que realmente desejava receber 
e sentiu que tinha falhado?

Algum de vocês já orou por um rela-
cionamento que, de alguma forma, não 
deu certo?

Algum de vocês já enfrentou uma 
doença crônica, foi abandonado pelo 
cônjuge ou sofreu por sua família?

Nosso Salvador conhece nossas cir-
cunstâncias. Ao exercitarmos o arbítrio 
que recebemos de Deus e dedicarmos 
todas as nossas habilidades com fé 
e humildade, nosso Salvador, Jesus 
Cristo, poderá nos ajudar a aceitar nos-
sos desafios e a encontrar alegria. A fé 
inclui o desejo e a escolha de acreditar. 
Também obtemos fé obedecendo aos 
mandamentos de Deus — que rece-
bemos para nos abençoar — quando 
seguimos Seu caminho do convênio.

Quando nos sentimos, no passado 
ou no presente, confusos, sozinhos, 
abandonados, com raiva, decepcio-
nados ou afastados de Deus e de Sua 
Igreja restaurada, precisamos de uma 
medida extra de esforço e fé para voltar 
para Seu caminho do convênio. Mas 
vale a pena. Por favor, venham, ou 
retornem, para o Senhor Jesus Cristo! 
O amor de Deus é mais forte do que 
as correntes da morte; física ou espiri-
tual.10 A Expiação do Salvador é infinita 
e eterna. Todos nós nos desviamos e 
falhamos. Podemos, durante algum 
tempo, nos perder no caminho. O amor 
de Deus nos garante que, não importa 
onde estejamos ou o que tenhamos 
feito, não existe um ponto de onde não 
haja retorno. Ele nos espera pronto 
para nos envolver em seus braços.11

Segundo, nossa fogueira da fé pode 
nos incentivar a ministrar de maneira 
nova, mais elevada, sagrada e cheia do 
Espírito.

E esse ministério traz os milagres 
e as bênçãos de se pertencer aos 
convênios — pelos quais sentimos o 
amor de Deus e procuramos ministrar 
ao próximo nesse espírito.

Há não muito tempo, a irmã Gong 
e eu conhecemos um pai e uma 
família abençoados por um fiel irmão 
do sacerdócio que foi até o bispo e 
perguntou se ele (o portador do sacer-
dócio) poderia ser o companheiro de 
visitas de mestre familiar do pai. O pai 
não estava ativo nem interessado em 
fazer visitas de mestre familiar. Mas, 
quando o coração do pai mudou, ele e 
seu amado irmão no sacerdócio come-
çaram a visitar “suas” famílias. Depois 
de uma dessas visitas, sua esposa — 
que também não estava frequentando 
a Igreja — perguntou ao marido como 
tinha sido a visita. Ele admitiu que 
talvez tivesse sentido algo, e então foi 
para a cozinha pegar uma cerveja.12

Mas uma coisa seguiu a outra: expe-
riências calorosas, o serviço de minis-
tração, mudança de corações, aulas de 
preparação para o templo, frequência à 
igreja e o selamento da família no tem-
plo. Imaginem o quanto os filhos e os 
netos são gratos a esse pai, a essa mãe 
e ao irmão ministrador, que se tornou 
um amigo e companheiro do pai deles 
para ministrar e amar ao próximo.

A terceira fogueira de incentivo à 
fé: a alegria criativa do evangelho e as 
bênçãos vêm quando buscamos amar 
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o Senhor e ao próximo com todo o 
nosso coração e a nossa alma.

As escrituras nos convidam a 
depositar tudo o que somos e o que 
estamos nos tornando no altar do amor 
e do serviço. No Velho Testamento, o 
livro de Deuteronômio nos ordena a 
amar a Deus de todo o nosso coração, 
de toda a nossa alma e de todo o nosso 
poder.13 Josué exorta: “Ameis ao Senhor 
vosso Deus, (…) andeis em todos os 
seus caminhos, (…) guardeis os seus 
mandamentos, (…) vos achegueis a 
ele, (…) o sirvais com todo o vosso 
coração, e com toda a vossa alma”.14

No Novo Testamento, nosso 
Salvador declara os dois grandes 
mandamentos: “Amarás ao Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todas as tuas 
forças, e de todo o teu entendimento; 
e ao teu próximo como a ti mesmo”.15

O Livro de Mórmon: Outro Testa-
mento de Jesus Cristo ensina que o 
rei Benjamim trabalhou “com todas 
as forças de seu corpo e a faculdade 
de toda a sua alma” e estabeleceu a 
paz naquela terra.16 Em Doutrina e 
Convênios, como todo missionário 
sabe, o Senhor pede que O sirvamos 

de todo o “coração, poder, mente e 
força”.17 Quando os santos entraram no 
condado de Jackson, o Senhor orde-
nou que guardassem o Dia do Senhor, 
amando ao Senhor Deus de todo o 
coração, poder, mente e força; e O ser-
vindo em nome de Jesus Cristo.18

Nós nos regozijamos com o convite 
de devotarmos toda a nossa alma em 
busca de uma maneira mais elevada e 
sagrada de amarmos a Deus e aqueles 
que estão ao nosso redor, e fortalecer 
em nosso coração, em nosso lar e na 
igreja a fé que temos no Pai Celestial 
e em Jesus Cristo.

Quarto, nossa fogueira da fé nos 
incentiva a estabelecer padrões regula-
res de viver em retidão que fortalecem 
nossa fé e espiritualidade.

Esses hábitos sagrados, essas rotinas 
justas ou padrões em espírito de oração 
podem incluir orar, estudar as escritu-
ras, jejuar, lembrar- se do Salvador e dos 
convênios por meio da ordenança do 
sacramento, compartilhar as bênçãos 
do evangelho por meio do trabalho 
missionário, de templo e história da 
família e de outros atos de serviço, 
escrever um diário pessoal cuidadoso, 
e assim por diante.

Quando os padrões e os anseios 
espirituais justos se unem, o tempo e a 
eternidade os acompanham. Recebemos 
luz espiritual e vida quando a obser-
vância religiosa regular nos aproxima 
do Pai Celestial e de nosso Salvador, 
Jesus Cristo. Quando amamos o espírito 
e a letra da lei, as coisas da eternidade 
podem se destilar sobre nossa alma 
como o orvalho do céu.19 Por meio da 
obediência diária e da refrescante água 
viva, encontramos respostas, fé e força 
para encarar os desafios e as oportuni-
dades diárias com a paciência, a pers-
pectiva e a alegria do evangelho.

Quinto, ao mantermos os melho-
res padrões familiares à medida que 
buscamos uma nova e mais sagrada 
maneira de amar a Deus e de ajudar a 
nós e ao próximo a nos preparar para 
encontrá- Lo, nossa fogueira da fé pode 
nos incentivar a lembrar que a perfei-
ção está em Cristo, não em nós mes-
mos ou no perfeccionismo do mundo.

Os convites de Deus estão repletos 
de amor e possibilidades porque Jesus 
Cristo é “o caminho, e a verdade e a 
vida”.20 Àqueles que se sentem sobre-
carregados, Ele faz o convite: “Vinde 
a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei”.21 “Vinde 
a Cristo, sede aperfeiçoados nele, (…) 
e [se] amardes a Deus com todo o 
vosso poder, mente e força, então sua 
graça vos será suficiente; e por sua 
graça podeis ser perfeitos em Cristo.” 22

Nessa certeza de que “por sua 
graça podeis ser perfeitos em Cristo” 
se encontra também o consolo, a paz 
e a promessa de que podemos seguir 
adiante com fé e confiança no Senhor, 
mesmo quando as coisas não estão 
como esperamos, desejamos, ou talvez, 
merecemos — embora não por nossa 
culpa —, mesmo depois de termos 
dado o melhor de nós.

Em várias épocas e de várias 
maneiras, nós nos sentimos inadequa-
dos, inseguros e, talvez, indignos. No 
entanto, em nossos esforços fiéis de 
amarmos a Deus e ministrarmos ao pró-
ximo, podemos sentir o amor de Deus 
e a inspiração necessária para nossa 
vida e a daqueles a quem ministramos 
de maneira nova e mais sagrada.
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em Seu plano para nós. Conforme um 
anjo ensinou a nosso patriarca, Adão: 
“Portanto, farás tudo o que fizeres em 
nome do Filho; e arrepender- te- ás e 
invocarás a Deus em nome do Filho 
para todo o sempre”.1

O profeta e rei Benjamin, do Livro 
de Mórmon, ensinou a seu povo: 
“Nenhum outro nome se dará, nenhum 
outro caminho ou meio pelo qual a 
salvação seja concedida”.2

O Senhor reiterou essa verdade ao 
profeta Joseph Smith: “Eis que Jesus 
Cristo é o nome dado pelo Pai; e não 
é dado qualquer outro nome pelo qual 
o homem possa ser salvo”.3

Élder Paul B. Pieper
Dos setenta

Há algumas semanas, participei 
do batismo de várias crianças de 
8 anos de idade. Elas começa-

ram a aprender o evangelho de Jesus 
Cristo com seus pais e professores. Sua 
semente de fé Nele havia começado a 
crescer. E agora elas queriam segui- Lo 
entrando nas águas do batismo para 
se tornarem membros de Sua Igreja res-
taurada. Ao observar sua expectativa, 
pensei no quanto elas compreendiam 
sobre um importante aspecto de seu 
convênio batismal: tomar sobre si o 
nome de Jesus Cristo.

Desde o início, Deus tem declarado 
a importância do nome de Jesus Cristo 

Todos devem tomar sobre 
si o nome dado pelo Pai
O nome do Salvador tem um poder singular e essencial.  
É o único nome por meio do qual a salvação é possível.

Com compaixão, nosso Salvador 
nos incentiva e promete que pode-
mos “prosseguir com firmeza em 
Cristo, tendo um perfeito esplendor 
de esperança e amor a Deus e a 
todos os homens”.23 A doutrina de 
Cristo, a Expiação de nosso Salvador 
e a obediência de toda a nossa alma 
em seguir Seu caminho do convênio 
podem nos ajudar a conhecer Suas 
verdades e nos libertar.24

Testifico que a plenitude de Seu 
evangelho e Seu plano de felicidade 
foram restaurados e são ensinados na 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, nas santas escrituras e 
pelos profetas desde o profeta Joseph 
Smith até o presidente Russell M. 
Nelson em nossos dias. Testifico que 
Seu caminho do convênio leva à maior 
dádiva das promessas de nosso Pai 
Celestial amoroso: “Tereis vida eterna”.25

Que recebamos Suas bênçãos e ale-
gria duradoura ao aquecermos nosso 
coração, nossas esperanças e nosso 
compromisso em nossa fogueira da fé, 
é minha oração no sagrado nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼
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Em nossos dias, o presidente 
Dallin H. Oaks ensinou que “aqueles 
que exercem fé no sagrado nome de 
Jesus Cristo [e] (…) entram em seu 
sagrado convênio (…) têm direito ao 
sacrifício expiatório de Jesus Cristo”.4

Nosso Pai Celestial deseja deixar 
bem claro que o nome de Seu Filho, 
Jesus Cristo, não é apenas um nome 
entre tantos. O nome do Salvador 
tem um poder singular e essencial. 
É o único nome por meio do qual a 
salvação é possível. Ao enfatizar essa 
verdade em cada dispensação, nosso 
amado Pai certifica a todos os Seus 
filhos que existe um caminho de volta 
para Ele. Mas, termos um caminho 
certo de volta não significa que nosso 
retorno está automaticamente garan-
tido. Deus nos diz que é necessária 
nossa ação: “Portanto, todos os homens 
[e mulheres] devem tomar sobre si o 
nome que é dado pelo Pai”.5

Para ter acesso ao poder de salvação 
que vem apenas por meio do nome 
de Cristo, devemos “[nos humilhar] 
perante Deus (…) e [nos apresen-
tar] com o coração quebrantado e o 
espírito contrito (…) e [estar] dispostos 
a tomar sobre [nós] o nome de Jesus 
Cristo”, e assim nos qualificar, como 
meus amigos de 8 anos, para “[ser] 
recebidos pelo batismo na sua igreja”.6

Todos os que desejarem since-
ramente tomar sobre si o nome do 
Salvador devem se qualificar para a 
ordenança do batismo e recebê- la como 
testemunho a Deus de sua decisão.7 
Mas o batismo é apenas o começo.

A palavra tomar não é passiva. 
É uma palavra de ação com várias 
definições.8 Do mesmo modo, nosso 
compromisso de tomarmos sobre nós 
o nome de Jesus Cristo requer ação e 
tem múltiplas dimensões.

Por exemplo, um dos significados 
da palavra tomar é receber, ou receber 
em nosso corpo, quando, por exem-
plo, tomamos um líquido. Quando 
tomamos sobre nós o nome de Cristo, 
nós nos comprometemos a tomar Seus 
ensinamentos, Suas características e, 
acima de tudo, Seu amor bem dentro 
de nosso ser para que se tornem parte 
de quem somos. Essa é a importância 

do convite feito pelo presidente 
Russell M. Nelson aos jovens adultos 
de buscarem entender, “em espírito de 
oração e com afinco”, o que cada um 
dos vários títulos do Salvador signi-
fica para eles pessoalmente,9 e de nos 
banquetearmos nas palavras de Cristo 
nas escrituras, especialmente no Livro 
de Mórmon.10

Um outro significado da palavra 
tomar é aceitar uma pessoa em deter-
minada função ou aceitar a veracidade 
de uma ideia ou princípio. Ao tomar-
mos sobre nós o nome de Cristo, nós 
O aceitamos como nosso Salvador e 
continuamente adotamos Seus ensi-
namentos como um guia para nossa 
vida. Em cada decisão significativa que 
tomamos, aceitamos Seu evangelho 
como verdadeiro e de modo obediente 
o vivemos de todo o coração, poder, 
mente e força.

A palavra tomar significa nos ali-
nharmos com um nome ou uma causa. 
A maioria de nós teve a experiência 
de aceitar uma responsabilidade no 
trabalho ou abraçar uma causa ou um 
movimento. Quando tomamos sobre 
nós o nome de Cristo, aceitamos as 
responsabilidades de um verdadeiro 

discípulo, defendemos Sua causa e 
“[servimos] de testemunhas de Deus em 
todos os momentos e em todas as coi-
sas e em todos os lugares em que [nos 
encontrarmos]”.11 O presidente Nelson 
convidou “todas as moças e todos os 
rapazes a se juntarem ao exército de 
jovens do Senhor a fim de ajudarem 
na coligação de Israel”.12 E todos nós 
somos gratos por aceitarmos o cha-
mado profético de professar o nome de 
Sua Igreja restaurada como declarado 
pelo próprio Salvador: A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.13

No processo de tomarmos sobre 
nós o nome do Salvador, devemos 
compreender que a causa de Cristo e 
a de Sua Igreja são uma só. Elas não 
podem ser separadas. De modo seme-
lhante, nosso discipulado pessoal ao 
Salvador e a atividade em Sua Igreja são 
inseparáveis. Se falharmos em nosso 
compromisso com um deles, nosso com-
promisso com o outro será diminuído, 
tão certo quanto um dia após o outro.

Algumas pessoas são relutantes 
em aceitar o nome de Jesus Cristo 
e Sua causa porque os consideram 
extremamente restritivos, limitadores 
e sufocantes. Na verdade, tomar sobre 
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nós o nome de Cristo tanto nos liberta 
quanto magnifica, e desperta em nós 
o desejo que sentimos quando acei-
tamos o plano de Deus por meio de 
fé no Salvador. Com esse desejo vivo 
no coração, podemos descobrir o real 
propósito dos dons e talentos que nos 
foram divinamente concedidos, viven-
ciamos Seu amor capacitador, e nossa 
preocupação com o bem- estar de 
nosso próximo aumenta. Ao tomarmos 
sobre nós o nome do Salvador, nós nos 
apegamos a tudo o que é bom e nos 
tornamos semelhantes a Ele.14

É importante nos lembrarmos de 
que tomar o nome do Salvador é um 
convênio de compromisso — e começa 
com o convênio que fazemos no 
batismo. O presidente Nelson ensinou 
que “[nosso] compromisso de seguir o 
Salvador, fazendo convênios com Ele e 
depois guardando esses convênios, vai 
abrir a porta de todos os privilégios e 
de todas as bênçãos espirituais dispo-
níveis”.15 Um dos privilégios mais ele-
vados de tomarmos sobre nós o nome 
do Salvador por meio do batismo é 
o acesso que ele fornece à próxima 
ordenança no caminho do convênio: 
nossa confirmação. Quando perguntei 
a uma de minhas amigas de 8 anos o 
que significava para ela tomar o nome 
de Cristo, ela respondeu com simplici-
dade: “Significa que posso ter o Espírito 
Santo”. Ela estava certa.

Recebemos o dom do Espírito Santo 
por confirmação depois de termos 
recebido a ordenança do batismo. 
Esse dom é o direito e a oportuni-
dade de termos o Espírito Santo como 
companheiro constante. Se ouvirmos 
e obedecermos a Sua voz mansa e 
suave, Ele nos manterá no caminho do 
convênio no qual entramos por meio 
do batismo, nos alertará para fugirmos 
da tentação quando formos tentados, 
e nos incentivará a nos arrepender e 
a fazer os ajustes necessários. Nosso 
foco depois do batismo é manter o 
Espírito Santo sempre conosco para 
que continuemos a progredir no 
caminho do convênio. O Espírito Santo 
pode estar conosco somente à medida 
que mantivermos nossa vida limpa e 
sem pecados.

Por essa razão, o Senhor providen-
ciou um caminho para continuamente 
renovarmos o efeito purificador de 
nosso batismo por meio de outra orde-
nança: o sacramento. Todas as sema-
nas podemos testificar que desejamos 
tomar sobre nós o nome do Filho.16 
Fazemos isso ao tomarmos os emble-
mas da carne e do sangue do Senhor 
em nossas mãos — o pão e a água — 
e ao recebê- los em nossa própria alma. 
Em troca, o Salvador realiza o milagre 
da purificação mais uma vez e nos qua-
lifica para termos a influência contínua 
do Espírito Santo. Não é isso uma evi-
dência da misericórdia infinita encon-
trada apenas no nome de Jesus Cristo? 
Da mesma forma que tomamos Seu 
nome sobre nós, Ele toma nossos peca-
dos e pesares sobre Si, e Seu “braço de 
misericórdia está estendido” 17 para nos 
envolver em Seu amor.18

O sacramento é um lembrete 
semanal de que tomar sobre nós o 
nome de Jesus Cristo é um compro-
misso vivo e contínuo, não apenas um 
evento único que acontece apenas 
no dia de nosso batismo.19 Podemos 
contínua e repetidamente desfrutar “a 
sagrada e santa oferta, pelo homem, 
pouco compreendida, de termos os 
pecados perdoados e partilharmos de 
Sua carne e Seu sangue”.20 Não é de se 
surpreender que sempre que os filhos 
de Deus compreendem as poderosas 
bênçãos espirituais que só podem advir 

de tomarem sobre si o nome de Cristo, 
seu sentimento sempre é de alegria, 
e seu desejo é o de sempre fazer um 
convênio com seu Deus.21

Ao seguirmos este caminho do con-
vênio divinamente concebido, nosso 
compromisso e nossos esforços para 
tomarmos sobre nós o nome de Jesus 
Cristo sempre nos darão forças para 
conservarmos Seu nome escrito em 
nosso coração.22 Vamos amar a Deus 
e as pessoas ao nosso redor e sentir 
o desejo de ministrar a elas. Vamos 
guardar os Seus mandamentos e ter o 
desejo de nos aproximar Dele por meio 
de convênios adicionais que faremos 
com Ele. E quando estivermos fracos e 
incapazes de agir de acordo com nos-
sos desejos justos, imploraremos pela 
força que vem apenas por meio de Seu 
nome, e Ele virá em nosso socorro. E, 
ao perseverarmos com fé, dia virá em 
que O veremos e estaremos com Ele, e 
descobriremos que nos tornamos como 
Ele, qualificando- nos assim para entrar 
na presença do Pai.

E a promessa do Salvador é garan-
tida: aqueles que “[crerem] no nome de 
Jesus Cristo e [adorarem] ao Pai em seu 
nome e [perseverarem] com fé em seu 
nome” 23 serão salvos no reino de Deus. 
Regozijo- me com vocês pelo fato de 
que essas incomparáveis bênçãos se tor-
nam possíveis ao tomarmos sobre nós o 
nome de Jesus Cristo, sobre o qual e em 
nome do qual testifico. Amém. ◼
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bem- sucedidos da história.1 Ele parecia 
ter de tudo — dinheiro, poder, ado-
ração e honra. Mas após décadas 
de comodismo e luxo, como o rei 
Salomão resumiu sua vida?

“É tudo vaidade”,2 afirmou.
Esse homem, que possuía tudo, 

tornou- se desiludido, pessimista e infeliz, 
apesar de todas as coisas que possuía.3

Há uma palavra em alemão deno-
minada Weltschmerz. Vagamente defi-
nida, ela significa um tipo de tristeza 
que advém de se rotular o mundo de 
modo inferior ao que pensamos que 
deveria ser.

Talvez haja um pouco de Weltsch-
merz em cada um de nós.

Quando sofrimentos silenciosos 
entram sorrateiramente pelos can-
tos de nossa vida; quando tristezas 
saturam nossos dias e lançam sombras 
profundas em nossas noites; quando 
tragédias e injustiças acontecem no 
mundo ao nosso redor, inclusive 
na vida daqueles a quem amamos; 
quando prosseguimos em nossa 
jornada por nosso caminho pessoal 
e solitário de infortúnios, e a dor 
escurece nossa calma e rompe nossa 
tranquilidade — podemos ser tentados 
a concordar com Salomão que a vida é 
vã e sem significado.

Élder Dieter F. Uchtdorf
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Meus queridos irmãos e irmãs, 
é maravilhoso estar com vocês 
hoje nesta maravilhosa sessão 

de conferência geral para ouvir mensa-
gens inspiradas, para ouvir a este mara-
vilhoso e incrível coro de missionários 
que representam os milhares de mis-
sionários em todo o mundo — nossas 
filhas, nossos filhos — e especialmente 
para estar unidos na fé hoje, novamente 
apoiando nosso querido presidente e 
profeta, o presidente Russell M. Nelson, 
e os líderes gerais da Igreja. É formidá-
vel estar aqui com vocês hoje!

O rei Salomão foi provavel-
mente um dos seres humanos mais 

Acreditar, amar, fazer
Alcançamos vida em abundância quando nos tornamos verdadeiros 
discípulos de Jesus Cristo, seguindo Seus caminhos e nos envolvendo 
em Sua obra.

NOTAS
 1. Moisés 5:8.
 2. Mosias 3:17.
 3. Doutrina e Convênios 18:23.
 4. Ver Dallin H. Oaks, “Tomar sobre si o 

nome de Jesus Cristo”, A Liahona, julho 
de 1985, p. 91.
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autor.
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“Assumimos o nome de nosso Salvador 
ao nos tornarmos membros de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
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seu nome”, “Tomar sobre si o nome de 
Jesus Cristo”, p. 89.
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“tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo”.
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vida sem o Livro de Mórmon ?”, Liahona, 
novembro de 2017, pp. 60–63.

 11. Mosias 18:9.
 12. Russell M. Nelson, “Juventude da 

Promessa”, Devocional Mundial para os 
Jovens, 3 de junho de 2018.

 13. “Recebi do Senhor uma inspiração 
referente ao nome que Ele revelou para 
Sua Igreja, sim, A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. Temos a tarefa 
de nos colocar em harmonia com a Sua 
vontade”, Russell M. Nelson, em “O nome 
da Igreja”, declaração oficial, 16 de agosto 
de 2018, saladeimprensamormon.org.br.

 14. Ver Morôni 7:19.
 15. Russell M. Nelson, “Ao seguirmos adiante 

juntos”, Liahona, abril de 2018, p. 6.
 16. Ver Doutrina e Convênios 20:77,  

grifo do autor.
 17. 3 Néfi 9:14; ver também Alma 5:33–34.
 18. Ver 2 Néfi 1:15.
 19. “Quando testificamos o desejo de tomar 

sobre nós o nome de Jesus Cristo, 
estamos nos comprometendo a fazer tudo 
o que pudermos para alcançar a vida 
eterna no reino de nosso Pai. Estamos 
expressando nosso desejo — nossa 
determinação — de nos esforçar pela 
exaltação no reino celestial. (…)

O que testificamos não é que tomamos 
sobre nós o Seu nome, mas que temos o 
desejo de fazê- lo. Nesse sentido, nosso 
testemunho se refere a um evento ou a 
uma situação futura, cuja realização não 
é de nossa competência, mas depende 
da autoridade ou iniciativa do próprio 
Salvador”, ver Dallin H. Oaks, “Tomar 
sobre si o nome de Jesus Cristo”, p. 92.

 20. Tradução livre da segunda estrofe de “O 
God, the Eternal Father”, Hymns, nº 175.

 21. Ver Mosias 5; 6; 18; 3 Néfi 19.
 22. Ver Mosias 5:12.
 23. Doutrina e Convênios 20:29.
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A grande esperança
A boa notícia é que há esperança. 

Há uma solução para a sensação de 
vazio, para a vaidade, para a tristeza e 
para os Weltschmerz da vida. Há uma 
solução até mesmo para o desespero e 
o desânimo mais profundos que vocês 
possam sentir.

Essa esperança é encontrada no 
poder transformador do evangelho 
de Jesus Cristo e no poder redentor 
do Salvador para curar as doenças de 
nossa alma.

“Eu vim,” declarou Jesus, “para 
que tenham vida, e a tenham em 
abundância”.4

Alcançamos vida em abundância 
não quando nos concentramos em nos-
sas próprias necessidades ou em nos-
sas próprias realizações, mas quando 
nos tornamos verdadeiros discípulos de 
Jesus Cristo, seguindo Seus caminhos e 
nos envolvendo em Sua obra. Encon-
tramos vida em abundância quando 
nos esquecemos de nós mesmos e nos 
envolvemos na grande causa de Cristo.

E qual é a causa de Cristo? É acre-
ditar Nele, amar como Ele amou e agir 
como Ele agiu.

Jesus “andou fazendo o bem”.5 Ele 
caminhou entre os pobres, rejeitados, 
doentes e envergonhados. Ele ministrou 
aos desamparados, aos fracos e aos 
esquecidos. Ele Se dedicou a eles; Ele 
falou com eles. “E ele os curou a todos.” 6

Por todo lugar que passou, o 
Salvador ensinou as “boas novas” 7 do 
evangelho. Ele compartilhou verdades 
eternas que libertaram as pessoas tanto 
espiritual quanto materialmente.

Aqueles que se dedicam à causa 
de Cristo descobrem a verdade da 
promessa do Salvador: “Quem perder a 
sua vida por causa de mim, achá- la- á”.8

Salomão estava errado, meus queri-
dos irmãos e queridas irmãs, a vida não 
é “vaidade”. Pelo contrário, ela pode ser 
cheia de propósito, significado e paz.

As mãos de cura de Jesus Cristo estão 
estendidas para todos os que O buscam. 
Descobri, sem nenhuma dúvida, que 
acreditar em Deus, amá- Lo e se esforçar 
para seguir a Cristo pode mudar nosso 
coração,9 aliviar nossa dor e preencher 
nossa alma “de imensa alegria”.10

Acreditar, amar, fazer
É claro que precisamos ter mais do 

que uma mera compreensão intelec-
tual do evangelho para que ele tenha 
essa influência de cura em nossa vida. 
Precisamos incorporá- lo em nossa vida, 
fazer dele parte de quem somos e do 
que fazemos.

Acredito que o discipulado começa 
com três palavras simples:

Acreditar, amar e fazer.
Acreditar em Deus leva à fé Nele 

e a desenvolver confiança em Suas 
palavras. A fé faz com que nosso 
coração seja preenchido de amor a 
Deus e a outras pessoas. À medida que 
esse amor cresce, somos inspirados 
a imitar o Salvador ao continuarmos 
nossa própria jornada no caminho do 
discipulado.

“Mas,” talvez você pense, “isso 
parece ser muito simplista. Os proble-
mas da vida — meus problemas, cer-
tamente — são muito mais complexos 
para uma fórmula tão simples. Não dá 
para curar o Weltschmerz com estas três 
palavras simples: acreditar, amar, fazer.

O que promove a cura não é essa 
fórmula. É o amor de Deus que resgata, 
restaura e revive.

Deus os conhece. Vocês são filhos 
Dele. Ele os ama.

Mesmo quando acham que não 
podem ser amados, Ele estende as 
mãos para vocês.

Hoje mesmo — e todos os dias 
— Ele estende as mãos para vocês, 
deseja curá- los, elevá- los e substituir o 
vazio em seu coração por uma alegria 
duradoura. Ele deseja afastar qualquer 
escuridão que obscurece sua vida e 
preenchê- la com a sagrada e brilhante 
luz de Sua eterna glória.

Vivenciei isso por mim mesmo.
É meu testemunho como apóstolo 

do Senhor Jesus Cristo de que todos os 
que se aproximam de Deus — todos 
os que verdadeiramente acreditam, 
amam e fazem — podem experimen-
tar o mesmo.

Nós acreditamos
As escrituras nos ensinam que 

“sem fé é impossível agradar a Deus; 
porque é necessário que aquele que 
se aproxima de Deus creia que Ele 
existe”.11

Para alguns, o ato de acreditar é difí-
cil. Às vezes nosso orgulho nos atrapa-
lha. Talvez pensemos que, por sermos 
inteligentes, instruídos ou experientes, 
simplesmente não podemos acreditar 
em Deus. E começamos a ver a religião 
como uma tradição tola.12

Pela minha experiência, a crença 
não é uma pintura que nós olhamos e 
admiramos e sobre a qual debatemos 
e teorizamos. É mais parecida com um 
arado que levamos para os campos 
e, pelo suor de nosso rosto, criamos 
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sulcos na terra que aceitam sementes 
e dão frutos que perdurarão.13

“Chegai- vos a Deus, e ele se chegará 
a vós.” 14 Essa é a promessa para todos 
os que procuram acreditar.

Nós amamos
As escrituras revelam que quanto 

mais amamos a Deus e a Seus filhos, 
mais felizes nos tornamos.15 O amor 
sobre o qual Jesus falou, no entanto, 
não é como um cartão de presentes 
que descartamos e depois buscamos 
outras coisas. Não é um amor sobre 
o qual se fala e depois é esquecido. 
Não é um amor do tipo “se precisar 
de alguma coisa, é só falar”.

O amor sobre o qual Deus fala é o 
tipo de amor que entra em nosso cora-
ção quando acordamos pela manhã, 
permanece conosco durante todo o 
dia e faz com que nosso coração fique 
pleno ao elevarmos nossa oração de 
gratidão ao final do dia.

Esse é o inexprimível amor que o 
Pai Celestial tem por nós.

É essa compaixão infinita que nos 
permite ver com mais clareza as outras 
pessoas como elas realmente são. 
Pelas lentes do puro amor, vemos seres 
imortais com potencial e valor divi-
nos e amados filhos e filhas do Deus 
Todo- Poderoso.

Após vermos por essas lentes, não 
podemos ignorar, negligenciar ou dis-
criminar ninguém.

Nós agimos
Na obra do Salvador, frequente-

mente é por meio de coisas peque-
nas e simples que “as grandes são 
realizadas”.16

Sabemos que é necessária a prática 
repetitiva para se tornar bom em qual-
quer coisa. Quer seja tocar um clari-
nete, chutar uma bola no gol, consertar 
um carro ou até mesmo pilotar um 
avião, é por meio da prática que pode-
mos nos tornar cada vez melhores.17

A organização que nosso Salvador 
criou na Terra — A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
— ajuda- nos a fazer isso. Ela oferece 
um lugar para que vivamos do modo 
que Ele ensinou e abençoemos a vida 

de outras pessoas do modo que Ele 
abençoou.

Como membros da Igreja, recebe-
mos chamados, responsabilidades e 
oportunidades que exigem que esten-
damos nossas mãos em compaixão e 
serviço às outras pessoas.

Recentemente, a Igreja estabeleceu 
uma ênfase renovada a respeito de 
ministrar, ou de servir, ou de amar a 
outras pessoas. Foi necessária grande 
ponderação para decidirmos como 
essa ênfase especial seria chamada.

Um dos nomes que levamos em 
consideração foi pastorear, uma 
referência adequada para o convite de 
Cristo: “Apascenta as minhas ovelhas”.18 
No entanto, havia pelo menos uma 
complicação: usar esse termo faria de 
mim um pastor alemão. Assim, estou 
muito feliz com o termo ministrar 
como o Salvador.

Esta obra é para todos
É óbvio que essa ênfase não é algo 

novo. Ela simplesmente fornece uma 
oportunidade renovada e refinada para 
que pratiquemos o mandamento do 
Salvador de amar- nos uns aos outros,19 
uma maneira refinada de implementar 
e praticar o propósito da Igreja.

Pensem a respeito do trabalho mis-
sionário. Compartilhar o evangelho com 
coragem, humildade e confiança é um 

exemplo maravilhoso de como ministrar 
às necessidades espirituais de outras 
pessoas, a despeito de quem sejam.

Ou fazer o trabalho do templo 
— procurar o nome de nossos ante-
passados e oferecer a eles as bênçãos 
da eternidade. Que modo divino de 
ministrar!

Pensem no ato de procurar os pobres 
e os necessitados, de elevar as mãos 
que pendem ou abençoar os doentes 
e aflitos. Não são esses os verdadeiros 
atos do ministério puro que o Senhor 
praticou quando caminhou na Terra?

Se vocês não são membros da 
Igreja, eu os convido: “Vinde, e vede”.20 
Unam- se a nós. Se vocês são membros 
da Igreja, mas atualmente não estão 
participando ativamente, eu os con-
vido: por favor, voltem. Precisamos 
de vocês!

Venham, unam sua força à nossa.
Por causa de seus talentos, suas 

habilidades e personalidade singulares, 
vocês nos ajudarão a nos tornarmos 
melhores e mais felizes. Em contrapar-
tida, nós os ajudaremos a se tornarem 
melhores e mais felizes também.

Venham, ajudem- nos a edificar e a 
fortalecer a cultura de cura, de bon-
dade e de misericórdia para com todos 
os filhos de Deus. Pois todos estamos 
nos esforçando para nos tornar novas 
criaturas onde “as coisas velhas já 
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passaram” e “tudo se fez novo”.21 O 
Salvador nos mostra a direção que 
devemos seguir — adiante e em direção 
a Ele. Ele disse: “Se me amais, guardai 
os meus mandamentos”.22 Vamos todos 
trabalhar juntos para nos tornar o povo 
que Deus deseja que nos tornemos.

Esse é o tipo de cultura do evan-
gelho que desejamos cultivar em toda 
a Igreja de Jesus Cristo. Procuramos 
fortalecer a Igreja como um local onde 
perdoamos uns aos outros. Um lugar 
onde resistimos à tentação de encontrar 
falhas, de fofocar e de fazer com que 
outras pessoas se sintam mal. Onde, 
em vez de apontar falhas, elevamo- nos 
e ajudamos uns aos outros para nos 
tornar o melhor que pudermos.

Gostaria de convidá- los novamente. 
Venham, vejam. Juntem- se a nós. Preci-
samos de vocês.

Pessoas imperfeitas
Vocês vão perceber que esta Igreja 

tem algumas das melhores pessoas 
que este mundo tem a oferecer. Elas 
são acolhedoras, amorosas, gentis e 
sinceras. Elas são dedicadas, estão dis-
postas a se sacrificar e, às vezes, são até 
mesmo heroicas.

E elas também são inevitavelmente 
imperfeitas.

Elas cometem erros.
De tempos em tempos, elas falam 

coisas que não deveriam. Fazem coisas 
que não gostariam de ter feito.

Mas elas têm algo em comum: elas 
querem ser melhores e se aproximar 
do Senhor, nosso Salvador, sim, Jesus 
Cristo.

Elas estão tentando fazer o que 
é certo.

Elas acreditam. Elas amam. Elas 
fazem.

Querem se tornar menos egoístas, 
mais compassivas, mais refinadas e 
mais semelhantes a Cristo.

O traçado para a felicidade
Sim, a vida às vezes pode ser difí-

cil. Certamente todos temos nossos 
momentos de desespero e desânimo.

Mas o evangelho de Jesus Cristo 
oferece esperança. E, na Igreja de 
Jesus Cristo, nós nos unimos a outras 

pessoas que buscam um lugar onde 
podem se sentir em casa — um lugar 
de crescimento onde, juntos, podemos 
acreditar, amar e fazer.

A despeito de nossas diferenças, 
procuramos nos acolher como filhos 
e filhas de nosso amado Pai Celestial.

Não consigo expressar minha 
gratidão por ser membro de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias e por saber que Deus ama 
Seus filhos o suficiente para dar a eles 
o traçado para a felicidade e para o 
significado em sua vida e um meio de 
vivenciar a alegria eterna nos salões de 
glória da vida futura.

Sou grato a Deus por ter dado a nós 
um meio de curar as doenças da alma 
e o Weltschmerz da vida.

Eu os abençoo e testifico que ao 
acreditarmos em Deus, ao amarmos 
a Deus, ao amarmos Seus filhos de 
todo nosso coração e ao nos esforçar-
mos para agir da forma que Deus nos 
instruiu, vamos encontrar cura e paz, 
felicidade e significado. No sagrado 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Uma pesquisa no site msn.com relacionou 

Salomão como a quinta pessoa mais rica 

que já viveu. “De acordo com a Bíblia, o rei 
Salomão governou de 970 a.C. a 931 a.C., 
e durante esse período, acredita- se que ele 
tenha recebido 25 toneladas de ouro para 
cada ano dos seus 39 anos de reinado, 
o que significaria bilhões de dólares em 
2016. Com as incríveis riquezas acumuladas 
pela tributação e pelo comércio, a fortuna 
pessoal do governante bíblico poderia 
ter ultrapassado 2 trilhões de dólares em 
valores atuais” (“The 20 Richest People of 
All Time”, 25 de abril de 2017, msn.com).

 2. Ver Eclesiastes 1:1–2.
 3. Ver Eclesiastes 2:17.
 4. João 10:10.
 5. Atos 10:38.
 6. Mateus 12:15; ver também Mateus 15:30.
 7. A palavra evangelho tem sua origem na 

palavra grega que literalmente significa 
“boas novas” (ver Bible Dictionary, na 
Bíblia da Igreja, em inglês, “Gospels”).

 8. Mateus 16:25.
 9. Ver Ezequiel 36:26; Jeremias 24:7.
 10. 1 Néfi 8:12.
 11. Hebreus 11:6.
 12. Ver 2 Néfi 9:28.
 13. Ver João 15:16.
 14. Tiago 4:8.
 15. Ver 4 Néfi 1:15–16.
 16. Alma 37:6.
 17. Aristóteles acreditava que “é por meio de 

atos justos que homens justos se formam” 
(The Nicomachean Ethics, trad. de David 
Ross, rev. por Lesley Brown, 2009, p. 28; 
tradução livre).

 18. Ver João 21:15–17.
 19. Ver João 15:12.
 20. João 1:39.
 21. 2 Coríntios 5:17.
 22. João 14:15.
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O rei Benjamim esclareceu essa dife-
rença ao declarar: “Eis que vos digo, 
ao afirmar- vos haver empregado meus 
dias a vosso serviço, que não é meu 
desejo vangloriar- me, porque só estive 
a serviço de Deus ”.4

A quem o rei Benjamim servia de 
fato? Ao Pai Celestial e ao Salvador. Ao 
saber a Quem e por que servimos, com-
preendemos que a maior manifestação 
do amor é a devoção a Deus.

Conforme mudamos nosso foco, 
mudamos também nossas orações. 
Começamos a desejar visitar aquela 
querida família, por causa de nosso 
amor pelo Senhor.5 Estávamos agindo 
por causa Dele. Ele fez com que o 
fardo deixasse de ser pesado. Após 
meses conversando na porta, a família 
permitiu que entrássemos. Com o 
tempo, começamos a orar e a ter ternas 
conversas sobre o evangelho. Desen-
volvemos uma amizade duradoura. 
Estávamos adorando e amando a Deus 
por meio do amor a Seus filhos.

Pense numa ocasião em que você 
fez um esforço sincero com amor para 
ajudar alguém em necessidade, mas 
seu serviço passou despercebido, não 
foi reconhecido, ou talvez tenha sido 
rejeitado. Naquela ocasião, você ques-
tionou o valor do serviço que prestou? 
Se sim, oro para que as palavras do rei 
Benjamim eliminem suas dúvidas e até 
suas mágoas: “Estais somente a serviço 
de vosso Deus”.6

Em vez de ficarmos ressentidas, por 
meio do serviço, podemos edificar um 
relacionamento mais perfeito com o Pai 
Celestial. Nosso amor e nossa devoção a 
Ele eliminam a necessidade de reconhe-
cimento e elogios, permitindo que Seu 
amor flua para nós e por meio de nós.

Mesmo que às vezes comecemos a 
servir por causa de um senso de dever, 
podemos buscar algo maior, “um cami-
nho ainda mais excelente” 7 — como 
o proposto pelo presidente Nelson: 
“Uma nova e mais sagrada abordagem 
para cuidar das outras pessoas e minis-
trar a elas”.8

Quando nos lembramos de tudo o 
que Deus fez por nós, nosso serviço 
se inicia com gratidão no coração. 
Ao nos preocuparmos menos com os 

“Por que estamos fazendo isso? Qual é 
nosso propósito?”

O élder Carl B. Cook disse: “Servir 
na Igreja (…) pode ser desafiador se 
for pedido que façamos algo que nos 
assusta, se o serviço se tornar fatigante 
ou se formos chamados para fazer algo 
que inicialmente não achamos interes-
sante”.1 Estávamos vivendo na prática 
as palavras do élder Cook quando deci-
dimos buscar a orientação de Alguém 
com uma visão maior do que a nossa.

Assim, depois de muito estudo e 
orações sinceras, entendemos por que 
servíamos. Passamos por uma mudança 
de entendimento, uma mudança de 
coração, uma experiência de revela-
ção.2 Ao buscarmos orientação nas 
escrituras, o Senhor nos ensinou como 
tornar o serviço ao próximo mais fácil e 
significativo. O versículo que causou a 
mudança em nosso coração e em nossa 
abordagem dizia: “Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de todo o 
teu poder, mente e força; e em nome de 
Jesus Cristo servi- lo- ás ”.3 Apesar de ser 
um versículo conhecido, pareceu falar a 
nós de uma maneira nova e importante.

Percebemos que estávamos ten-
tando sinceramente servir àquela 
família e ao nosso bispo, mas tivemos 
que nos perguntar se estávamos de fato 
servindo por amor ao Senhor.  

Joy D. Jones
Presidente geral da Primária

Nesta noite histórica, expresso meu 
amor e apreço a todas vocês, que-
ridas irmãs. Não importa nossa 

idade, nossas circunstâncias ou onde 
estejamos; hoje nos reunimos em união, 
em força, em propósito e no testemunho 
de que somos amadas e guiadas por 
nosso Pai Celestial, por nosso Salvador, 
Jesus Cristo, e por nosso profeta vivo, o 
presidente Russell M. Nelson.

Quando éramos recém- casados, 
meu marido e eu fomos chamados 
pelo bispo para ministrar a uma família 
que não frequentava a igreja havia 
anos. Aceitamos prontamente a desig-
nação e fomos visitá- la alguns dias 
depois. Assim que chegamos, percebe-
mos que eles não queriam contato com 
membros da Igreja.

Por isso, na visita seguinte levamos 
um prato de cookies, esperando que as 
gotas de chocolate derretessem o cora-
ção deles. Mas não deu certo. O casal 
nem abriu a porta para falar conosco, 
deixando claro que não éramos bem- 
vindos. Ainda assim, ao voltarmos para 
casa, cogitamos que talvez tivesse sido 
melhor levar barras de cereais em vez 
de cookies.

Nossa falta de visão espiritual 
tornou as próximas visitas frustrantes. 
Ninguém gosta de ser rejeitado. Com 
o tempo, começamos a nos perguntar: 
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Por causa Dele
Ao saber a Quem e por que servimos, compreendemos  
que a maior manifestação do amor é a devoção a Deus.
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benefícios que receberemos ao servir, 
percebemos que o foco de nosso ser-
viço é colocar Deus em primeiro lugar.9

O presidente M. Russell Ballard 
ensinou: “Só quando amamos a Deus 
e a Cristo de todo o coração, alma e 
mente, é que somos capazes de com-
partilhar esse amor com nossos seme-
lhantes, por meio de atos de bondade 
e de serviço”.10

O primeiro dos Dez Mandamentos 
reitera essa sabedoria divina: “Eu sou o 
Senhor teu Deus (…). Não terás outros 
deuses diante de mim”.11 Esse man-
damento nos ajuda a entender que, 
se colocarmos o Senhor como nossa 
maior prioridade, tudo o mais se encai-
xará no devido lugar — até mesmo 
nosso serviço ao próximo. Quando, 
por nossa livre escolha, o Senhor tem 
uma posição preeminente em nossa 
vida, Ele é capaz de abençoar nossos 
esforços para nosso próprio bem e 
para o bem de outras pessoas.

O Senhor nos aconselhou: 
“Buscai- me em cada pensamento”.12 
E toda semana renovamos o convê-
nio de assim fazer — de “sempre [nos 
lembrarmos] dele”.13 Será que esse 
foco naquilo que é divino se aplica 
a tudo o que fazemos? Será que até 
mesmo as tarefas cotidianas podem 

ser oportunidades de demonstrar amor 
e devoção a Ele? Creio firmemente 
que sim.

Podemos transformar a nossa lista 
de coisas a fazer em uma maneira de 
glorificá- Lo. Podemos visualizar cada 
tarefa como um privilégio e uma opor-
tunidade de servir a Ele, a despeito dos 
cronogramas, das responsabilidades e 
das fraldas sujas.

Como disse Amon: “Sim, sei que 
nada sou; quanto a minha força, sou 
débil; portanto, não me vangloriarei 
de mim mesmo, mas gloriar- me- ei 
em meu Deus, porque com sua força 
posso fazer todas as coisas”.14

Quando o serviço a Deus se torna 
nossa maior prioridade, nós nos per-
demos e, no devido tempo, nós nos 
encontramos.15

O Salvador ensinou esse princípio 
de maneira simples e direta: “Portanto, 
fazei brilhar vossa luz diante deste 
povo de tal forma que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
que está no céu”.16

Gostaria de compartilhar com 
vocês algumas sábias palavras que li 
no mural de um orfanato em Calcutá, 
Índia: “Se você for gentil, talvez seja 
acusado de ter segundas intenções ou 
motivos egoístas. Mesmo assim, seja 

gentil. Aquilo que você leva anos para 
edificar pode ser destruído da noite 
para o dia. Mesmo assim, edifique. 
O bem que fizer hoje provavelmente 
será esquecido amanhã. Mesmo assim, 
faça o bem. Se você der o melhor de 
si, talvez não seja suficiente. Mesmo 
assim, dê o melhor de si. Perceba que, 
no fim das contas, o que importa é seu 
relacionamento com Deus”.17

Irmãs, o que importa sempre é nosso 
relacionamento com o Senhor. Como 
disse o presidente James E. Faust: “‘Do 
que o mundo mais necessita atual-
mente?’ (…) ‘Não é uma das maiores 
necessidades que existe em todo o 
mundo, cada pessoa ter um relaciona-
mento progressivo, diário e contínuo 
com o Salvador?’ Possuir tal relaciona-
mento pode libertar a divindade que 
existe em nós, e nada pode fazer maior 
diferença em nossa vida do que conhe-
cermos e compreendermos o relaciona-
mento divino que temos com Deus”.18

De igual modo, Alma explicou a 
seu filho: “Sim, que todos os teus feitos 
sejam para o Senhor e, aonde quer 
que fores, que seja no Senhor; sim, 
que todos os teus pensamentos sejam 
dirigidos ao Senhor, sim, que o afeto 
do teu coração seja posto no Senhor 
para sempre”.19
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estávamos vivendo nos últimos dias e 
que precisaríamos fazer coisas difíceis 
como os pioneiros, e eu queria estar 
preparada. Por isso, de vez em quando, 
eu me distanciava do meu grupo de 
amigos no caminho pavimentado, 
tirava os sapatos e subia descalça pela 
trilha dos meninos. Estava tentando 
fortalecer meus pés.

Sendo uma menina da Primária, era 
assim que eu achava que podia me pre-
parar. Hoje penso diferente. Em vez de 

Michelle D. Craig
Primeira conselheira na presidência geral das Moças

Quando eu estava no Ensino 
Fundamental, percorríamos 
um caminho pavimentado na 

encosta de uma colina para ir e voltar 
da escola. Havia um outro, de terra, 
chamado “trilha dos meninos”. A trilha 
dos meninos era um caminho que 
subia direto pela colina. Era mais curto, 
mas muito mais íngreme. Quando era 
menina, eu sabia que podia andar 
por qualquer trilha percorrida pelos 
meninos. Acima de tudo, eu sabia que 

Descontentamento 
divino
O descontentamento divino pode nos impulsionar a agir com fé, a aceitar 
o convite do Salvador para sermos pessoas melhores e a Lhe entregar 
humildemente nossa vida.

E o presidente Russell M. Nelson 
ensinou esse mesmo princípio: 
“Quando compreendemos Sua 
Expiação voluntária, qualquer ideia 
de sacrifício de nossa parte é com-
pletamente sobrepujada por um 
profundo senso de gratidão pelo 
privilégio de servir a Ele”.20

Irmãs, testifico que, por meio do 
poder de Sua Expiação, quando Jesus 
Cristo nos molda, tanto por dentro 
quanto por fora, Ele começa a abençoar 
outras pessoas por nosso intermédio. 
Nós servimos às pessoas, mas o faze-
mos por causa do amor e do serviço a 
Deus. Assim, agimos conforme descrito 
nas escrituras: “Todo homem [e toda 
mulher] procurando os interesses de 
seu próximo e fazendo todas as coisas 
com os olhos fitos na glória de Deus”.21

Talvez nosso bispo soubesse que 
essa era a lição que meu marido e eu 
aprenderíamos com aqueles esforços 
bem- intencionados, porém imperfei-
tos, de ministrar aos amados filhos e 
filhas de Deus. Presto meu testemunho 
pessoal e convicto da bondade e do 
amor que Ele compartilha conosco ao 
procurarmos servir por causa Dele. No 
sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. ◼
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andar descalça por uma trilha, sei que 
posso preparar meus pés para trilhar o 
caminho do convênio seguindo os sus-
surros do Espírito Santo. O Senhor, por 
meio de Seus profetas, está chamando 
cada um de nós a viver e cuidar do 
próximo “de maneira mais elevada e 
sagrada” e a “dar um passo a mais”.1

Esses chamados proféticos para agir-
mos, associados à percepção inata de 
que podemos fazer e ser algo mais, às 
vezes criam em nós o que o élder Neal 
A. Maxwell chamou de “descontenta-
mento divino”.2 O descontentamento 
divino surge quando comparamos o 
que somos com o que temos poder para 
nos tornar.3 Cada um de nós, se formos 
honestos, sentiremos a diferença entre 
nossa capacidade atual e o que quere-
mos nos tornar. Ansiamos por ter mais 
capacidade de realização. Sentimos isso 
porque somos filhas e filhos de Deus, 
nascidos com a Luz de Cristo apesar de 
vivermos em um mundo decaído. Esses 
sentimentos nos foram dados por Deus 
e nos motivam a agir.

Devemos aceitar de bom grado 
esse descontentamento divino que nos 
impulsiona a níveis mais altos, mas 
também devemos reconhecer e fugir 
da estratégia de Satanás: o desânimo 
paralisante. Essa é uma oportunidade 
imperdível para o adversário. Podemos 
escolher trilhar o caminho mais ele-
vado, que nos leva a buscar Deus, Sua 
paz e Sua graça, ou ouvir Satanás, que 
nos bombardeia com mensagens de 
que nunca vamos ser ricos, inteligentes 
ou bonitos o bastante, e que nada será 
suficiente. Nosso descontentamento 
pode se tornar divino ou destrutivo.

Agir com fé
A diferença entre o descontenta-

mento divino e o desânimo paralisante 
de Satanás é que o descontentamento 
divino nos leva a agir com fé. Esse 
descontentamento não nos mantém em 
nossa zona de conforto nem nos leva 
ao desespero. Aprendi que, quando fico 
pensando coisas negativas sobre tudo 
o que não sou, não progrido e é muito 
mais difícil sentir e seguir o Espírito.4

Quando era jovem, Joseph Smith 
percebeu claramente quais eram suas 

fraquezas e ficou preocupado com o 
“bem- estar de [sua] alma imortal”. Ele 
disse: “Minha mente ficou extremamente 
perturbada, porque me tornei con-
victo de meus pecados e (…) senti- me 
movido a chorar por meus próprios 
pecados e pelos pecados do mundo”.5 
Isso o levou a “sérias reflexões e grande 
inquietação”.6 Soa familiar? Já se senti-
ram inquietos ou angustiados por causa 
de suas fraquezas?

Bem, Joseph tomou uma atitude. 
Ele contou: “Muitas vezes disse a mim 
mesmo: Que deve ser feito?” 7 Joseph 
agiu com fé. Ele se voltou para as 
escrituras, leu o convite em Tiago 1:5 
e buscou o Senhor para obter ajuda. 
A visão que ele teve depois disso deu 
início à Restauração. Como sou grata 
ao descontentamento divino de Joseph, 
porque seu período de inquietação e 
dúvida o motivou a agir com fé.

Seguir os sussurros do Espírito para fazer 
o bem

O mundo muitas vezes usa o des-
contentamento como desculpa para 
o egocentrismo, que nos faz pensar 
excessivamente em nós mesmos e no 
passado, e em quem eu sou, em quem 
eu não sou e no que eu quero. O 
descontentamento divino nos motiva 

a seguir o exemplo do Salvador, que 
“andou fazendo o bem”.8 Ao trilharmos 
o caminho do discipulado, ouviremos 
sussurros espirituais que nos levarão a 
ajudar os outros.

Há alguns anos, ouvi uma história 
que me ajudou a reconhecer e seguir 
os sussurros do Espírito Santo. A irmã 
Bonnie D. Parkin, que foi presidente 
geral da Sociedade de Socorro, contou 
o seguinte:

“Susan (…) era uma costureira 
maravilhosa. O presidente [Spencer W.] 
Kimball frequentava a ala dela. Um 
domingo, Susan notou que ele usava 
um terno novo. O pai dela tinha lhe 
trazido recentemente uma peça de 
seda finíssima, e Susan achou que o 
tecido daria uma linda gravata para 
usar com o terno novo do presidente 
Kimball. Assim, na segunda- feira, ela 
fez a gravata. Depois de embrulhá- la 
em papel de seda, Susan foi andando 
até o quarteirão onde ficava a casa do 
presidente Kimball.

Quando estava quase chegando à 
porta da frente, de repente ela parou e 
pensou: ‘Quem sou eu para fazer uma 
gravata para o profeta? Ele provavel-
mente tem um monte delas’. Conven-
cida de que tinha cometido um erro, 
deu meia- volta para ir embora.
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Nesse exato momento, a irmã 
Kimball abriu a porta e disse: ‘Susan!’

Gaguejando, Susan disse: ‘Vi que 
o presidente Kimball estava usando 
um terno novo no domingo. Meu pai 
acabou de me trazer uma peça de seda 
que ele comprou em Nova York (…) e 
por isso fiz uma gravata para ele’.

Antes que Susan pudesse continuar, 
a irmã Kimball a interrompeu, segurou- 
lhe pelos ombros e disse: ‘Susan, nunca 
ignore o desejo de ser generosa’”.9

Adoro essa história! “Nunca ignore 
o desejo de ser generosa.” Às vezes, 
quando sinto que devo fazer alguma 
coisa por alguém, fico pensando se foi 
inspiração ou só uma ideia minha. Mas, 
então me lembro de que “aquilo que 
é de Deus convida e impele a fazer o 
bem continuamente; portanto, tudo o 
que convida e impele a fazer o bem e 
a amar a Deus e a servi- lo, é inspirado 
por Deus”.10

Mesmo se for um sussurro do 
Espírito ou só um impulso de querer 
ajudar, a boa ação nunca é um des-
perdício, porque “a caridade nunca 
falha” 11 e nunca é uma reação errada.

Muitas vezes o momento não é 
apropriado, e raramente sabemos o 
impacto de nossos pequenos atos de 
serviço. Mas, às vezes, vamos perceber 

que fomos instrumentos nas mãos de 
Deus e vamos nos sentir gratos por 
saber que o fato de o Espírito Santo 
agir por nosso intermédio é um indício 
da aprovação de Deus.

Irmãs, podemos pedir que o Espírito 
Santo nos mostre “todas as coisas que 
[devemos] fazer” 12 mesmo quando 
nossa lista de afazeres já parece longa. 
Ao ouvir um sussurro do Espírito, 
podemos deixar os pratos na pia e 
outras coisas por fazer a fim de ler 
para um filho, visitar uma amiga, 
tomar conta das crianças da vizinha ou 
servir no templo. Não me entendam 
mal — sou do tipo que adora riscar 
itens numa lista. Mas é reconfortante 
saber que ser uma pessoa melhor não 
necessariamente equivale a fazer mais 
tarefas. O fato de reagir ao descon-
tentamento seguindo uma inspiração 
muda a forma de eu pensar no “meu 
tempo”, e passo a ver as pessoas não 
como interrupções, mas como o pro-
pósito da minha vida.

O descontentamento divino conduz 
a Cristo

O descontentamento divino leva à 
humildade, não à autopiedade ou ao 
desânimo de fazer comparações nas 
quais sempre saímos perdendo. As 
mulheres que guardam os convênios 
são de todos os tipos; sua família, suas 
experiências de vida e suas circunstân-
cias são diferentes.

Certamente, todas vamos estar 
aquém de nosso potencial divino, 
e pode ser verdade a ideia de que 
sozinhas não somos suficientes. Mas a 
parte boa do evangelho é que, com a 
graça de Deus, todas somos suficien-
tes. Com a ajuda de Cristo, podemos 
fazer todas as coisas.13 As escrituras 
prometem que vamos “encontrar 
graça, para sermos ajudados em tempo 
oportuno”.14

A surpreendente verdade é que 
nossa fraqueza pode ser uma bênção 
quando nos torna humildes e nos leva 
a Cristo.15 O descontentamento se 
torna divino quando nos aproximamos 
humildemente de Cristo com nosso 
anseio e não nos afastamos Dele por 
autopiedade.

Na verdade, Seus milagres geral-
mente começam quando reconhe-
cemos um anseio, uma necessidade, 
um fracasso ou um sentimento de 
inadequação. Lembram- se dos pães 
e dos peixes? Todos os escritores dos 
evangelhos contaram como Jesus mila-
grosamente alimentou milhares que 
O seguiam.16 Mas a história começa 
quando os discípulos se deram conta 
do que não tinham; eles perceberam 
que só tinham “cinco pães de cevada 
e dois peixinhos; mas que é isto para 
tantos?” 17 Os discípulos estavam certos: 
eles não tinham alimento suficiente, 
mas deram o que tinham a Jesus e 
então Ele providenciou o milagre.

Vocês já sentiram que seus dons e 
talentos eram insignificantes para o que 
tinham de fazer? Eu já. Mas podemos dar 
o que temos a Cristo e Ele multiplicará 
nossos esforços. O que vocês têm a ofe-
recer é mais do que suficiente, mesmo 
com suas fraquezas e debilidades huma-
nas, se confiarem na graça de Deus.

A verdade é que todos nós somos 
filhos da Deidade, cada um de nós é 
um filho ou uma filha de Deus.18 Assim 
como fez com profetas e com homens 
e mulheres comuns em todas as eras, 
a intenção do Pai Celestial é de nos 
transformar.

C. S. Lewis explicou o poder 
transformador de Deus desta forma: 
“Imaginem- se como uma casa viva. 
Deus entra e reconstrói essa casa. A 
princípio, você talvez não consiga 
entender o que Ele está fazendo. Ele 
está consertando as calhas e elimi-
nando as goteiras do telhado e assim 
por diante. Vocês sabiam que esse 
trabalho precisava ser feito e, por isso, 
não se surpreendem. Mas, então, Ele 
começa a derrubar partes da casa 
de um modo que dói absurdamente. 
(…) [Você percebe] que Ele está 
construindo uma casa bem diferente 
daquela que você imaginou. (…) Você 
pensou que estava [sendo] transfor-
mado em uma bela casinha de campo, 
mas Ele está construindo um palácio. 
E um palácio no qual Ele mesmo pre-
tende morar”.19

Graças ao sacrifício expiatório do 
Salvador, podemos ser capazes de 
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realizar o trabalho que temos de 
fazer. Os profetas têm ensinado que, 
à medida que trilhamos o caminho 
do discipulado, podemos ser san-
tificados pela graça de Cristo. O 
descontentamento divino pode nos 
impulsionar a agir com fé, a aceitar 
o convite do Salvador para sermos 
pessoas melhores e a Lhe entregar 
humildemente nossa vida. Em nome 
de Jesus Cristo. Amém. ◼
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12:27; grifo da autora.

 16. Ver Mateus 14:13–21; Marcos 6:31–44; 
Lucas 9:10–17; João 6:1–14.

 17. João 6:9.
 18. O presidente Boyd K. Packer ensinou: 

“Independente do número de 
gerações de sua ancestralidade mortal, 
independente da raça ou do povo que 
vocês representam, a linhagem de seu 
espírito pode ser escrita em uma única 
linha. Você é um filho de Deus!”, “Às 
moças e aos rapazes”, A Liahona, julho 
de 1989, p. 63.

 19. C. S. Lewis, Mere Christianity, 
1960, p. 160.

Quando servimos, às vezes nos 
sentamos em cadeiras diferentes. 
Algumas são bastante aconchegantes 
e outras não, mas prometemos a nosso 
Pai Celestial que serviremos a Ele e a 
outras pessoas com amor e que fare-
mos Sua vontade em todas as coisas.

Há alguns anos, os jovens da 
Igreja aprenderam que, “quando 
você ‘[embarca] no serviço de Deus’ 
[Doutrina e Convênios 4:2], está 
unindo- se à jornada mais grandiosa 
de todas. Está ajudando Deus a ace-
lerar Sua obra, e é uma experiência 
grandiosa, alegre e maravilhosa”.1 Essa 
jornada está ao alcance de todos — de 
todas as idades — e também é uma jor-
nada que nos leva ao que foi chamado 
por nosso amado profeta de “caminho 
do convênio”.2

No entanto, infelizmente vivemos 
em um mundo egoísta, onde as pes-
soas constantemente perguntam: “O 
que ganho com isso?” em vez de per-
guntarem: “Quem posso ajudar hoje?” 
ou “Como posso servir melhor ao 
Senhor em meu chamado?” ou “Estou 
dando o melhor de mim ao Senhor?”

Um grande exemplo de serviço 
abnegado em minha vida vem da 

Cristina B. Franco
Segunda conselheira na presidência geral da Primária

Após a última conferência geral, 
muitas pessoas vieram até mim 
com a mesma pergunta: “Aque-

las cadeiras são confortáveis?” Minha 
resposta era sempre a mesma: “Aquelas 
cadeiras são muito confortáveis se você 
não precisa discursar”. É verdade, não 
é? Minha cadeira não está tão confortá-
vel nesta conferência, mas sou verda-
deiramente grata pela bênção e pela 
honra de falar a vocês nesta noite.

A alegria do  
serviço abnegado
Prometemos a nosso Pai Celestial que serviremos a Ele e a outras 
pessoas com amor e que faremos Sua vontade em todas as coisas.
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irmã Victoria Antonietti. Victoria era 
uma das professoras da Primária em 
meu ramo quando eu era criança 
na Argentina. Todas as terças- feiras 
à tarde, quando nos reuníamos na 
Primária, ela nos trazia um bolo de 
chocolate. Todos amavam o bolo — 
bem, todos menos eu. Eu odiava bolos 
de chocolate. E embora ela tentasse 
me oferecer um pedaço de bolo, eu 
sempre o recusava.

Certo dia, após ela ter dado um 
pedaço do bolo de chocolate para as 
outras crianças, perguntei: “Por que 
você não traz um bolo de sabor dife-
rente, como laranja ou baunilha?”

Depois de rir um pouco, ela me per-
guntou: “Por que você não experimenta 
um pedaço? Este bolo é feito com um 
ingrediente especial e prometo que, se 
o experimentar, você vai gostar!”

Olhei ao redor e, para minha sur-
presa, todos pareciam estar gostando 
do bolo. Concordei em experimentar. 
Conseguem imaginar o que aconteceu? 
Gostei! Foi a primeira vez que eu havia 
gostado de um bolo de chocolate.

Somente alguns anos mais tarde, 
descobri qual era o ingrediente 
secreto no bolo de chocolate da irmã 
Antonietti. Meus filhos e eu visitávamos 
minha mãe todas as semanas. Em uma 
dessas visitas, mamãe e eu estáva-
mos comendo um pedaço de bolo de 
chocolate e contei a ela como comecei 

a gostar do bolo. Ela então me contou 
o restante da história.

“Sabe, Cris”, minha mãe disse, 
“Victoria e a família dela não tinham 
muitos recursos, e todas as semanas ela 
tinha de decidir entre pagar o ônibus 
para ir à Primária com seus quatro 
filhos ou comprar os ingredientes para 
fazer o bolo de chocolate para sua 
classe da Primária. Ela sempre escolheu 
o bolo de chocolate em vez do ônibus, 
e ela e os filhos caminhavam mais de 
três quilômetros para ir e para voltar a 
despeito do clima”.

Naquele dia tive mais apreço por 
seu bolo de chocolate. O mais impor-
tante é que aprendi que o ingrediente 
secreto no bolo de Victoria era seu 
amor por aqueles a quem ela servia e 
seu sacrifício abnegado em nosso favor.

Pensar sobre o bolo de Victoria 
me ajuda a lembrar de um sacrifício 
abnegado nas eternas lições ensinadas 
pelo Senhor a Seus discípulos quando 
caminhavam em direção à arca do 
tesouro do templo. Vocês conhecem 
a história. O élder James E. Talmage 
ensinou que havia 13 arcas “e nelas o 
povo deixava cair suas contribuições, 
para os diversos propósitos indica-
dos pelas inscrições nas caixas”. Jesus 
observava as filas dos doadores nas 
quais havia todos os tipos de pessoas. 
Alguns davam sua oferta com “since-
ridade de propósito”, enquanto outros 

lançavam “grandes somas de ouro e 
prata”, esperando serem vistos, notados 
e elogiados por suas doações.

“Entre os muitos ali reunidos havia 
uma viúva pobre que (…) deixara 
cair em uma das arcas do tesouro 
duas pequenas moedas de bronze 
correspondentes a um quadrante; sua 
contribuição equivalia a menos de 
meio centavo em moeda americana. 
O Senhor reuniu Seus discípulos e 
mostrou- lhes a viúva paupérrima, 
chamando a atenção para o seu ato, e 
dizendo: ‘Em verdade vos digo que esta 
pobre viúva lançou mais do que todos 
os que lançaram na arca do tesouro, 
porque todos ali lançaram do que lhes 
sobejava, mas esta, da sua pobreza, 
lançou tudo o que tinha, todo o seu 
sustento’ (Marcos 12:43–44).” 3

A viúva não parecia ter uma posi-
ção de destaque na sociedade de sua 
época. Na verdade, ela possuía algo 
mais importante: suas intenções eram 
puras, e ela deu tudo o que tinha para 
dar. Talvez ela tenha doado menos que 
outras pessoas e de modo mais discreto 
e diferente. Aos olhos de algumas pes-
soas, o que ela deu foi insignificante, 
mas, aos olhos do Salvador, que “dis-
cerne os pensamentos e as intenções 
do coração”,4 ela deu tudo o que tinha.

Irmãs, estamos dando tudo o 
que temos ao Senhor, sem ressalvas? 
Estamos sacrificando nosso tempo 
e nossos talentos para que a nova 
geração aprenda a amar o Senhor e a 
guardar Seus mandamentos? Estamos 
ministrando às pessoas próximas a nós 
e àquelas a quem somos designadas 
com cuidado e diligência, sacrificando 
tempo e energia que poderiam ser utili-
zados de outra forma? Estamos vivendo 
os dois grandes mandamentos — amar 
a Deus e amar a Seus filhos? 5 Esse amor 
é geralmente manifestado pelo serviço.

O presidente Dallin H. Oaks ensi-
nou: “Nosso Salvador entregou- Se ao 
serviço abnegado. Ensinou que todos 
devemos segui- Lo, deixando para trás 
os nossos interesses egoístas a fim de 
servir ao próximo”.

Ele continuou, dizendo:
“Um exemplo conhecido de dedicar 

a vida ao serviço ao próximo (…) é 
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o sacrifício que os pais fazem pelos 
filhos. As mães sentem dor e desistem 
de prioridades e confortos pessoais 
para dar à luz e criar cada filho. Os pais 
adaptam a vida e as prioridades para 
sustentar a família. (…)

Também nos regozijamos com aque-
les que cuidam de familiares deficien-
tes e pais idosos. Ninguém que presta 
esse serviço pergunta: ‘O que ganho 
com isso?’ Todos precisam deixar de 
lado suas conveniências pessoais para 
prestar serviço abnegado. (…)

[E] tudo isso ilustra o princípio 
eterno de que somos mais felizes e 
realizados quando agimos e servimos 
por causa do que doamos, e não pelo 
que recebemos.

Nosso Salvador nos ensina a 
segui- Lo, fazendo os sacrifícios neces-
sários para entregar- nos inteiramente 
ao serviço abnegado ao próximo”.6

De modo semelhante, o presidente 
Thomas S. Monson ensinou que, 
“quando estivermos face a face com 
nosso Criador, talvez Ele não nos per-
gunte: ‘Quantos cargos você teve?’, mas, 
sim, ‘Quantas pessoas você ajudou?’ 

Na verdade, só amamos o Senhor se O 
servimos ao ajudar Seus filhos”.7

Irmãs, em outras palavras, não fará 
diferença se nos sentamos em uma 
cadeira aconchegante ou se tivemos des-
conforto no decorrer da reunião em uma 
cadeira dobrável enferrujada, na última 
fileira. Nem fará diferença se, por neces-
sidade, precisamos sair para o corredor 
a fim de consolar um bebê que chorava. 
O que importa é que viemos com um 

desejo de servir, que identificamos aque-
les a quem podemos ministrar e que os 
cumprimentamos com alegria, e que nos 
apresentamos àqueles que estavam na 
mesma fileira de cadeiras dobráveis — 
estendendo a mão com amizade mesmo 
àqueles a quem não fomos designadas 
a ministrar. E o que realmente importa é 
fazer tudo o que fazemos com o ingre-
diente especial do serviço, associado ao 
amor e ao sacrifício.

Descobri que não precisamos fazer 
um bolo de chocolate para sermos 
uma professora da Primária dedicada 
ou bem- sucedida porque o importante 
não é o bolo. O importante é o amor 
por trás da ação.

Testifico que o amor é santificado 
pelo sacrifício — pelo sacrifício de uma 
professora e mais ainda pelo sacrifício 
final e eterno do Filho de Deus. Presto 
testemunho de que Ele vive! Eu O amo 
e pretendo afastar desejos egoístas a fim 
de amar e de ministrar como Ele minis-
tra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Presidência geral dos Rapazes, “Esta 

obra maravilhosa”, A Liahona, janeiro 
de 2015, p. 49.

 2. Russell M. Nelson, “Ao seguirmos adiante 
juntos”, Liahona, abril de 2018, p. 6.

 3. James E. Talmage, Jesus, o Cristo, 1971, 
pp. 542–543.

 4. Doutrina e Convênios 33:1.
 5. Ver Mateus 22:37, 39.
 6. Dallin H. Oaks, “Serviço abnegado”, 

A Liahona, maio de 2009, pp. 93, 94, 96.
 7. Thomas S. Monson, “Grandes esperanças”, 

devocional da Universidade Brigham 
Young, 11 de janeiro de 2009, p. 6, 
speeches .byu .edu.
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se lembram das palavras, mas podem 
ver um novo significado e reconhecer 
que o Senhor previu essas empolgan-
tes mudanças que estão acontecendo 
agora. Nessa proclamação, Ele atribui 
às irmãs a responsabilidade de serem 
as principais educadoras do evange-
lho na família, com essas palavras: “A 
responsabilidade primordial da mãe é 
cuidar dos filhos”.2 Isso inclui nutrir no 
tocante à verdade e ao conhecimento 
do evangelho.

A proclamação continua: “O pai e 
a mãe têm a obrigação de ajudar- se 
mutuamente, como parceiros iguais”.3 
Eles são parceiros iguais; iguais em seu 
potencial de crescimento eterno e de 
adquirir conhecimento, e são unidos ao 
ajudar um ao outro. Eles são iguais em 
seu destino divino para serem exaltados 
juntos. Na verdade, homens e mulheres 
não podem ser exaltados sozinhos.

Por que, então, uma filha de Deus 
em um relacionamento de união e 
igualdade recebe a responsabilidade 
primordial de prover aos filhos o 
nutriente mais importante que todos 
devemos receber, que é o conheci-
mento da verdade vindo dos céus? 
Até onde consigo ver, essa tem sido a 
maneira do Senhor desde que as famí-
lias foram criadas neste mundo.

Por exemplo, foi Eva quem rece-
beu o conhecimento de que Adão 
precisava partilhar do fruto da árvore 
do conhecimento para que pudessem 
guardar todos os mandamentos de 

vivo a dar maior ênfase à instrução do 
evangelho no lar e dentro da família.

Vocês podem se perguntar: “Como 
isso faz das irmãs uma força fundamen-
tal para ajudar o Senhor a derramar Seu 
conhecimento sobre Seus santos?” O 
Senhor dá a resposta no documento “A 
Família: Proclamação ao Mundo”. Vocês 

Presidente Henry B. Eyring
Segundo conselheiro na Primeira Presidência

Minhas amadas irmãs, é maravi-
lhoso estar com vocês. Este é 
um momento emocionante em 

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. O Senhor está derra-
mando conhecimento sobre Sua Igreja, 
como prometeu que faria.

Vocês se lembram do que Ele disse: 
“Até quando podem águas correntes 
permanecer impuras? Que poder deterá 
os céus? Seria tão inútil o homem 
estender seu braço débil para deter o 
rio Missouri em seu curso ou fazê- lo ir 
correnteza acima, como o seria impedir 
que o Todo- Poderoso derramasse 
conhecimento do céu sobre a cabeça 
dos santos dos últimos dias”.1

Parte da atual disseminação de 
conhecimento por parte do Senhor se 
relaciona a acelerar a propagação da 
verdade eterna sobre a cabeça e sobre 
o coração de Seu povo. Ele deixou 
claro que as filhas do Pai Celestial terão 
um papel primordial nessa milagrosa 
aceleração. Uma evidência desse mila-
gre é o fato de Ele orientar Seu profeta 

As mulheres e o 
aprendizado do 
evangelho no lar
O Salvador é seu exemplo perfeito de como vocês desempenharão um 
papel importante em Sua obra de colocar maior ênfase no aprendizado 
do evangelho no lar.
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Deus e formar uma família. Não sei 
por que Eva o recebeu primeiro, mas 
Adão e Eva foram perfeitamente unidos 
quando o conhecimento foi derramado 
sobre Adão.

Outro exemplo de que o Senhor 
utiliza os dons que as mulheres têm de 
nutrir é o modo como Ele fortaleceu os 
guerreiros de Helamã. Fico com um nó 
na garganta quando leio este relato e me 
lembro das palavras serenas e tranquili-
zadoras de minha própria mãe quando 
saí de casa para o serviço militar.

Helamã registrou:
“Eles tinham sido ensinados por 

suas mães que, se não duvidassem, 
Deus os livraria.

E repetiram- me as palavras de suas 
mães, dizendo: Não duvidamos de que 
nossas mães o soubessem”.4

Embora eu não saiba todos os moti-
vos pelos quais o Senhor atribuiu às 
irmãs fiéis a responsabilidade primor-
dial de nutrir as famílias, acredito que 
isso esteja relacionado à sua capaci-
dade de amar. É necessário um grande 
amor para perceber as necessidades 
de outra pessoa mais do que as suas 
próprias. Isso é o puro amor de Cristo 
pela pessoa que você nutre. Esse senti-
mento de caridade vem da pessoa que 
escolhe ser a responsável por nutrir, 
tendo se qualificado pelos efeitos da 
Expiação de Jesus Cristo. O lema da 
Sociedade de Socorro, exemplificado 

por minha própria mãe, é, a meu ver, 
inspirado: “A caridade nunca falha”.

Como filhas de Deus, vocês têm 
uma capacidade ampla e natural de 
perceber as necessidades de outras 
pessoas e de amá- las. Isso, por sua 
vez, faz com que vocês sejam mais 
suscetíveis aos sussurros do Espírito. 
O Espírito pode, então, guiar seus 
pensamentos, guiar o que dizem e o 
que devem fazer para nutrir as pessoas 
a fim de que o Senhor derrame sobre 
elas conhecimento, verdade e coragem.

Cada uma de vocês, irmãs que estão 
ao alcance de minha voz, encontra- se 
em um lugar singular em sua jornada 
da vida. Algumas são jovens moças 
que participam da sessão geral das 
mulheres pela primeira vez. Algumas 
são moças que estão se preparando 
para nutrir da forma que Deus espera 
que façam. Algumas são recém- casadas 
que ainda não tiveram filhos; outras são 
jovens mães com um ou mais filhos. 
Algumas são mães de adolescentes e 
outras têm filhos no campo missionário. 
Algumas têm filhos que se enfraquece-
ram na fé e que estão longe de seu lar. 
Algumas vivem sozinhas, sem nenhum 
companheiro fiel. Outras são avós.

Ainda assim, qualquer que seja sua 
circunstância pessoal, você faz parte 
— uma parte essencial — da família de 
Deus e de sua própria família, quer seja 
no futuro, neste mundo ou no mundo 

espiritual. A responsabilidade que você 
recebeu de Deus é a de nutrir a maior 
quantidade de membros que puder de 
sua família e da família Dele com seu 
amor e com sua fé no Senhor Jesus 
Cristo.

Seu desafio prático é saber quem, 
como e quando nutrir. Vocês precisam 
da ajuda do Senhor. Ele conhece o cora-
ção das pessoas e Ele sabe quando elas 
estão prontas para aceitar serem nutri-
das. Sua oração de fé será sua chave 
para o sucesso. Vocês podem confiar 
que vão receber orientação Dele.

Ele deu este incentivo: “Pedi ao Pai 
em meu nome com fé, acreditando que 
recebereis, e tereis o Espírito Santo, 
que manifesta todas as coisas que são 
convenientes aos filhos dos homens”.5

Além da oração, o estudo dedicado 
das escrituras será parte do seu poder 
crescente de nutrir. Esta é a promessa: 
“Nem de antemão vos preocupeis com o 
que haveis de dizer; mas entesourai sem-
pre em vossa mente as palavras de vida 
e na hora precisa vos será dada a porção 
que será concedida a cada homem”.6

Vocês reservarão mais tempo para 
orar, para ponderar e para medi-
tar sobre assuntos espirituais. O 
conhecimento da verdade será der-
ramado sobre vocês e seu poder de 
nutrir outras pessoas em sua família 
aumentará.

Haverá ocasiões em que vocês sen-
tirão que seu progresso em aprender 
a nutrir com mais eficácia está lento. 
Será necessário fé para perseverar. O 
Salvador dá a vocês estas palavras de 
encorajamento:

“Portanto não vos canseis de fazer o 
bem, porque estais lançando o alicerce 
de uma grande obra. E de pequenas 
coisas provém aquilo que é grande.

Eis que o Senhor requer o coração 
e uma mente solícita; e os que são solí-
citos e obedientes comerão do bem da 
terra de Sião nestes últimos dias”.7

Sua presença nesta noite é a evidên-
cia de que vocês têm o desejo de acei-
tar o convite do Senhor de nutrir outras 
pessoas. Isso se aplica até à mais jovem 
de vocês aqui hoje. Vocês podem saber 
quem devem nutrir em sua família. Se 
orarem com real intenção, um nome 
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ou rosto virá à sua mente. Se orarem 
para saber o que fazer ou o que dizer, 
vocês sentirão uma resposta. Todas 
as vezes que vocês obedecerem, seu 
poder de nutrir aumentará. Vocês esta-
rão se preparando para o dia em que 
vão nutrir seus próprios filhos.

As mães de filhos adolescentes 
podem orar para saber como nutrir um 
filho ou uma filha que parecem indi-
ferentes ao ser nutridos. Vocês podem 
orar para saber quem poderia ter a 
influência espiritual de que seus filhos 
precisam e de quem eles aceitariam. 
Deus ouve e responde às orações 
sinceras de mães preocupadas e Ele 
envia ajuda.

Além delas, as avós que estão aqui 
esta noite talvez sintam um aperto no 
peito causado pelos fardos e pelas difi-
culdades de seus filhos e netos. Vocês 
podem obter coragem e orientação 
com as experiências de famílias nas 
escrituras.

Desde a época de Adão e Eva, 
passando pelo pai Israel e por todas as 
famílias do Livro de Mórmon, há uma 
sólida lição sobre o que fazer a respeito 

da tristeza de se ter filhos indiferentes: 
nunca deixem de amar.

Temos o exemplo motivador do 
Salvador, que nutriu os filhos espiri-
tuais rebeldes do Pai Celestial. Mesmo 
quando eles e nós causamos dor, a 
mão do Salvador ainda está estendida.8 
Ele falou em 3 Néfi a respeito de seus 
irmãos e de suas irmãs espirituais que 
Ele tentou nutrir, mas sem sucesso: “Ó 
povo (…) que sois da casa de Israel, 
quantas vezes vos ajuntei como a 
galinha ajunta seus pintos sob as asas 
e alimentei- vos!” 9

Para vocês, irmãs em todos os está-
gios da jornada da vida, em qualquer 
situação familiar e em todas as culturas, 
o Salvador é seu exemplo perfeito de 
como vocês desempenharão um papel 
importante em Sua obra de colocar 
maior ênfase no aprendizado do evan-
gelho no lar e em família.

Vocês trarão seu sentimento natural 
de caridade para as mudanças relacio-
nadas a atividades e práticas em sua 
família. Isso trará maior crescimento 
espiritual. Quando orarem com seus 
familiares e quando orarem por eles, 

vocês sentirão o amor que vocês e 
o Salvador têm por eles. Esse dom 
espiritual se fortalecerá cada vez mais à 
medida que o buscarem. Os membros 
de sua família vão senti- lo à medida 
que orarem com mais fé.

Quando sua família se reunir para 
ler as escrituras em voz alta, vocês já 
as terão lido e orado sobre elas a fim 
de se prepararem. Vocês encontrarão 
momentos para orar com o intuito de 
que o Espírito ilumine sua mente. Então, 
quando for sua vez de ler, os membros 
de sua família sentirão seu amor por 
Deus e por Suas palavras. Eles serão 
nutridos por Ele e por Seu Espírito.

A mesma propagação pode acon-
tecer em qualquer reunião familiar se 
vocês orarem e planejarem para que 
isso aconteça. Pode ser necessário 
esforço e tempo, mas resultará em 
milagres. Lembro- me de uma lição que 
minha mãe ensinou quando eu era 
pequeno. Ainda consigo visualizar em 
minha mente o mapa colorido que ela 
fez com as viagens do apóstolo Paulo. 
Fico imaginando como ela encontrou 
tempo e energia para fazer aquilo. E 
até hoje sou abençoado por seu amor 
por aquele apóstolo fiel.

Cada uma de vocês vai encontrar 
maneiras de contribuir para a propa-
gação da verdade sobre sua família na 
Igreja restaurada do Senhor. Cada uma 
de vocês vai orar, estudar e ponderar 
para saber qual será sua incomparável 
contribuição. Mas sei que cada uma de 
vocês, igualmente unidas com os filhos 
de Deus, será parte fundamental de um 
milagre de aprendizado e vivência do 
evangelho que vai acelerar a coliga-
ção de Israel e vai preparar a família 
de Deus para o retorno glorioso do 
Senhor Jesus Cristo. No sagrado nome 
de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Doutrina e Convênios 121:33.
 2. “A Família:  Proclamação ao Mundo”, 

A Liahona, maio de 2017, última contracapa.
 3. “A Família:  Proclamação ao Mundo”,  

última contracapa.
 4. Alma 56:47–48.
 5. Doutrina e Convênios 18:18.
 6. Doutrina e Convênios 84:85.
 7. Doutrina e Convênios 64:33–34.
 8. Ver 2 Néfi 19:12, 21.
 9. 3 Néfi 10:4.
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Estados Unidos são filhos de mães 
solteiras. Essas crianças são vulneráveis. 
Todas essas tendências agem contra o 
divino plano de salvação de nosso Pai.

II.
As mulheres da Igreja entendem que 

ser mãe é sua prioridade mais elevada, 
sua maior alegria. O presidente Gordon B.  
Hinckley disse: “A maior parte das 
mulheres sente que sua maior realiza-
ção, sua maior felicidade se encontra 
no lar e na família. Deus depositou nas 
mulheres algo divino que se expressa 
com uma força serena, com elegân-
cia, paz, bondade, virtude, verdade e 
amor. E todas essas qualidades notáveis 
encontram sua mais verdadeira e mais 
satisfatória expressão na maternidade”.

Ele continuou: “O maior serviço 
que uma mulher realizará na vida será 
nutrir, ensinar, incentivar e criar seus 
filhos em retidão e verdade. Não há 
nada que se compare a isso, seja o que 
for que ela fizer”.2

Mães, queridas irmãs, nós as ama-
mos pelo que são e pelo que fazem 
por todos nós.

Em seu importante discurso, em 
2015, intitulado “Um apelo às minhas 
irmãs”, o presidente Russell M. Nelson 
disse:

“O reino de Deus não é e não pode 
ser completo sem as mulheres que 
fazem e guardam convênios sagra-
dos, mulheres que podem falar com o 
poder e a autoridade de Deus! (…)

Hoje, (…) precisamos de mulheres 
que saibam como fazer com que coisas 
importantes aconteçam pela fé e que 
sejam corajosas defensoras da moral 
e da família em um mundo aflito pelo 
pecado. Precisamos de mulheres que 
sejam dedicadas a orientar os filhos 
de Deus ao longo do caminho do 
convênio rumo à exaltação; mulheres 
que saibam como receber revelação 
pessoal, que compreendam o poder e a 
paz da investidura do templo; mulheres 
que saibam como invocar os poderes 
do céu para proteger e fortalecer os 
filhos e a família; mulheres que ensi-
nam destemidamente”.3

Todos esses ensinamentos inspi-
rados se baseiam no documento “A 

Contudo, vivemos em uma época em 
que muitas mulheres não querem ter 
nem criar filhos. Muitas jovens adultas 
adiam o casamento até satisfazerem 
suas necessidades temporais. A média 
da idade de casamento de membros 
da Igreja subiu mais de dois anos, e o 
número de nascimentos na Igreja está 
caindo. Os Estados Unidos e algumas 
outras nações têm diante de si um 
futuro com menos crianças que vão 
se tornar adultas para dar suporte aos 
adultos que se aposentarem.1 Mais 
de 40 por cento dos nascimentos nos 

Presidente Dallin H. Oaks
Primeiro conselheiro na Primeira Presidência

Queridas irmãs, é maravilhoso 
termos esta nova sessão da 
conferência geral para mulhe-

res da Igreja com 8 anos de idade ou 
mais! Ouvimos mensagens inspiradoras 
das irmãs da liderança e do presidente 
Henry B. Eyring. O presidente Eyring e 
eu amamos trabalhar sob a direção do 
presidente Russell M. Nelson e ansia-
mos por ouvir seu discurso profético.

I.
Os filhos são a dádiva mais preciosa 

de Deus — eles são nossa posteridade. 

Pais e filhos
O grande plano de felicidade estabelecido por nosso Pai Celestial  
lhes diz quem vocês são e qual é o propósito de sua vida.
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Família: Proclamação ao Mundo”, no 
qual esta Igreja restaurada reafirma 
a doutrina e as práticas essenciais 
ao plano do Criador antes de Ele ter 
criado a Terra.

III.
Agora, falo às jovens desta congre-

gação. Queridas jovens irmãs, devido 
a seu conhecimento do evangelho 
restaurado de Jesus, vocês são úni-
cas. Seu conhecimento permitirá que 
perseverem e vençam as dificuldades 
que o amadurecimento traz. Desde 
bem jovens, vocês têm participado de 
projetos e programas que desenvolvem 
seus talentos, como escrever, falar e 
planejar. Vocês aprenderam a ter um 
comportamento responsável e a resistir 
à tentação de mentir, enganar, furtar ou 
consumir álcool e drogas.

Sua singularidade foi reconhecida 
em um estudo sobre adolescentes 
norte- americanos realizado pela 
Universidade da Carolina do Norte. 
Um artigo do Charlotte Observer teve 
como título “Os adolescentes mór-
mons lidam melhor: Estudo con-
clui que eles superam seus colegas 
em lidar com a adolescência”. Esse 

artigo concluiu que os “mórmons são 
melhores em evitar comportamentos 
arriscados, se saem melhor na escola 
e têm uma atitude positiva sobre o 
futuro”. Um dos pesquisadores nesse 
estudo, que entrevistou a maioria de 
nossos jovens, disse: “Entre quase 
todas as categorias que observamos, 
havia um padrão claro: os mórmons 
sempre estavam em primeiro lugar”.4

Por que vocês lidam melhor com as 
dificuldades do crescimento? Moças, é 
porque vocês compreendem o grande 
plano de felicidade estabelecido por 
nosso Pai Celestial, que lhes diz quem 
vocês são e qual é o propósito de sua 
vida. Jovens que têm esse conheci-
mento são os primeiros a solucionar 
problemas e a escolher o certo. Vocês 
sabem que podem ter a ajuda do 
Senhor para vencer todas as dificulda-
des do amadurecimento.

Outra razão pela qual vocês são 
mais eficientes é que compreendem 
que são filhas de um Pai Celestial 
que as ama. Tenho certeza de que 
conhecem nosso maravilhoso hino “Ó 
crianças, Deus vos ama”. Vejam a pri-
meira estrofe que cantamos e em que 
acreditamos:

Ó crianças, Deus vos ama.
Seu amor vos guardará
Se seguirdes seus conselhos
Ricas bênçãos vos dará.5

Há dois ensinamentos nessa estrofe: 
Primeiro, nosso Pai Celestial nos ama e 
cuida de nós. Pensem nisso! Deus nos 
ama, Ele está perto de nós e Ele cuida 
de nós. Segundo, Ele concede ricas 
bênçãos aos que “[seguem] Seus conse-
lhos”. Que consolo em meio às nossas 
ansiedades e dificuldades!

Sim, moças, vocês são abençoa-
das e são maravilhosas, mas são 
como todas as filhas do Pai Celestial 
quanto à necessidade de “[seguir] Seus 
conselhos”.

Eu poderia lhes dar conselhos sobre 
muitas coisas, mas decidi falar apenas 
sobre duas.

Meu primeiro conselho se refere 
aos celulares. Um estudo realizado nos 
Estados Unidos descobriu que mais 
da metade dos adolescentes norte- 
americanos disseram que passam 
tempo demais no celular. Mais de 40 
por cento disseram que se sentem 
angustiados quando estão longe de 
seus celulares.6 Isso é mais comum 
entre as moças do que entre os rapa-
zes. Minhas jovens irmãs — e mulheres 
adultas também —, limitar o uso dos 
celulares e sua dependência deles vai 
abençoar sua vida.

Meu segundo conselho é ainda 
mais importante. Sejam bondosas com 
as outras pessoas. Bondade é algo 
que muitos de nossos jovens já estão 
praticando. Alguns grupos de jovens de 
algumas comunidades demonstraram o 
que é ser bondoso. Temos sido inspira-
dos pelos atos de bondade de nossos 
jovens àqueles que necessitam de amor 
e auxílio. Vocês oferecem essa ajuda e 
mostram esse amor uns aos outros de 
várias maneiras. Desejamos que todos 
sigam seu exemplo.

Ao mesmo tempo, sabemos que o 
adversário tenta todos nós para que seja-
mos rudes, e há muitos exemplos disso 
mesmo entre as crianças e os jovens. 
A maldade tem várias faces, como o 
bullying e como unir forças para atacar 
ou rejeitar alguém. Isso deliberadamente 
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inflige sofrimento em colegas de escola 
ou amigos. Minhas jovens irmãs, não 
é agradável ao Senhor quando somos 
cruéis com outras pessoas.

Eis um exemplo. Sei de um rapaz, 
um refugiado aqui em Utah, que foi 
caçoado por ser diferente e às vezes 
por falar seu idioma nativo. Ele foi 
provocado por um grupo de jovens 
privilegiados até que revidou de uma 
maneira que fez com que fosse preso 
por 70 dias enquanto ponderavam se 
ele deveria ser deportado. Não sei o 
que provocou esse grupo de jovens, a 
maioria deles membros da Igreja como 
vocês, mas posso ver o efeito de sua 
crueldade, uma experiência trágica à 
custa do sofrimento de um dos filhos 
de Deus. Pequenos atos de crueldade 
podem ter consequências devastadoras.

Quando ouvi essa história, 
comparei- a com o que nosso profeta, 
o presidente Nelson, disse no recente 
devocional mundial para os jovens. 
Quando pediu que vocês e todos os 
outros jovens ajudassem a coligar Israel, 
ele disse: “Sejam um destaque, sejam 
diferentes do mundo. Sabemos que 
vocês devem ser uma luz para o mundo. 
Portanto, o Senhor precisa que vocês 
pareçam, falem, ajam e se vistam como 
verdadeiros discípulos de Jesus Cristo”.7

O exército para o qual o presi-
dente Nelson convidou os jovens a se 
alistarem não é para que sejam cruéis 
uns com os outros. Os jovens segui-
rão os ensinamentos do Salvador de 
estenderem a mão, de serem amáveis e 
atenciosos com os outros, inclusive ofe-
recendo a outra face quando sentirem 
que alguém os ofendeu.

Em um discurso de conferência 
geral da época em que muitas de 
vocês nasceram, o presidente Gordon 
B. Hinckley elogiou as “lindas moças 
empenhadas em viver o evangelho”. 
Ele as descreveu do mesmo modo que 
desejo descrevê- las:

“Elas são generosas umas com as 
outras. Esforçam- se por fortalecer 
umas às outras. Elas são motivo de 
orgulho para os pais e a família que as 
criaram. Estão chegando à idade adulta 
e terão por toda a vida os ideais que 
hoje as motivam”.8

Como servo do Senhor, digo- lhes, 
moças, nosso mundo precisa de sua 
bondade e de seu amor. Sejam bondo-
sas umas com as outras. Jesus nos ensi-
nou a amar uns aos outros e a tratar 
os outros como queremos ser tratados. 
Ao nos esforçarmos para ser bondosos, 
nós nos aproximamos Dele e de Sua 
influência amorosa.

Minhas queridas irmãs, se partici-
pam de qualquer ato de crueldade ou 
mesquinhez — individualmente ou 
em grupo —, decidam agora mudar e 
incentivar outras pessoas a mudar. Esse 
é meu conselho, e o dou a vocês como 
servo do Senhor Jesus Cristo porque 
Seu Espírito me inspirou a lhes falar 
sobre esse importante assunto. Presto 
testemunho de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, que nos ensinou a amar uns 
aos outros como Ele nos amou. Oro 
para que assim o façamos. Em nome 
de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Ver Sara Berg, “Nation’s Latest Challenge: 

Too Few Children”, AMA Wire, 18 de junho 
de 2018, wire.ama- assn.org.

 2. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, 
pp. 387, 390; ver também M. Russell 
Ballard, “Mães e filhas”, A Liahona, maio 
de 2010, p. 18 (em Filhas em Meu Reino:  
A História e o Trabalho da Sociedade de 
Socorro, 2011, p. 169).

 3. Russell M. Nelson, “Um apelo às minhas 
irmãs”, A Liahona, novembro de 2015, 
p. 96; ver também Russell M. Nelson, 
“Children of the Covenant”, Ensign, 
maio de 1995, p. 33.

 4. O estudo foi publicado pela Oxford 
University Press como Christian Smith e 
Melinda Lundquist Denton, Soul Searching: 
The Religious and Spiritual Lives of 
American Teenagers, 2005.

 5. “Ó crianças, Deus vos ama”, Hinos, nº 192.
 6. Ver “In Our Opinion: You Don’t Need to Be 

Captured by Screen Time”, Deseret News, 
31 de agosto de 2018, deseretnews.com.

 7. Russell M. Nelson, “Juventude da promessa”, 
devocional mundial para os jovens, 3 de 
junho de 2018, HopeofIsrael.LDS.org.

 8. Gordon B. Hinckley, “A necessidade de 
mais bondade”, A Liahona, maio de 2006, 
pp. 60–61.
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— aprecio quem vocês são e todo o 
bem que podem fazer. Ninguém pode 
fazer o que uma mulher virtuosa pode 
fazer. Nada se assemelha à influência 
de uma mãe.

Os homens podem e frequen-
temente transmitem o amor do Pai 
Celestial e do Salvador a outras 
pessoas. Mas as mulheres têm um 
dom especial para isso — uma inves-
tidura divina. Vocês têm a capacidade 
de perceber o que outras pessoas 
precisam — e quando elas precisam. 
Vocês conseguem estender a mão, 
consolar, ensinar e fortalecer alguém 
no momento da necessidade.

As mulheres e os homens veem as 
coisas de maneira diferente, e precisa-
mos muito de sua perspectiva, irmãs. 
Sua natureza leva vocês a pensar nos 
outros primeiro, a considerar o efeito 
que qualquer decisão terá em outras 
pessoas.

Como o presidente Eyring destacou, 
foi nossa gloriosa mãe Eva — com sua 
visão importante do plano de nosso 
Pai Celestial — que iniciou o que 
chamamos de “a Queda”. Sua escolha 
sábia e corajosa e a decisão de Adão de 
apoiá- la deram continuidade ao plano 
de felicidade estabelecido por Deus. 
Eles possibilitaram que cada um de nós 
viesse à Terra, recebesse um corpo e 
provasse que escolheria apoiar Jesus 
Cristo agora, tal como fizemos na vida 
pré- mortal.

Percebam que todas as vezes que 
uso a palavra mãe não estou falando 
apenas de mulheres que deram à luz ou 
que adotaram nesta vida. Estou falando 
de todas as filhas adultas de nossos 
Pais Celestiais. Toda mulher é mãe em 
virtude de seu destino divino eterno.

Então, nesta noite, como pai de dez 
filhos — nove filhas e um filho — e 
como presidente da Igreja, oro para 
que vocês sintam o quanto as amo 

Presidente Russell M. Nelson

É maravilhoso estar com vocês, 
minhas queridas e preciosas irmãs. 
Talvez uma experiência recente 

lhes dê um vislumbre de como me sinto 
a respeito de vocês e das habilidades 
celestiais com as quais são investidas.

Um dia enquanto falava a uma 
congregação na América do Sul, fiquei 
extremamente animado sobre o tema 
e, em um momento crucial, eu disse: 
“Como mãe de dez filhos, posso dizer 
a vocês que…”. E então terminei minha 
mensagem.

Não percebi que havia dito a pala-
vra mãe. Meu intérprete, presumindo 
que eu havia falado errado, mudou a 
palavra mãe para pai, então a congre-
gação nunca soube que eu havia me 
referido a mim mesmo como mãe. Mas 
minha esposa Wendy ouviu, e ela se 
encantou com meu ato falho.

Naquele momento, expressei, com 
muita emoção, o profundo desejo de 
meu coração de fazer a diferença no 
mundo — como somente uma mãe 
faz. Ao longo dos anos, sempre que me 
perguntam por que escolhi me tornar 
médico, minha resposta é sempre a 
mesma: “Porque eu não podia escolher 
ser mãe”.

A participação das irmãs 
na coligação de Israel
Faço uma súplica profética a vocês, mulheres da Igreja, para que  
moldem o futuro ao ajudar na coligação da Israel dispersa.
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Minhas queridas irmãs, vocês têm 
dons e aptidões espirituais especiais. 
Nesta noite, peço a vocês, com toda 
a esperança de meu coração, que 
orem para compreender seus dons 
espirituais a fim de cultivá- los, usá- los 
e desenvolvê- los, mais do que jamais 
fizeram. Vocês transformarão o mundo 
ao fazerem isso.

Como mulheres, vocês inspiram 
outras pessoas e estabelecem um 
padrão digno de exemplo. Vou lhes 
dar um pouco de contexto sobre os 
dois maiores anúncios feitos em nossa 
última conferência geral. Vocês, minhas 
queridas irmãs, foram fundamentais 
para cada um deles.

Em primeiro lugar, ministrar. O 
padrão elevado de ministrar é o do 
nosso Salvador, Jesus Cristo. Normal-
mente, as mulheres estão, e sempre 
estiveram, mais próximas desse padrão 
do que os homens. Quando estão real-
mente ministrando, vocês seguem seus 
sentimentos para ajudar outras pessoas 
a vivenciar mais o amor do Salvador. A 
predisposição de ministrar é inerente 
às mulheres virtuosas. Conheço mulhe-
res que oram todos os dias da seguinte 
maneira: “Quem o Senhor gostaria que 
eu ajudasse hoje?”

Antes do anúncio de abril de 2018 
sobre a maneira elevada e mais sagrada 
de cuidar de outras pessoas, a tendên-
cia de alguns homens era marcar sua 
designação de ensino familiar como 
“feita” e partir para a próxima tarefa.

Mas, quando vocês sentiam que 
uma irmã que visitavam precisava 
de ajuda, vocês iam até lá imediata-
mente e durante todo o mês. Por isso, 
foi a maneira como vocês visitavam 
que inspirou nossa mudança para a 
ministração.

Em segundo lugar, na última con-
ferência geral, também reestruturamos 
os quóruns do Sacerdócio de Melqui-
sedeque. Quando oramos sobre como 
ajudar os homens da Igreja a serem 
mais eficazes em suas responsabilida-
des, ponderamos cuidadosamente o 
exemplo da Sociedade de Socorro.

Na Sociedade de Socorro, mulheres 
de várias idades e em várias fases da 
vida se reúnem. Cada década da vida 

traz desafios diferentes e, ainda assim, 
lá estavam vocês, semana após semana, 
reunidas, crescendo e ensinando o 
evangelho juntas, e fazendo uma dife-
rença real no mundo.

Seguindo seu exemplo, os portadores 
do Sacerdócio de Melquisedeque são 
membros do quórum de élderes. Esses 
homens têm entre 18 e 98 anos (talvez 
mais), com vários ofícios no sacerdócio 
e diversas experiências na Igreja. Esses 
irmãos podem criar laços fraternais mais 
fortes, aprender juntos e abençoar outras 
pessoas com mais eficácia.

Vocês lembram que em junho deste 
ano, a irmã Nelson e eu falamos aos 
jovens da Igreja. Nós os convidamos 
a fazer parte do exército de jovens do 
Senhor para ajudar na coligação de 
Israel nos dois lados do véu. A coliga-
ção é “o maior desafio, a maior causa 
e o maior trabalho que está sendo 
realizado na Terra”.1

É uma causa que precisa deses-
peradamente de mulheres, porque 
as mulheres moldam o futuro. Então, 
nesta noite, faço uma súplica profética 
a vocês, mulheres da Igreja, para que 
moldem o futuro ao ajudar na coliga-
ção da Israel dispersa.

Como vocês podem começar?
Gostaria de fazer quatro convites :
Primeiro, convido- as a participar 

de um jejum de dez dias das mídias 

sociais e de qualquer outra mídia que 
traga pensamentos impuros e nega-
tivos à sua mente. Orem para saber 
quais influências vocês devem eliminar 
durante seu jejum. O efeito do jejum de 
dez dias pode surpreendê- las. O que 
vocês percebem depois de dar uma 
pausa às perspectivas do mundo que 
estiveram ferindo seu espírito? Há uma 
mudança agora no que vocês querem 
despender seu tempo e sua energia? 
Alguma de suas prioridades mudou 
— mesmo que só um pouco? Peço 
a vocês que registrem e sigam cada 
inspiração.

Segundo, convido- as a ler o Livro de 
Mórmon entre agora e o final do ano. 
Mesmo que isso pareça impossível, 
devido a tudo o que vocês estão ten-
tando administrar em sua vida, se acei-
tarem esse convite com todo o coração, 
o Senhor as ajudará a encontrar uma 
maneira de fazê- lo. E, ao estudarem 
em espírito de oração, prometo que 
os céus se abrirão a vocês. O Senhor 
as abençoará com mais inspiração e 
revelação.

Ao lerem, incentivo- as a marcar 
cada versículo que fala do Salvador 
ou que se refere a Ele. Então, tenham 
a intenção de falarem de Cristo, 
regozijarem- se em Cristo e pregarem 
sobre Cristo com sua família e seus 
amigos.2 Vocês e eles se aproximarão 
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do Salvador por meio desse processo. 
E mudanças, até mesmo milagres, 
começarão a acontecer.

Hoje de manhã, um anúncio foi feito 
a respeito da nova programação para o 
domingo e do currículo centralizado no 
lar e apoiado pela Igreja. Vocês, minhas 
queridas irmãs, são fundamentais para 
o sucesso desse empenho novo, equili-
brado e coordenado de ensinar o evan-
gelho. Ensinem àqueles a quem amam 
o que vocês estão aprendendo nas 
escrituras. Ensinem- nos a se voltarem 
ao Salvador para receber Seu poder de 
cura e purificação quando pecarem. E 
os ensinem a acessar Seu poder fortale-
cedor todos os dias da vida deles.

Terceiro, estabeleçam um padrão 
de frequência regular ao templo. Isso 
pode requerer um pouco mais de sacri-
fício em sua vida. A frequência regular 
ao templo vai permitir que o Senhor as 
ensine como acessar o poder do sacer-
dócio Dele com o qual vocês foram 
investidas no templo Dele. Para aque-
las de vocês que não moram perto de 
um templo, convido- as a estudar, em 
espírito de oração, sobre templos nas 
escrituras e nas palavras dos profetas 
vivos. Procurem saber mais, entender 
mais, sentir mais sobre os templos do 
que jamais o fizeram.

Em nosso devocional mundial para 
os jovens em junho, falei sobre um 
jovem rapaz cuja vida mudou quando 
seus pais trocaram seu smartphone por 
um celular sem internet. A mãe desse 
jovem rapaz é uma mulher corajosa e 
de fé. Ela viu seu filho começando a 
fazer escolhas que poderiam impedi- lo 
de servir missão. Ela levou suas 

súplicas ao templo para saber a melhor 
forma de ajudar seu filho. Então, ela 
seguiu cada inspiração recebida.

Ela disse: “Senti o Espírito me guiar 
ao verificar o smartphone do meu filho 
em momentos específicos para achar 
coisas específicas. Não sei usar esses 
smartphones, mas o Espírito me guiou 
por todas as mídias sociais que nem 
uso. Sei que o Espírito ajuda os pais 
que estão buscando orientação para 
proteger seus filhos. [A princípio], meu 
filho ficou furioso comigo. (…) Mas, 
após três dias, ele me agradeceu. Ele 
sentiu a diferença”.

O comportamento e as atitudes de 
seu filho mudaram drasticamente. Ele 
se tornou mais prestativo em casa, 
passou a sorrir mais e ficou mais atento 
na igreja. Ele amou servir no batistério 
do templo por um tempo e se preparar 
para sua missão.

Meu quarto convite, para vocês que 
têm idade suficiente, é que participem 
plenamente da Sociedade de Socorro. 
Peço que estudem a declaração com o 
propósito atual da Sociedade de Socorro. 
É inspirador. Ele pode guiá- las a fim de 
que criem o propósito de sua própria 
vida. Rogo- lhes que vivenciem as verda-
des contidas na declaração da Sociedade 
de Socorro publicada há quase 20 anos.3 
Uma cópia emoldurada dessa declaração 
está pendurada na parede do escritório 
da Primeira Presidência. Eu me emo-
ciono toda vez que a leio. Ela descreve 
quem vocês são e quem o Senhor 
precisa que sejam neste momento exato 
ao fazerem sua parte para ajudar na 
coligação da Israel dispersa.

Queridas irmãs, precisamos de 
vocês. “Precisamos de sua força, de sua 
conversão, de sua convicção, de sua 
capacidade de liderar, de sua sabedo-
ria e de sua voz.” 4 Simplesmente não 
podemos coligar Israel sem vocês.

Amo vocês, sou grato a vocês e 
agora as abençoo com a capacidade de 
deixar o mundo para trás ao ajudarem 
neste trabalho crucial e urgente. Juntos 
podemos fazer tudo o que nosso Pai 
Celestial precisa que façamos para pre-
parar o mundo para a Segunda Vinda 
de Seu Filho Amado.

Jesus é o Cristo. Esta é Sua Igreja. 
Presto testemunho disso em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Russell M. Nelson, “Juventude da 

Promessa”, Devocional Mundial 
para os Jovens, 3 de junho de 2018, 
HopeofIsrael.LDS.org.

 2. Ver 2 Néfi 25:26.
 3. Esses documentos estão disponíveis online. 

Para saber o propósito da Sociedade 
de Socorro, acesse LDS .org/ callings/ 
relief - society. Para ver a declaração da 
Sociedade de Socorro, veja Mary Ellen 
Smoot, “Alegra- te, ó filha de Sião”, 
A Liahona, janeiro de 2000, pp. 111–114.

 4. Russell M. Nelson, “Um apelo às minhas 
irmãs”, A Liahona, novembro de 2015, 
p. 96; grifo do autor.

O Propósito  
da Sociedade  
de Socorro
A Sociedade de Socorro ajuda 
a preparar as mulheres para 
as bênçãos da vida eterna à 
medida que elas:

• Fortalecem a fé no Pai 
Celestial, em Jesus Cristo e 
em Sua Expiação.

• Fortalecem as pessoas, as 
famílias e os lares por meio 
de ordenanças e convênios.

• Trabalham em união para 
ajudar os necessitados.

Cópias podem ser impressas a partir dos 
sites LDS.org/callings/relief-society/ 
purposes e store.LDS.org.
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precisou guiar uma das parelhas de 
bois de Montrose, Iowa, a Winter 
Quarters, e depois até o Vale do Lago 
Salgado, lá chegando quando tinha 
quase 10 anos. Espero que vocês 
meninos e rapazes estejam ouvindo 
e percebam a responsabilidade e 
a expectativa depositadas sobre 
Joseph F. Smith durante sua infância.

Apenas quatro anos mais tarde, em 
1852, quando estava com 13 anos, sua 
querida mãe faleceu, deixando órfãos 
Joseph e seus irmãos.3

Joseph F. Smith foi chamado para 
servir missão no Havaí em 1854, aos 
15 anos de idade. Essa missão, que 
durou mais de três anos, foi o início 
de uma vida de serviço na Igreja.

Ao retornar a Utah, Joseph F. Smith 
se casou em 1859.4 Nos anos seguintes, 
sua vida esteve repleta de trabalho, 
de responsabilidades familiares e ele 
serviu mais duas missões. Em 1º de 
julho de 1866, aos 27 anos de idade, 
sua vida mudou para sempre quando 
ele foi ordenado apóstolo por Brigham 
Young. Em outubro do ano seguinte, 
ele foi apoiado como membro do 
Conselho dos Doze.5 Ele serviu como 
conselheiro de Brigham Young, John 
Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo 

Gostaria de fornecer um contexto 
para que apreciemos melhor a vida 
de preparação de Joseph F. Smith para 
receber essa notável revelação.

Quando era o presidente da Igreja, 
ele visitou Nauvoo em 1906 e pon-
derou sobre uma lembrança que teve 
quando tinha apenas 5 anos de idade. 
Ele disse: “Este é o local exato onde 
eu estava quando [meu tio, Joseph, e 
meu pai, Hyrum] vieram cavalgando a 
caminho de Carthage. Sem descer do 
cavalo, meu pai se inclinou na sela e 
me pegou do chão. Ele beijou- me e se 
despediu, colocando- me de volta no 
chão, então o vi cavalgar para longe”.2

A próxima vez que Joseph F. Smith 
os viu, sua mãe, Mary Fielding Smith, 
o levantou para que ele visse os már-
tires deitados lado a lado depois de 
terem sido brutalmente assassinados 
na Cadeia de Carthage no dia 27 de 
junho de 1844.

Dois anos mais tarde, Joseph F. 
Smith, com sua família e sua fiel mãe, 
Mary Fielding Smith, deixou seu lar 
em Nauvoo para se dirigir a Winter 
Quarters. Embora ainda não tivesse 
8 anos de idade, Joseph F. Smith 

Presidente M. Russell Ballard
Presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos

Irmãos e irmãs, meu discurso foi 
preparado algum tempo antes do 
falecimento de minha querida esposa 

Barbara. Minha família e eu agradece-
mos por seu amor e sua expressão de 
bondade. Oro para que o Senhor me 
abençoe à medida que eu falar a vocês 
nesta manhã.

Em outubro de 1918, há cem anos, 
o presidente Joseph F. Smith teve 
uma gloriosa visão. Após 65 anos de 
serviço dedicado ao Senhor em A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias e, poucas semanas antes 
de sua morte em 19 de novembro de 
1918, ele estava sentado em sua sala, 
ponderando sobre o sacrifício expia-
tório de Cristo e lendo a descrição do 
apóstolo Pedro a respeito do ministé-
rio do Salvador no mundo espiritual 
após Sua Crucificação.

Ele registrou: “Ao ler, fiquei muito 
impressionado. (…) Enquanto refletia 
sobre essas coisas (…), os olhos de 
meu entendimento foram abertos e 
o Espírito do Senhor repousou sobre 
mim e vi as hostes dos mortos”.1 O 
texto completo da visão está registrado 
na seção 138 de Doutrina e Convênios.

Sessão da Manhã de Domingo | 7 de outubro de 2018

A visão da redenção 
dos mortos
Testifico que a visão que o presidente Joseph F. Smith teve  
é verdadeira. Presto testemunho de que cada pessoa pode vir  
a saber que é verdadeira.
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Snow antes de se tornar o presidente 
da Igreja em 1901.6

Joseph F. Smith e sua esposa Julina 
tiveram sua primeira filha, Mercy 
Josephine.7 Ela estava com apenas dois 
anos e meio quando morreu. Pouco 
tempo depois, Joseph F. Smith regis-
trou: “Ontem fez um mês que minha 
(…) querida Josephine morreu. Ah, se 
eu pudesse salvá- la para que crescesse 
até a idade adulta. Sinto falta dela todos 
os dias e me sinto só. (…) Que Deus 
perdoe minha fraqueza se for errado 
amar meus pequeninos da maneira que 
os amo”.8

Durante sua vida, o presidente 
Smith perdeu o pai, a mãe, um irmão, 
duas irmãs, duas esposas e 13 filhos. 
Ele estava bem familiarizado com a tris-
teza e com a perda de entes queridos.

Quando seu filho Albert Jesse 
morreu, Joseph F. Smith escreveu à sua 
irmã Martha Ann que ele havia implo-
rado ao Senhor que salvasse seu filho e 
perguntado: “Por que isso? Ó Deus, por 
que isso aconteceu?” 9

Apesar de suas orações naquela 
época, Joseph F. Smith não recebeu 
nenhuma resposta sobre esse assunto.10 
Ele disse a Martha Ann: “Parece que 

os céus estão fechados para mim”, 
referindo- se às questões sobre a morte 
e o mundo espiritual. Entretanto, sua 
fé nas promessas eternas do Senhor 
continuou firme e inabalável.

No tempo do Senhor, as respostas 
adicionais, o consolo e a compreensão 
sobre o mundo espiritual que o presi-
dente Smith buscou vieram por meio 
da maravilhosa visão que ele teve em 
outubro de 1918.

Aquele ano foi especialmente dolo-
roso para ele. Ele lamentou as mortes 
causadas pela Primeira Guerra Mun-
dial, que chegavam a quase 20 milhões 
de pessoas. Além disso, uma pandemia 
de gripe se espalhava pelo mundo, 
ceifando a vida de aproximadamente 
100 milhões de pessoas.

Naquele ano, o presidente Smith 
também perdeu outros três entes que-
ridos. O élder Hyrum Mack Smith, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, que era 
seu filho primogênito e meu avô, mor-
reu subitamente devido a um apêndice 
supurado.

O presidente Smith escreveu: “Estou 
sem palavras; entorpecido pela dor! 
(…) Dói- me o coração, e ele palpita 
em busca pela vida! (…) Ah! Como eu 

o amo! E o amarei para sempre. E o 
mesmo é verdade e sempre será em 
relação a todos os meus filhos, mas ele 
é meu primogênito, o primeiro a me 
trazer a alegria e a esperança de ter 
um nome perpétuo e honrável entre os 
homens. (…) Do fundo da minha alma, 
agradeço a Deus por ele! Mas (…) ah, 
como precisava dele! Todos precisá-
vamos dele! Ele foi muito útil à Igreja. 
(…) E agora, (…) o que posso fazer? 
(…) Ah, que Deus me ajude!”.11

No mês seguinte, o genro do pre-
sidente Smith, Alonzo Kesler, morreu 
em um trágico acidente.12 O presidente 
Smith registrou em seu diário: “Esse 
terrível acidente fatal lançou mais uma 
vez um manto de tristeza sobre minha 
família”.13

Sete meses mais tarde, em setembro 
de 1918, sua nora e minha avó, Ida 
Bowman Smith, morreu depois de dar 
à luz seu quinto filho, meu tio Hyrum.14

E assim, no dia 3 de outubro de 
1918, depois de ter sofrido intensa 
tristeza pelos milhões de pessoas que 
haviam morrido no mundo devido à 
guerra, à doença e devido à morte dos 
membros de sua família, o presidente 
Smith recebeu a revelação celestial 
conhecida como “a visão da redenção 
dos mortos”.

Ele mencionou a revelação no dia 
seguinte, na primeira sessão da con-
ferência geral de outubro. A saúde do 
presidente Smith estava debilitada, mas 
ele falou brevemente: “Não vou nem 
ouso tentar tratar das muitas coisas que 
estão em minha mente nesta manhã, 
e vou adiar para algum dia futuro, se 
o Senhor permitir, minha tentativa de 
lhes contar algumas coisas que estão 
em minha mente e em meu coração. 
Não estive sozinho nos [últimos] cinco 
meses. Estive em espírito de oração, 
de súplica, de fé e de determinação, 
e comuniquei- me com o Espírito do 
Senhor continuamente”.15

A revelação que ele recebeu no dia 
3 de outubro consolou seu coração e 
proveu a resposta a muitas de suas per-
guntas. Nós também podemos ser con-
solados e aprender mais sobre nosso 
futuro, sobre o que acontecerá quando 
nossos entes queridos e nós morrermos 

Em uma gloriosa visão recebida em outubro de 1918, o presidente Joseph F. Smith viu seu pai, 
Hyrum, e o profeta Joseph Smith.
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e formos para o mundo espiritual, ao 
estudarmos essa revelação e ponde-
rarmos seu significado no modo como 
vivemos nossa vida diariamente.

Entre as muitas coisas que o presi-
dente Smith viu foi a visita do Salvador 
aos fiéis no mundo espiritual depois 
que Ele morreu na cruz. Dessa visão, 
eu cito:

“Mas eis que, dentre os justos, orga-
nizou suas forças e designou mensagei-
ros, revestidos de poder e autoridade, 
e comissionou- os para levar a luz do 
evangelho aos que estavam nas trevas, 
sim, a todos os espíritos dos homens [e 
das mulheres]; 16 e assim foi o evange-
lho pregado aos mortos. (…)

A esses foi ensinada a fé em 
Deus, o arrependimento do pecado, 
o batismo vicário para remissão de 
pecados, o dom do Espírito Santo pela 
imposição de mãos.

E todos os outros princípios do 
evangelho que precisavam saber a fim 
de qualificarem- se para ser julgados 
segundo os homens na carne, mas 
viver segundo Deus no espírito. (…)

Porque os mortos consideravam 
o longo tempo em que seu espírito 
estava ausente do corpo como uma 
escravidão.

Esses o Senhor ensinou e deu- lhes 
poder para levantarem- se, depois que 
ele ressuscitasse dos mortos, e entra-
rem no reino de seu Pai, para que lá 
fossem coroados com imortalidade e 
vida eterna,

E continuassem dali em diante o seu 
trabalho, como fora prometido pelo 
Senhor, e se tornassem participantes 
de todas as bênçãos reservadas para 
aqueles que o amam”.17

Na visão, o presidente Joseph F. 
Smith viu seu pai, Hyrum, e o profeta 
Joseph Smith. Haviam- se passado 74 
anos desde a última vez que ele os 
tinha visto, quando era um garoto em 
Nauvoo. Podemos apenas imaginar sua 
alegria ao ver seu pai e seu tio amados. 
Ele deve ter sido inspirado e consolado 
ao saber que todos os espíritos mantêm 
a semelhança de seu corpo mortal e 
que estão aguardando ansiosamente 
o dia de sua prometida ressurreição. 
A visão revelou mais plenamente a 

profundidade e a extensão do plano do 
Pai Celestial para Seus filhos, o amor 
redentor de Cristo e o poder incompa-
rável de Sua Expiação.18

Neste aniversário especial de cem 
anos, eu os convido a ler completa e 
cuidadosamente essa revelação. Ao 
fazê- lo, que o Senhor os abençoe para 
que compreendam mais plenamente e 
apreciem o amor de Deus e Seu plano 
de salvação e felicidade para Seus 
filhos.

Testifico que a visão que o pre-
sidente Joseph F. Smith teve é ver-
dadeira. Presto testemunho de que 
cada pessoa pode lê- la e vir a saber 
que é verdadeira. Aqueles que não 
receberem esse conhecimento nesta 
vida certamente virão a saber de sua 
veracidade quando todos chegarem 
ao mundo espiritual. Lá, todos ama-
rão e louvarão a Deus e ao Senhor 
Jesus Cristo pelo grandioso plano de 
salvação e pela bênção da prometida 

Ressurreição, quando corpo e espírito 
serão novamente reunidos para jamais 
se separarem novamente.19

Como sou grato por saber onde 
minha preciosa Barbara está e por 
saber que ficaremos juntos novamente 
com nossa família por toda eternidade. 
Que a paz do Senhor nos ampare 
agora e para sempre. É minha humilde 
oração em nome de Jesus Cristo. 
Amém. ◼

NOTAS
 1. Doutrina e Convênios 138:6, 11.
 2. Joseph F. Smith, em Preston Nibley, The 

Presidents of the Church, 1959, p. 228.
 3. Ver Joseph Fielding Smith, Life of Joseph F. 

Smith, 1938, p. 13.
 4. Ele se casou com Levira Clark em 1859, 

Julina Lambson em 1866, Sarah Richards 
em 1868, Edna Lambson em 1871, Alice 
Kimball em 1883 e Mary Schwartz em 
1884.

 5. Joseph F. Smith foi chamado para servir 
como conselheiro adicional da Primeira 
Presidência (Brigham Young, Heber C. 
Kimball e Daniel H. Wells). Ele também 
serviu na Primeira Presidência como 
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segundo conselheiro de três outros 
presidentes da Igreja: John Taylor, Wilford 
Woodruff e Lorenzo Snow.

 6. Joseph F. Smith serviu como conselheiro 
da Primeira Presidência durante a 
administração de Brigham Young e serviu 
como segundo conselheiro na Primeira 
Presidência durante a administração de 
John Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo 
Snow. Ele foi o primeiro presidente 
da Igreja a ter servido na Primeira 
Presidência antes de ser chamado como 
presidente. 

 7. Mercy Josephine, primogênita de Joseph F. 
Smith, nasceu no dia 14 de agosto de 
1867 e morreu no dia 6 de junho de 1870.

 8. Diário de Joseph F. Smith, 7 de julho de 
1870, Biblioteca de História da Igreja, 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, Salt Lake City, Utah, EUA.

 9. De Joseph F. Smith a Martha Ann Smith 
Harris, 26 de agosto de 1883, Biblioteca 
de História da Igreja; ver Richard Neitzel 
Holzapfel e David M. Whitchurch, My 
Dear Sister: The Letters between Joseph F. 
Smith and His Sister Martha Ann, 2018, 
pp. 290–291.

 10. Em muitas situações, o Senhor guiou 
Joseph F. Smith em sua vida pessoal e em 
seu ministério como apóstolo e presidente 
da Igreja por meio de sonhos inspirados, 
revelações e visões. Com frequência, 
esses dons preciosos vindos do Senhor 
foram registrados em diários, sermões, 
lembranças e registros oficiais da Igreja.

 11. Joseph F. Smith, diário, 23 de janeiro de 
1918, Biblioteca de História da Igreja, 
ortografia e utilização de maiúsculas 
atualizadas; ver Joseph Fielding Smith, 
Life of Joseph F. Smith, pp. 473–474.

 12. Ver “A. [P.] Kesler Is Killed in Fall from 
a Building”, Ogden Standard, 5 de 
fevereiro de 1918, p. 5.

 13. Diário de Joseph F. Smith, 4 de fevereiro 
de 1918, Biblioteca de História da Igreja.

 14. Ver “Ida Bowman Smith”, Salt Lake 
Herald- Republican, 26 de setembro 
de 1918, p. 4.

 15. Joseph F. Smith, Conference Report, 
outubro de 1918, p. 2.

 16. Ver referência à “nossa gloriosa mãe 
Eva” e às “filhas fiéis que (…) adoraram 
o Deus verdadeiro e vivo” (Doutrina e 
Convênios 138:39).

 17. Doutrina e Convênios 138:30, 33–34, 
50–52.

 18. O texto sobre a visão foi mostrado pela 
primeira vez no dia 30 de novembro de 
1918 na edição do periódico Deseret 
News, 11 dias após o falecimento do 
presidente Smith, em 19 de novembro. 
Ele foi impresso em dezembro na 
revista Improvement Era e na edição 
de janeiro de 1919 das revistas Relief 
Society Magazine, Utah Genealogical and 
Historical Magazine e nos periódicos 
Young Woman’s Journal e Millennial Star.

 19. Os filhos de perdição serão ressuscitados, 
mas eles não poderão demonstrar amor 
e louvor ao Pai Celestial e a Jesus Cristo 
como farão os que vão receber um reino 
de glória. Ver Alma 11:41; Doutrina e 
Convênios 88:32–35.

sabes que eu te amo. Jesus disse- lhe: 
Apascenta as minhas ovelhas ”.2

Será que Pedro já não tinha pro-
vado que era um amoroso seguidor de 
Cristo? Desde seu primeiro encontro 
à beira do mar, ele deixou “logo” as 
redes de pesca para seguir o Salvador.3 
Pedro se tornou um verdadeiro pes-
cador de homens. Ele acompanhou o 
Salvador em Seu ministério pessoal e 
ajudou a ensinar o evangelho de Jesus 
Cristo às pessoas.

Mas então, o Senhor ressuscitado 
sabia que não estaria mais ao lado de 

Bonnie H. Cordon
Presidente geral das Moças

Há um ano, uma criança da 
Primária que conheci no Chile 
disse algo que me fez sorrir. 

“Olá”, disse ele, “meu nome é David. 
Você vai falar sobre mim na conferên-
cia geral?”

Em momentos serenos, fiquei refle-
tindo sobre a saudação inesperada de 
David. Todos queremos ser reconhe-
cidos. Queremos ser importantes, ser 
lembrados e nos sentir amados.

Irmãos e irmãs, todos vocês são 
importantes. Mesmo que vocês não 
sejam mencionados na conferência 
geral, o Salvador conhece e ama vocês. 
Se duvidam disso, basta pensar que Ele 
tem vocês “[gravados] nas palmas de 
[suas] mãos”.1

Sabendo que o Salvador nos ama, 
podemos então nos perguntar qual a 
melhor maneira de demonstrar o amor 
que temos por Ele.

O Salvador perguntou a Pedro: 
“Amas- me (…)?”

Pedro respondeu: “Sim, Senhor; tu 
sabes que te amo. Disse- lhe ele: Apas-
centa os meus cordeiros”.

Quando o Salvador fez a pergunta 
“Amas- me?” uma segunda e uma 
terceira vez, Pedro estava entristecido, 
mas, ainda assim, confirmou seu amor: 
“Senhor, tu sabes todas as coisas; tu 

Tornar- nos pastores
Espero que aqueles a quem vocês ministram os vejam como  
amigos e compreendam que vocês serão alguém que vai estar  
ao lado deles e ouvir suas confidências.
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Pedro, mostrando- lhe como e quando 
ele deveria servir. Na ausência do 
Salvador, Pedro teria que buscar a 
orientação do Espírito, receber reve-
lação pessoal e depois ter a coragem 
e a fé para agir. Concentrado em Suas 
ovelhas, o Salvador desejava que Pedro 
fizesse o que Ele faria se estivesse 
presente. Ele pediu a Pedro que se 
tornasse pastor.

Em abril passado, o presidente 
Russell M. Nelson fez um convite seme-
lhante para que apascentássemos as 
ovelhas do Pai de modo mais santo por 
meio da ministração.4

Para efetivamente aceitarmos esse 
convite, precisamos desenvolver o 
coração de um pastor e entender as 
necessidades das ovelhas do Senhor. 
Portanto, como nos tornamos os pas-
tores que o Senhor necessita que nos 
tornemos?

Assim como em todas as coisas, 
podemos olhar para nosso Salvador, 
Jesus Cristo, o Bom Pastor. As ovelhas 
do Salvador são conhecidas e conta-
das, e são bem cuidadas e reunidas no 
rebanho de Deus.

Conhecidas e contadas
Ao nos esforçarmos para seguir o 

exemplo do Salvador, precisamos, em 
primeiro lugar, conhecer e contar Suas 
ovelhas. Foram- nos designadas pessoas e 
famílias específicas para cuidar, de modo 
a garantir que todo o rebanho do Senhor 
receba atenção e ninguém seja esque-
cido. Contar, porém, não está relacionado 
a números, mas, sim, à certeza de que 
cada pessoa sinta o amor do Salvador 
por intermédio de alguém que preste 
serviço por Ele. Desse modo, todos 
podemos reconhecer que somos conhe-
cidos por um amoroso Pai Celestial.

Conheci recentemente uma moça 
que tinha sido designada a ministrar a 
uma irmã que tinha quase cinco vezes 
a sua idade. Juntas, descobriram que 
tinham em comum o amor pela música. 
Quando essa moça a visita, elas cantam 
juntas e compartilham suas músicas 
favoritas. Estão desenvolvendo uma 
amizade que abençoa a vida das duas.

Espero que aqueles a quem vocês 
ministram os vejam como amigos e 

compreendam que vocês serão alguém 
que vai estar ao lado deles e ouvir suas 
confidências — alguém que está ciente 
da situação deles e que os apoia em 
suas esperanças e aspirações.

Recentemente recebi a designa-
ção de ministrar a uma irmã que nem 
minha companheira nem eu conhe-
cíamos muito bem. Ao aconselhar- me 
com Jess, minha companheira de 
ministração de 16 anos de idade, 
ela sabiamente sugeriu: “Precisamos 
conhecê- la melhor”.

Imediatamente decidimos que seria 
uma boa ideia enviar pelo celular uma 
selfie com uma mensagem de apresen-
tação. Segurei o celular, e Jess pres-
sionou o botão para tirar a foto. Nossa 
primeira oportunidade de ministração 
foi um esforço em conjunto como 
companheiras.

Em nossa primeira visita, pergun-
tamos à nossa irmã se havia algo que 
poderíamos incluir em nossas orações 
em favor dela. Ela contou um pro-
blema pessoal delicado e disse que 
nossas orações seriam bem- vindas. Sua 
sinceridade e confiança criaram ime-
diatamente um vínculo de amor. Que 
doce privilégio é me lembrar dela em 
minhas orações diárias.

Ao orarem, vocês vão sentir o amor 
de Jesus Cristo pelas pessoas a quem 
vocês ministram. Compartilhem esse 
amor com elas. Existe melhor maneira 
para apascentarmos Suas ovelhas do 
que ajudá- las a sentir o amor Dele — 
por intermédio de vocês ?

Cuidar
Uma segunda maneira de desen-

volver o coração de um pastor é 
cuidar de Suas ovelhas. Como mem-
bros de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, podemos 
mudar, consertar, reparar e reconstruir 
quase qualquer coisa. Somos rápi-
dos para atender a uma necessidade, 
sendo com alguma ajuda ou com um 
prato de cookies. Porém, há mais do 
que isso?

Será que nossas ovelhas sabem que 
estamos cuidando delas com amor e 
que agimos para ajudar?

Lemos em Mateus 25:
“Vinde, benditos de meu Pai, possuí 

por herança o reino que vos está pre-
parado (…);

Porque tive fome, e destes- me de 
comer; tive sede, e destes- me de beber; 
era estrangeiro, e hospedastes- me; (…)

Então os justos lhe responderão, 
dizendo: Senhor, quando te vimos com 
fome, e te demos de comer? ou com 
sede, e te demos de beber?

E quando te vimos estrangeiro, e te 
hospedamos?” 5

Irmãos e irmãs, a palavra- chave é 
vimos. Os justos viram os necessitados 
porque estavam observando e pres-
tando atenção. Nós também podemos 
estar atentos para ajudar e consolar, 
para comemorar e até mesmo sonhar. 
Ao agirmos, podemos ter a garantia da 
promessa que se encontra em Mateus: 
“Quando o fizestes a um destes (…), a 
mim o fizeste”.6
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Um amigo, a quem chamaremos 
de João, contou o que pode acontecer 
quando vemos as necessidades menos 
visíveis de outras pessoas: “Uma irmã da 
minha ala tentou suicidar- se. Após dois 
meses, descobri que ninguém do meu 
quórum tinha ido falar com o marido 
dela para conversar sobre aquela 
experiência traumática. Infelizmente, eu 
tampouco tinha agido. Por fim, convidei 
o marido dela para almoçar comigo. Ele 
é um homem tímido, geralmente muito 
reservado. Mas quando eu disse: ‘Sua 
esposa tentou suicidar- se. Isso deve ser 
muito difícil para você. Quer conversar 
a respeito disso?’, ele começou a chorar. 
Tivemos uma conversa muito terna e 
íntima, e passamos a ficar bem próxi-
mos e a confiar um no outro em poucos 
minutos”.

João acrescentou: “Acho que a 
nossa tendência é simplesmente levar 
uma travessa de bolo em vez de tentar 
entender como abordar esse momento 
com sinceridade e amor”.7

Nossas ovelhas podem estar 
sofrendo, podem estar perdidas ou 
até deliberadamente se afastando do 
caminho certo. Como seus pastores, 
podemos estar entre os primeiros a ver 
as necessidades delas. Podemos ouvir 
e amar sem julgar, e oferecer esperança 
e ajuda com a orientação e o discerni-
mento do Espírito Santo.

Irmãos e irmãs, o mundo está 
mais cheio de esperança e alegria por 
causa dos atos inspirados de bondade 
que vocês realizam. À medida que 

buscarmos a orientação do Senhor 
sobre como transmitir Seu amor e 
ver as necessidades das pessoas a 
quem ministramos, nossos olhos serão 
abertos. Nossa sagrada designação de 
ministrar nos dá o direito divino de 
receber inspiração. Podemos buscar 
essa inspiração com confiança.

Reunidos no rebanho de Deus
Em terceiro lugar, queremos que 

nossas ovelhas sejam reunidas no 
rebanho de Deus. Para fazer isso, pre-
cisamos ponderar sobre onde nossas 
ovelhas estão no caminho do convênio 
e ter o desejo de caminhar com elas em 
sua jornada de fé. Temos o sagrado pri-
vilégio de conhecer o coração delas e 
de apontar o caminho para o Salvador.

A irmã Josivini, de Fiji, tinha dificul-
dades para ver o caminho do convênio 
à sua frente — literalmente. Sua amiga 
viu que Josivini não conseguia enxergar 
as escrituras o suficiente para lê- las. Ela 
providenciou novos óculos de leitura 
para Josivini e um lápis amarelo vivo 
para grifar todas as vezes que Jesus Cristo 
é mencionado no Livro de Mórmon. O 
que começou com um simples desejo de 
ministrar e de ajudar no estudo das escri-
turas acabou levando Josivini a entrar no 
templo pela primeira vez 28 anos depois 
de ela ter sido batizada.

Quer nossas ovelhas sejam fortes 
ou fracas, alegres ou aflitas, podemos 
nos certificar de que ninguém caminhe 
sozinho. Podemos amá- las a despeito 
de sua situação espiritual e oferecer 

apoio e incentivo para o próximo 
passo que elas precisam dar. À medida 
que orarmos e procurarmos entender o 
coração delas, testifico que o Pai Celes-
tial vai nos orientar e que Seu Espírito 
estará conosco. Temos a oportunidade 
de ser “anjos ao (…) redor [delas]” à 
medida que Ele vai adiante de nós.8

O Senhor nos convida a apascentar 
Suas ovelhas, a cuidar de Seu rebanho 
como Ele cuidaria. Ele nos convida a 
sermos pastores em cada nação. (E, 
sim, irmão Uchtdorf, amamos e precisa-
mos de pastores alemães). E Ele deseja 
que Seus jovens se unam à causa.

Nossos jovens podem ser alguns de 
nossos mais fortes pastores. Eles estão, 
como disse o presidente Russell M. 
Nelson, “entre os melhores que o Senhor 
já enviou a este mundo”. Eles são “espíri-
tos nobres”, nossos “melhores jogadores”, 
que seguem o Salvador.9 Podem imagi-
nar o poder que esses pastores podem 
proporcionar ao cuidarem de Suas ove-
lhas? Quando ministramos lado a lado 
com esses jovens, vemos maravilhas.

Moças e rapazes, precisamos de 
vocês! Se vocês não tiverem uma 
designação de ministração, conver-
sem com seu presidente do quórum 
de élderes ou com sua presidente da 
Sociedade de Socorro. Eles vão se 
regozijar com sua disposição de garan-
tir que Suas ovelhas sejam conhecidas 
e contadas, bem cuidadas e reunidas 
no rebanho de Deus.

Quando chegar o dia em que nos 
ajoelharemos aos pés de nosso amado 
Salvador, tendo apascentado Seu reba-
nho, oro para que respondamos, como 
o fez Pedro: “Sim, Senhor; tu sabes que 
te amo”.10 Estas, as Tuas ovelhas, são 
amadas, estão seguras e estão em Seu 
lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. ◼
NOTAS
 1. 1 Néfi 21:16.
 2. Ver João 21:15–17; grifo da autora.
 3. Ver Mateus 4:20.
 4. Ver Russell M. Nelson, “Ministrar como o 

Salvador”, Liahona, maio de 2018, p. 100.
 5. Mateus 25:34–35, 37–38; grifo da autora.
 6. Mateus 25:40.
 7. Correspondência pessoal.
 8. Doutrina e Convênios 84:88.
 9. Russell M. Nelson, “Juventude da promessa”, 

devocional mundial para os jovens, 3 de 
junho de 2018, HopeofIsrael.LDS.org.

 10. João 21:15.
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magoado quando, em uma entrevista 
para obter a recomendação para o 
templo, o bispo se mostrou um pouco 
cético quanto à declaração de Morrell 
de que ele era dizimista integral.

Não sei qual deles estava certo 
naquele dia, mas sei que a irmã Bowen 
saiu daquela entrevista com a recomen-
dação para o templo renovada, enquanto 
o irmão Bowen saiu com uma raiva que 
o afastou da Igreja por 15 anos.

A despeito de quem estava certo 
em relação ao dízimo, tanto Morrell 
quanto o bispo se esqueceram da 
admoestação do Salvador de que 
devemos “[conciliar- nos] depressa com 
o [nosso] adversário” 2 e do conselho 
de Paulo de não deixarmos que “se 
ponha o sol sobre a [nossa] ira”.3 Mas 
o fato é que eles não se conciliaram 
e o sol realmente se pôs sobre a ira 
do irmão Bowen por dias, e depois 
semanas, e depois anos, provando a 
questão levantada por um dos mais 
sábios pensadores romanos, que disse: 
“A ira, quando não controlada, é fre-
quentemente mais [destrutiva] do que a 
injúria que a provocou”.4 Mas o milagre 
da reconciliação está sempre à nossa 
disposição e, devido a seu amor por 
sua família e pela Igreja que ele sabia 
ser verdadeira, Morrell Bowen voltou 
à total atividade na Igreja. Vou contar 
rapidamente como isso aconteceu.

Brad, filho do irmão Bowen, é nosso 
amigo e um devotado setenta de área 
que serve no sul de Idaho. Brad tinha 
11 anos na época daquele incidente 
e por 15 anos viu a devoção religiosa 
de seu pai diminuir, sendo ele uma 

exemplo bem simples sobre esse tipo 
de ministração.

Grant Morrell Bowen era um marido 
trabalhador e devotado que, assim 
como muitos que viviam da terra, 
teve um declínio econômico quando 
a colheita de batatas de sua região 
foi fraca. Ele e sua esposa, Norma, 
conseguiram outro emprego, acaba-
ram se mudando para outra cidade e 
recomeçaram sua ascensão para uma 
estabilidade econômica. No entanto, 
em um terrível e infeliz incidente, o 
irmão Bowen ficou profundamente 

Élder Jeffrey R. Holland
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Em abril passado, quando o presi-
dente Russell M. Nelson apresen-
tou o conceito de ministrar como 

o Salvador, ele enfatizou que essa era 
uma maneira de guardar os grandes 
mandamentos de amar a Deus e amar 
uns aos outros.1 Nós, como líderes 
da Igreja, abertamente os louvamos e 
parabenizamos pela grandiosa reação 
que demonstraram a esse respeito. 
Somos gratos a vocês por seguirem 
nosso amado profeta nesse maravilhoso 
esforço, e sugerimos que não aguar-
dem mais instruções. Simplesmente 
pulem na piscina e nadem. Nadem em 
direção aos necessitados. Não fiquem 
parados pensando se devem nadar de 
costas ou nadar cachorrinho. Se seguir-
mos os princípios básicos que foram 
ensinados, permanecermos alinhados 
com as chaves do sacerdócio e bus-
carmos a orientação do Espírito Santo, 
não falharemos.

Hoje quero falar sobre um aspecto 
ainda mais pessoal da ministração que 
não vem por designação, que não 
envolve entrevistas marcadas nem 
envio de relatórios, a não ser para o 
céu. Deixem- me contar apenas um 

O ministério da 
reconciliação
Testifico da tranquilidade da alma que a reconciliação com  
Deus e com as outras pessoas trará se formos mansos e corajosos  
o suficiente para buscá- la.
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testemunha da terrível colheita que 
resultou da ira e do desentendimento 
que foram semeados. Algo precisava 
ser feito. Então, em 1977, com a apro-
ximação do Dia de Ação de Graças, 
Brad, um rapaz de 26 anos de idade 
que estudava na Universidade Brigham 
Young, sua esposa, Valerie, e seu filho 
bebê, Mic, entraram em seu modesto 
carro e, apesar do clima ruim, viajaram 
até Billings, no estado de Montana. 
Nem mesmo uma colisão contra um 
monte de neve perto de Yellowstone 
foi capaz de deter esse trio de sua 
ministração ao irmão Bowen.

Ao chegarem, Brad e sua irmã 
Pam pediram para falar com o pai em 
particular. “Você tem sido um ótimo 
pai”, Brad começou a falar, um pouco 
emocionado, “e sempre soubemos o 
quanto você nos ama. Mas algo está 
errado, e por muito tempo. Por você ter 
se sentido ofendido no passado, nossa 
família tem sofrido durante anos. Esta-
mos despedaçados, e você é a única 
pessoa que pode corrigir isso. Por 
favor, depois de todo esse tempo, será 
que você consegue deixar de lado esse 
infeliz incidente com aquele bispo e 
voltar a liderar esta família no evange-
lho como já fez no passado?”

Seguiu- se um silêncio sepulcral. 
Então, o irmão Bowen olhou para os 
dois, seus filhos, ossos de seus ossos e 
carne de sua carne,5 e disse baixinho: 
“Sim, consigo”.

Emocionados e surpresos com a 
resposta inesperada, Brad Bowen e 
sua família observaram Morrell Bowen 
procurar o bispo atual e, em espírito de 
reconciliação, acertar sua vida. Em uma 
reação perfeita àquela visita corajosa 
mas completamente inesperada, o bispo, 
que havia feito vários convites para que 
o irmão Bowen retornasse, deu- lhe um 
caloroso e demorado abraço.

Em questão de semanas — não 
demorou muito —, o irmão Bowen 
estava completamente ativo na Igreja 
novamente e digno de retornar ao 
templo. Pouco depois, ele aceitou o 
chamado para presidir um pequeno e 
enfraquecido ramo de 25 membros e o 
transformou em uma próspera congre-
gação de bem mais de cem pessoas. Isso 
tudo aconteceu há quase meio século, 
mas o resultado da ministração de um 
filho e de uma filha a seu pai e o desejo 
desse pai de perdoar e de seguir adiante 
apesar das imperfeições de outras pes-
soas trouxeram bênçãos que ainda estão 
se derramando — e serão derramadas 
para sempre — sobre a família Bowen.

Irmãos e irmãs, Jesus pediu que “jun-
tos [vivamos] em amor” 6, sem “disputas 
entre [nós]”.7 E Ele advertiu os nefitas de 
que “aquele que tem o espírito de dis-
córdia não é [Dele]”.8 Até certo ponto, 
seguramente nosso relacionamento 
com Cristo será determinado — ou ao 
menos afetado — por nosso relaciona-
mento com outras pessoas.

“Se (…) desejares vir a mim”, Ele 
disse, “e te lembrares de que teu irmão 
tem alguma coisa contra ti —

Vai a teu irmão e primeiro 
reconcilia- te com [ele]; e depois vem a 
mim com firme propósito de coração e 
eu te receberei ”.9

Certamente cada um de nós poderia 
mencionar uma gigantesca lista de 
cicatrizes, tristezas e memórias dolo-
rosas que neste exato momento ainda 
corroem a paz no coração, na família 
ou na vizinhança de alguém. Tenha-
mos nós sido a causa desse sofrimento 
ou o alvo dele, essas feridas precisam 
ser curadas para que a vida seja tão 
recompensadora quanto Deus deseja 
que ela seja. Semelhante à comida que 
seus netos cuidadosamente verificam 
para vocês em sua geladeira, a data de 
validade desses ressentimentos antigos 
já passou há muito tempo. Não abram 
um precioso espaço em sua alma para 
esses ressentimentos. Conforme disse 
Próspero ao arrependido Alonso na 
obra A Tempestade, “não nos dobremos 
sob o peso do fardo das lembranças do 
que já se passou”.10

“Perdoai, e sereis perdoados”,11 
ensinou Cristo na época do Novo 
Testamento. E em nossos dias Ele disse: 
“Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo 
perdoar, mas de vós é exigido que per-
doeis a todos os homens”.12 No entanto, 
é importante para alguns de vocês que 
estejam vivendo em verdadeira agonia 
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entendam o que Ele não disse. Ele não 
disse: “Não vos é permitido sofrer uma 
dor real ou uma tristeza verdadeira 
devido às experiências arrasadoras 
que sofrestes nas mãos de outros”. Ele 
também não disse: “A fim de perdoar 
completamente, deveis vos envolver 
novamente em um relacionamento 
nocivo ou voltar a viver uma situação 
abusiva e destrutiva”. Mas, apesar das 
mais terríveis ofensas que podemos 
sofrer, podemos nos erguer acima de 
nossa dor quando trilhamos o caminho 
que leva à verdadeira cura. Esse é o 
caminho do perdão trilhado por Jesus 
de Nazaré, que convida a cada um de 
nós, dizendo: “Vem, segue- me”.13

Nesse convite para sermos Seus 
discípulos e tentarmos fazer o que Ele 
fez, Jesus pede que sejamos instru-
mentos de Sua graça — “embaixadores 
da parte de Cristo” no “ministério da 
reconciliação”, conforme descreveu 
Paulo aos coríntios.14 Aquele que cura 
feridas, Aquele que corrige todo erro, 
pede que trabalhemos com Ele na 
desafiadora tarefa de trazer paz a um 
mundo que não vai encontrá- la de 
nenhuma outra maneira.

Portanto, conforme Phillips Brooks 
escreveu, “você, que permite que 
mal- entendidos terríveis se arrastem 
ano após ano, planejando se livrar 
deles algum dia; você, que mantém 
vivas infelizes desavenças porque não 

é capaz de compreender que hoje é 
o dia de sacrificar seu orgulho e de 
dar um fim a essas coisas; você, que 
passa amuado por alguém na rua sem 
cumprimentá- lo devido a alguma dis-
puta tola (…); você, que permite (…) 
que o coração de alguém sofra por 
esperar uma palavra de apreciação ou 
compaixão que você um dia pretende 
expressar; (…) vá imediatamente e faça 
agora o que você talvez jamais tenha 
outra oportunidade de fazer”.15

Meus amados irmãos e irmãs, 
testifico que perdoar e abandonar 
as ofensas, novas e antigas, é parte 
essencial do esplendor da Expiação 
de Jesus Cristo. Testifico que, no final 
das contas, essa reparação espiritual 
pode vir apenas por meio de nosso 
Redentor divino, que corre para nos 
socorrer com “cura debaixo das suas 
asas”.16 Somos gratos a Ele e a nosso 
Pai Celestial, que O enviou, porque a 
renovação e o renascimento, um futuro 
livre de pesares e de erros do passado, 
são não apenas possíveis, mas já foram 
comprados e pagos com um preço 
excruciante, cujo símbolo é o sangue 
derramado pelo Cordeiro.

Com a autoridade apostólica a mim 
concedida pelo Salvador do mundo, 
testifico da tranquilidade da alma que a 
reconciliação com Deus e com as outras 
pessoas trará se formos mansos e cora-
josos o suficiente para buscá- la. “Cessai 

de contender uns com os outros”, supli-
cou o Salvador.17 Se vocês estão cientes 
de alguma injúria, reparem- na. Cuidem 
uns dos outros com amor.

Queridos amigos, em nosso minis-
tério compartilhado de reconciliação, 
peço que sejamos pacificadores — 
que amemos, busquemos, criemos e 
estimemos a paz. Faço esse apelo em 
nome do Príncipe da Paz, que sabe 
tudo sobre ser “ferido na casa dos 
[Seus] amigos”,18 mas que ainda assim 
encontrou forças para perdoar, esque-
cer, curar e ser feliz. Por isso oro, por 
vocês e por mim, no nome do Senhor 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Ver Mateus 22:36–40; Lucas 10:25–28.
 2. Mateus 5:25.
 3. Efésios 4:26.
 4. Sêneca, Tryon Edwards, A Dictionary of 

Thoughts, 1891, p. 21.
 5. Ver Gênesis 2:23.
 6. Doutrina e Convênios 42:45.
 7. 3 Néfi 11:22; ver também 3 Néfi 11:28.
 8. 3 Néfi 11:29.
 9. 3 Néfi 12:23–24; grifo do autor.
 10. William Shakespeare, A Tempestade, ato 5, 

cena 1, linhas 199–200; tradução livre.
 11. Lucas 6:37.
 12. Doutrina e Convênios 64:10.
 13. Lucas 18:22.
 14. Ver 2 Coríntios 5:18–20.
 15. Phillips Brooks, The Purpose and Use of 

Comfort, 1906, p. 329.
 16. Malaquias 4:2; ver também 2 Néfi 25:13; 

3 Néfi 25:2.
 17. Doutrina e Convênios 136:23.
 18. Zacarias 13:6; ver também Doutrina e 

Convênios 45:52.
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fortaleceu pelo estudo fervoroso do 
Livro de Mórmon: Outro Testamento 
de Jesus Cristo. Aceitei o convite de 
Morôni para “[perguntar] a Deus, o Pai 
Eterno, em nome de Cristo” e saber 
a veracidade do Livro de Mórmon.3 
Presto testemunho de que sei que ele é 
verdadeiro. Recebi esse conhecimento, 
assim como vocês podem receber, 
“pelo poder do Espírito Santo”.4

A introdução do Livro de Mór-
mon declara: “Os que obtiverem do 
Santo Espírito esse divino testemunho 
saberão, pelo mesmo poder, que Jesus 
Cristo é o Salvador do mundo, que 
Joseph Smith é o Seu revelador e pro-
feta nestes últimos dias e que A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias é o reino do Senhor restabele-
cido na Terra, em preparação para a 
Segunda Vinda do Messias”.5

Quando eu era um jovem missioná-
rio a caminho do Chile, aprendi uma 
lição sobre o poder de conversão do 
Livro de Mórmon que mudou minha 
vida. O senhor Gonzalez serviu em 
uma posição respeitável em sua igreja 
por muitos anos. Ele tinha uma extensa 
formação, incluindo um bacharelado 
em teologia, e tinha muito orgulho de 
seu conhecimento da Bíblia. Era óbvio 
para nós que ele era um especialista 
em religião.

direta de Deus. Portanto, a primeira 
pergunta que alguém deve responder 
é se Joseph Smith foi um profeta, e 
essa pergunta pode ser respondida 
se ele ler o Livro de Mórmon e orar 
a respeito do livro”.2

Meu testemunho do chamado 
divino do profeta Joseph Smith se 

Élder Shayne M. Bowen
Dos setenta

Muitas pessoas se perguntam 
sobre a realidade de Deus e 
sobre nosso relacionamento 

com Ele. Muitos sabem pouco ou nada 
sobre Seu grande plano de felicidade. 
Há mais de 30 anos, o presidente Ezra 
Taft Benson observou que “a maioria 
do mundo (…) atual rejeita a divindade 
do Salvador. As pessoas questionam 
Seu nascimento miraculoso, Sua vida 
perfeita e a realidade de Sua gloriosa 
Ressurreição”.1

Em nossos dias, as perguntas têm 
como foco não apenas nosso Salvador, 
mas também Sua Igreja: A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, que Ele restaurou por meio do 
profeta Joseph Smith. Essas perguntas 
geralmente se concentram na história, 
nos ensinamentos ou nas práticas da 
Igreja do Salvador.

O Livro de Mórmon nos ajuda a fortalecer 
nosso testemunho

Lemos no manual Pregar Meu 
Evangelho: “Lembre- se de que nossa 
compreensão [do Pai Celestial e de Seu 
plano de felicidade] provém dos pro-
fetas modernos — Joseph Smith e seus 
sucessores — que receberam revelação 

O papel do Livro de 
Mórmon na conversão
Estamos coligando Israel pela última vez, e o fazemos por meio do  
Livro de Mórmon, uma das ferramentas de conversão mais poderosas.
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Ele tinha ciência dos missionários de 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, que seguiam com seu tra-
balho em Lima, Peru, sua cidade natal. 
Ele sempre quis encontrá- los pessoal-
mente para que pudesse lhes ensinar 
sobre a Bíblia.

Certo dia, quase como uma dádiva 
do céu, assim ele pensou, dois missio-
nários o pararam na rua e perguntaram 
se poderiam ir à sua casa e compar-
tilhar as escrituras com ele. Era seu 
sonho se tornando realidade! Suas ora-
ções tinham sido atendidas. Finalmente 
ele poderia ensinar aqueles jovens 
desorientados. Ele disse aos missioná-
rios que adoraria que eles fossem à sua 
casa para debater as escrituras.

Ele mal conseguia suportar a 
espera. Estava preparado para usar a 
Bíblia para refutar as crenças deles. 
Estava confiante de que a Bíblia 
mostraria claramente que as práticas 
deles estavam erradas. O dia marcado 
chegou e os missionários bateram à 
sua porta. Ele estava eufórico. Seu 
momento havia chegado.

Ele abriu a porta e convidou os 
missionários para entrar. Um dos 
missionários lhe entregou um livro 
azul e prestou um sincero testemunho 
de que sabia que o livro continha a 
palavra de Deus. O segundo mis-
sionário acrescentou seu vigoroso 
testemunho do livro, testificando 
que ele havia sido traduzido por um 
profeta moderno de Deus, chamado 
Joseph Smith, e que o livro ensinava 
sobre Cristo. Os missionários pediram 
licença e foram embora.

O senhor Gonzalez ficou muito 
decepcionado. Mas ele abriu o livro 
e começou a folheá- lo. Ele leu a pri-
meira página. Leu uma página depois 
da outra sem parar, até o final da 
tarde do dia seguinte. Ele leu o livro 
inteiro e soube que era verdadeiro. 
Ele sabia o que deveria fazer. Entrou 
em contato com os missionários, 
recebeu as lições e abandonou a vida 
que conhecia para se tornar membro 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias.

Aquele bom homem foi meu profes-
sor no CTM em Provo, Utah. A história 

da conversão do irmão Gonzalez e o 
poder do Livro de Mórmon causaram 
um grande impacto em mim.

Quando cheguei ao Chile, meu 
presidente de missão, o presidente 
Royden J. Glade, pediu que lêssemos 
o testemunho do profeta Joseph Smith, 
registrado em Joseph Smith—História, 
todas as semanas. Ele nos ensinou que 
um testemunho da Primeira Visão esta-
ria diretamente relacionado ao nosso 
testemunho do evangelho e do Livro 
de Mórmon.

Levei a sério seu convite. Li o 
relato da Primeira Visão; li o Livro de 
Mórmon. Orei conforme a orientação 
de Morôni e perguntei a “Deus, o Pai 
Eterno, em nome de Cristo” 6 se o Livro 
de Mórmon é verdadeiro. Testifico hoje 
que sei que o Livro de Mórmon, como 
o profeta Joseph Smith disse, é “o mais 
correto de todos os livros da Terra e a 
pedra fundamental de nossa religião; e 
que seguindo seus preceitos o homem 
se [aproximará] mais de Deus do que 
seguindo os de qualquer outro livro”.7 
O profeta Joseph também decla-
rou: “Tirem o Livro de Mórmon e as 

revelações e onde está nossa religião? 
Não temos nenhuma”.8

Conversão pessoal
À medida que passamos a com-

preender melhor quem somos e os 
propósitos do Livro de Mórmon, nossa 
conversão se aprofunda e se torna mais 
segura. Nosso compromisso de guardar 
os convênios que fazemos com Deus 
se fortalece.

Um dos principais propósitos do 
Livro de Mórmon é coligar a Israel 
dispersa. A coligação dá a todos os 
filhos de Deus a oportunidade de 
entrarem no caminho do convênio e, 
ao honrarem esses convênios, voltarem 
à presença do Pai. Ao ensinar arrepen-
dimento e batizar conversos, coligamos 
a Israel dispersa.

O Livro de Mórmon tem 108 
referências à casa de Israel. No início 
do Livro de Mórmon, Néfi ensinou: 
“Pois tudo o que desejo é persua-
dir os homens a virem ao Deus de 
Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus 
de Jacó, e serem salvos”.9 O Deus de 
Abraão, Isaque e Jacó é Jesus Cristo, 
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o Deus do Velho Testamento. Somos 
salvos quando nos achegamos a Cristo 
vivendo Seu evangelho.

Tempos depois, Néfi escreveu:
“Sim, e meu pai falou muito sobre 

os gentios e também sobre a casa de 
Israel, que eles seriam comparados à 
oliveira cujos ramos seriam arrancados 
e espalhados pela face da Terra. (…)

E depois que a casa de Israel hou-
vesse sido dispersa, ela seria novamente 
reunida; ou, em suma, depois que os 
gentios tivessem recebido a plenitude 
do evangelho, os ramos naturais da 
oliveira, ou melhor, os remanescentes 
da casa de Israel, seriam enxertados, 
ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro 
Messias, seu Senhor e seu Redentor”.10

Da mesma maneira, no final do 
Livro de Mórmon, o profeta Morôni 
nos lembra de nossos convênios, 
dizendo: “A fim de que já não sejas 
confundida, para que se cumpram os 

convênios que o Pai Eterno fez con-
tigo, ó casa de Israel”.11

Os convênios do Pai Eterno
Quais são os “convênios do Pai 

Eterno” citados por Morôni? Lemos no 
livro de Abraão:

“Meu nome é Jeová, e conheço o 
fim desde o princípio; portanto, minha 
mão estará sobre ti.

E farei de ti uma grande nação, 
e abençoar- te- ei sobremaneira, e 
engrandecerei o teu nome entre todas 
as nações; e serás uma bênção para tua 
semente depois de ti, para que em suas 
mãos levem este ministério e Sacerdó-
cio a todas as nações”.12

O presidente Russell M. Nelson 
ensinou em uma recente transmissão 
mundial que “esses certamente são os 
últimos dias e o Senhor está apres-
sando Sua obra para coligar Israel. Essa 
coligação é a coisa mais importante 

que está acontecendo na Terra hoje em 
dia. Nada se compara em grandeza, em 
importância e em majestade. E se vocês 
escolherem, se desejarem, podem ser 
parte essencial dela. Vocês podem 
fazer parte de algo grande, importante 
e majestoso! 

Quando falamos sobre coligação, 
estamos simplesmente nos referindo 
a esta verdade fundamental: todos os 
filhos do Pai Celestial, nos dois lados 
do véu, merecem ouvir a mensagem do 
evangelho restaurado de Jesus Cristo. 
Eles decidem por si mesmos se dese-
jam saber mais”.13

É isso o que estamos fazendo como 
membros de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias: estamos 
buscando fazer com que o mundo 
entenda o evangelho de Jesus Cristo e 
se converta a ele. Nós somos os “servos 
dos últimos dias”.14 Nossa missão é 
clara. Irmãos e irmãs, sejamos conheci-
dos como aqueles que ponderaram no 
coração a promessa de Morôni, oraram 
e receberam uma resposta para saber 
que o Livro de Mórmon é verdadeiro, 
e então, compartilharam esse conheci-
mento com palavras, e acima de tudo, 
pelo exemplo.

O papel do Livro de Mórmon na 
conversão

“O Livro de Mórmon contém a ple-
nitude do evangelho de Jesus Cristo”.15 
Ele nos guia aos convênios que o Pai 
fez, e que, se os guardarmos, assegura-
rão que receberemos o maior de todos 
os Seus dons: a vida eterna.16 O Livro 
de Mórmon é a pedra fundamental 
para a conversão de todos os filhos 
e filhas do Pai Celestial.

Citando novamente o presidente 
Nelson, “ao lerem o Livro de Mórmon 
diariamente, vocês aprenderão a doutrina 
da coligação, verdades sobre Jesus Cristo, 
Sua Expiação, e a plenitude do evange-
lho que não são encontradas na Bíblia. O 
Livro de Mórmon é essencial para a coli-
gação de Israel. Na verdade, se não hou-
vesse o Livro de Mórmon, a coligação 
prometida de Israel não aconteceria”.17

Vou encerrar com as palavras que o 
Salvador usou quando ensinou aos nefi-
tas a respeito das bênçãos prometidas: 
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“E eis que vós sois os filhos dos 
profetas; e vós sois da casa de Israel; 
e vós sois do convênio que o Pai fez 
com vossos antepassados, dizendo a 
Abraão: E em tua semente serão ben-
ditas todas as famílias da Terra”.18

Testifico que somos filhos e filhas 
de Deus, a semente de Abraão, a 
casa de Israel. Estamos coligando 
Israel pela última vez, e o fazemos 
por meio do Livro de Mórmon — um 
livro que, combinado com o Espírito 
do Senhor, é a ferramenta de conver-
são mais poderosa. Somos guiados 
pelo profeta de Deus, o presidente 
Russell M. Nelson, que está liderando 
a coligação de Israel em nossos dias. 
O Livro de Mórmon é verdadeiro. Ele 
mudou minha vida. Prometo- lhes, 
assim como Morôni e muitos outros 
profetas ao longo do tempo, que 
ele também pode mudar a sua.19 Em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼
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“Em um instante, eu soube o que 
havia acontecido.

Tentei buscar proteção, mas logo 
caí. (…) Pude ver que minha perna 
estava gravemente ferida. Notei uma 
fuligem escura, quase como uma teia 
de aranha, escorrendo de minhas 
mãos. Tentei arrancá- la delicadamente 
e percebi que não era fuligem, mas 
minha pele que havia se queimado. 
Minha camisa branca estava ficando 
vermelha devido ao ferimento em 
minhas costas.

Quando tomei consciência do que 
havia acontecido, tive um pensamento 
muito forte de que o Salvador sabia 
onde eu estava, o que tinha acontecido 
e o que eu estava sofrendo naquele 
momento”.1

Os dias que se seguiram foram 
difíceis para Richard Norby e para 
sua esposa, Pam. Ele foi colocado em 
coma induzido, passou por cirurgias, 
teve infecções e momentos de muita 
insegurança.

Richard Norby sobreviveu, mas 
sua vida jamais seria a mesma. Dois 
anos e meio depois, seus ferimentos 
ainda estão cicatrizando; uma prótese 
substitui parte de sua perna; cada 
passo agora é diferente de antes 
daquele momento no Aeroporto de 
Bruxelas.

Élder Neil L. Andersen
Do Quórum dos Doze Apóstolos

No dia 22 de março de 2016, 
pouco antes das 8 horas da 
manhã, duas bombas explodi-

ram no Aeroporto de Bruxelas. O élder 
Richard Norby, o élder Mason Wells e 
o élder Joseph Empey haviam levado 
a síster Fanny Clain ao aeroporto de 
Bruxelas, onde ela pegaria um voo 
para sua missão em Cleveland, Ohio. 
Vinte e duas pessoas perderam a vida, 
e todos os missionários ficaram feridos.

Quem ficou mais gravemente ferido 
foi o élder Richard Norby, de 66 anos 
de idade, que servia com sua esposa, 
síster Pam Norby.

O élder Richard Norby comentou 
sobre aquele momento:

Feridos
Na fornalha das provações terrenas, prossigam pacientemente,  
e o poder de cura do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança.

Richard Norby em recuperação no hospital.
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Por que algo assim aconteceria a 
Richard e a Pam Norby? 2 Eles eram 
fiéis a seus convênios, serviram outra 
missão na Costa do Marfim e criaram 
uma família maravilhosa. Alguém 
poderia compreensivelmente dizer: 
“Isso não é justo! Isso não está certo! 
Eles entregaram a vida pelo evange-
lho de Jesus Cristo, como isso pôde 
acontecer?”

Assim é a mortalidade
Embora os detalhes sejam dife-

rentes, tragédias, testes e provações 
inesperadas, tanto físicos quanto espi-
rituais, acontecem a cada um de nós, 
porque assim é a mortalidade.

Esta manhã, ao pensar nos oradores 
desta sessão da conferência, veio- me à 
mente que dois deles perderam filhos, 
e outros três perderam netos, que 
retornaram inesperadamente ao lar 
celestial. Nenhum deles foi poupado 
de doença e tristezas, e, como já foi 
mencionado, um anjo que estava aqui 
na Terra, a quem todos amamos, a irmã 
Barbara Ballard, passou delicadamente 
pelo véu. Presidente Ballard, jamais 
nos esqueceremos do testemunho que 
prestou nesta manhã.

Buscamos a felicidade. Todos 
ansiamos pela paz. Esperamos receber 
amor. E o Senhor derrama sobre nós 
uma quantidade extraordinária de bên-
çãos. Porém, entremeados por alegria 
e felicidade, uma coisa é certa: haverá 
momentos, horas, dias e às vezes anos 
em que sua alma ficará ferida.

As escrituras ensinam que vamos 
provar o amargo e o doce 3 e que 
haverá “oposição em todas as coisas”.4 

Jesus disse: “[O Pai] faz que o seu sol 
se levante sobre os maus e os bons, 
e a chuva desça sobre os justos e os 
injustos” 5.

As feridas da alma não são exclu-
sivas aos ricos ou aos pobres, a uma 
cultura, nação ou geração. Elas vêm a 
todos e fazem parte do aprendizado 
que recebemos nesta experiência 
mortal.

Os justos não estão imunes
Minha mensagem hoje é especial-

mente para aqueles que guardam os 
mandamentos de Deus, cumprem 
suas promessas a Deus e, assim como 
o casal Norby e como muitos outros 
homens, mulheres e crianças que 
assistem a esta conferência em todo o 
mundo, enfrentam provações e desa-
fios inesperados e dolorosos.

Nossos ferimentos podem vir de um 
desastre natural ou de um lamentável 
acidente. Podem ser causados por 
um marido ou por uma esposa infiel, 
virando de cabeça para baixo a vida 
de cônjuge e filhos fiéis. Os ferimentos 
podem ser causados pela escuridão 
e pelo desalento da depressão, por 
uma enfermidade não prevista, pelo 
sofrimento ou pela morte prematura 
de alguém que amamos, pela tristeza 
quando um membro da família perde 
sua fé, pela solidão de quando não se 
consegue um companheiro eterno ou 
por centenas de outras adversidades 
desanimadoras e “dores (…) que não 
se veem”.6

Cada um de nós compreende que 
as dificuldades fazem parte da vida, 
mas, quando acontecem conosco, 
podem nos deixar estarrecidos. Não 
devemos nos alarmar, mas precisamos 
estar prontos. O apóstolo Pedro disse: 
“Não estranheis a ardente prova que 
vos sobrevém para vos testar, como se 
coisa estranha vos acontecesse”.7 Em 
meio às cores brilhantes da alegria e 
da felicidade, entrelaçam- se profun-
damente no tecido do plano de nosso 
Pai os fios escuros da provação e da 
tragédia. Essas batalhas, embora difí-
ceis, com frequência se tornam nossos 
melhores mestres.8

Quando contamos a história mila-
grosa dos 2.060 jovens soldados de 
Helamã, apreciamos esta escritura: “De 
acordo com a bondade de Deus e para 
nossa grande surpresa e também para 
alegria de todo nosso exército, nenhum 
deles perecera”.

Mas a escritura continua: “E não 
houve entre eles um só que não tivesse 
recebido muitos ferimentos”.9 Cada um 
dos 2.060 teve muitas feridas, e cada 
um de nós será ferido na batalha da 
vida, seja física ou espiritualmente, ou 
ambas.

Jesus Cristo é nosso Bom Samaritano
Nunca desistam, por mais pro-

fundas que sejam as feridas de sua 
alma, qualquer que seja sua origem, 
onde quer que tenham acontecido 
ou quando tenham acontecido, quer 
tenham durado muito ou pouco 

Richard e Pam Norby.
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tempo; vocês não estão destinados a 
perecer espiritualmente. Estão desti-
nados a sobreviver espiritualmente e a 
se desenvolver em sua fé e confiança 
em Deus.

Deus não criou nosso espírito para 
ser independente Dele. Nosso Senhor 
e Salvador, Jesus Cristo, por meio da 
inestimável dádiva de Sua Expiação, 
não apenas nos salvou da morte e nos 
oferece, por meio do arrependimento, 
o perdão de nossos pecados, mas Ele 
também está pronto para nos salvar 
das tristezas e dos sofrimentos de nossa 
alma ferida.10

O Salvador é nosso Bom Samari-
tano,11 enviado “para curar os quebran-
tados de coração”.12 Ele vem até nós 
enquanto outros nos ignoram. Com 
compaixão, Ele deposita seu bálsamo 
de cura sobre nossas feridas e as 
sara. Ele nos carrega. Ele Se preocupa 
conosco. Ele nos convida: “[Vinde] a 
mim (…) e eu [vos curarei]”.13

“E [ Jesus] (…) [sofrerá] dores e afli-
ções e tentações de toda espécie; (…) 
para que (…) [tome] sobre si as dores 
e as enfermidades de seu povo (…), 
[tomando] sobre si as [nossas] enfermi-
dades, [com] misericórdia.” 14

“Vinde, ó desconsolados, onde quer que 
estejais;

Achegai- vos ao trono da misericórdia e, 
fiéis, ajoelhai- vos.

Trazei vosso coração ferido e vossa 
angústia confessai.

Não há tristeza na Terra da qual o céu 
não vos possa curar.” 15

Em um momento de grande 
sofrimento para o profeta Joseph, o 
Senhor lhe disse: “Todas essas coisas te 
servirão de experiência, e serão para o 
teu bem”.16 Como ferimentos dolorosos 
podem servir para o nosso bem? Na 
fornalha das provações terrenas, pros-
sigam pacientemente; o poder de cura 
do Salvador trará luz, compreensão, 
paz e esperança.17

Jamais desista
Orem de todo o coração. Fortaleçam 

sua fé em Jesus Cristo, em Sua exis-
tência, em Sua graça. Apeguem- se às 

palavras Dele: “A minha graça te basta, 
porque o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza”.18

Lembrem- se, o arrependimento 
é um remédio espiritual poderoso.19 
Guardem os mandamentos e sejam 
dignos da companhia do Consola-
dor, lembrando- se de que o Salvador 
prometeu: “Não vos deixarei órfãos; 
voltarei para vós”.20

A paz do templo é um bálsamo que 
cura a alma ferida. Voltem à casa do 
Senhor com seu coração ferido e com 
nomes de seus familiares tantas vezes 
quanto puderem. O templo projeta 
nosso breve momento da mortalidade 
na tela da eternidade.21

Olhem para o passado, 
lembrando- se de que provaram sua 
dignidade em seu estado pré- mortal. 
Vocês são filhos valorosos de Deus e, 
com a ajuda Dele, podem triunfar nas 
batalhas deste mundo decaído. Vocês 
já fizeram isso antes e podem fazê- lo 
novamente.

Olhem para frente. Seus problemas 
e suas tristezas são muito reais, mas 
não durarão para sempre.22 Suas noites 
escuras passarão, pois o Filho real-
mente “se levantará com poder de cura 
em suas asas”.23

Os Norby me disseram: “De vez em 
quando, a decepção vem nos visitar, 
mas nunca deixamos que ela perma-
neça”.24 O apóstolo Paulo disse: “Somos 
atribulados, porém não angustiados; 
perplexos, porém não desesperados; 
perseguidos, porém não desampara-
dos; abatidos, porém não perdidos”.25 

Vocês talvez estejam exaustos, mas 
jamais desistam.26

Mesmo com suas dolorosas feridas, 
vocês instintivamente vão estender 
a mão ao próximo, confiando nesta 
promessa do Salvador: “Quem perder 
a sua vida por causa de mim, achá- 
la- á”.27 Os feridos que tratam das 
feridas de outras pessoas são anjos 
de Deus na Terra.

Em apenas alguns instantes, ouvi-
remos nosso amado profeta, o presi-
dente Russell M. Nelson, homem de 
destemida fé em Jesus Cristo, homem 
de esperança e paz, amado por Deus, 
mas que não foi poupado das feridas 
da alma.

Em 1995, sua filha Emily, quando 
ainda estava grávida, foi diagnosticada 
com câncer. Houve dias de esperança e 
de felicidade depois que seu bebê nas-
ceu saudável. Mas o câncer voltou, e 

“Ao guardarmos os mandamentos de Deus”, disse o presidente Nelson aos santos em Porto Rico, 
“poderemos encontrar alegria mesmo em meio a nossas piores circunstâncias”.

Na Conferência Geral de Abril de 1995, 
ao falar sobre o recente falecimento de sua 
filha Emily, o presidente Russell M. Nelson 
testificou que Jesus Cristo possui as chaves da 
ressurreição.
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sua amada filha Emily se foi desta vida 
apenas duas semanas após completar 
37 anos de idade, deixando seu amado 
marido e cinco filhos pequenos.

Na conferência geral, pouco depois 
de ela ter falecido, o presidente Nelson 
confidenciou: “Minhas lágrimas de 
tristeza escorreram levando com elas 
o desejo de que eu poderia ter feito 
mais por nossa filha. (…) Se tivesse 
o poder da ressurreição, eu teria sido 
tentado a trazê- la de volta. (…) Mas 
Jesus Cristo porta essas chaves e Ele vai 
usá- las em minha filha Emily (…) e em 
todas as pessoas no próprio tempo do 
Senhor”.28

No mês passado, enquanto visitava 
os membros da Igreja em Porto Rico, 
e lembrando- se do devastador furacão 
do ano passado, o presidente Nelson 
falou com amor e compaixão:

“Isso faz parte da vida. É por isso 
que estamos aqui. Estamos aqui para 
receber um corpo e para ser provados 
e testados. Alguns desses testes são 
físicos; alguns são espirituais; e suas 
provações aqui têm sido tanto físicas 
quanto espirituais”.29

“Vocês não desistiram. Temos muito 
orgulho de vocês. Vocês santos fiéis 
perderam muito, mas, em meio a tudo, 

fortaleceram sua fé no Senhor Jesus 
Cristo.” 30

“Mas, se guardarmos os mandamen-
tos de Deus, poderemos encontrar ale-
gria mesmo em meio a nossas piores 
circunstâncias.” 31

Todas as lágrimas serão enxutas
Irmãos e irmãs, prometo- lhes que, 

ao aumentarem sua fé no Senhor Jesus 
Cristo, vocês receberão mais força e 
maior esperança. Para vocês, os justos, 
Aquele que cura nossa alma vai, no 
Seu tempo e à Sua maneira, curar todas 
as suas feridas.32 Nenhuma injustiça 
ou perseguição, nenhuma provação, 
nenhuma tristeza, nenhuma decepção, 
nenhuma ferida — por mais profunda, 
mais abrangente ou mais dolorosa que 
seja — será excluída do consolo, da 
paz e da esperança duradoura Dele, 
cujos braços abertos e mãos feridas 
nos receberão de volta à Sua presença. 
Naquele dia, o apóstolo João testifica 
que os justos “que [vierem] de grande 
tribulação” 33 estarão “vestidos de vestes 
brancas (…) diante do trono de Deus”. 
O Cordeiro habitará entre nós “e Deus 
enxugará de seus olhos toda lágrima”.34 
Esse dia virá. Disso testifico em nome 
de Jesus Cristo. Amém. ◼
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• Não é algo superficial.
• Não é um capricho.
• E não é algo insignificante.

Na verdade, é uma correção. É man-
damento do Senhor. Não foi Joseph 
Smith quem determinou o nome da 
Igreja restaurada por seu intermédio 
nem Mórmon. Foi o próprio Salvador 
que disse: “Pois assim será a minha 
igreja chamada nos últimos dias, sim, 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias”.4

E bem antes disso, no ano 34 d.C., o 
Senhor ressuscitado deu uma instrução 
semelhante aos membros de Sua Igreja 
quando Ele os visitou nas Américas. 
Naquela época, Ele disse:

“Chamareis a igreja pelo meu 
nome (…).

E como será a minha igreja, se não 
tiver o meu nome? Porque se uma 
igreja for chamada pelo nome de 
Moisés, então será a igreja de Moisés; 
ou se for chamada pelo nome de um 
homem, então será a igreja de um 
homem; mas se for chamada pelo meu 
nome, então será a minha igreja, desde 
que estejam edificados sobre o meu 
evangelho”.5

Portanto, o nome da Igreja não 
é negociável. Quando o Salvador 
declara nitidamente qual deve ser o 
nome de Sua Igreja e ainda precede 

então melhor nem tentar. Deixem- me 
explicar por que nos importamos tanto 
com essa questão. Mas primeiro vou 
dizer o que não é o propósito desse 
empenho:

• Não é uma mudança de nome.
• Não é a reformulação de uma 

marca.

Presidente Russell M. Nelson

Amados irmãos e irmãs, neste belo 
Dia do Senhor, nós nos regozi-
jamos com as muitas bênçãos 

que recebemos do Senhor. Somos 
muito gratos pelo testemunho que 
vocês têm do evangelho restaurado de 
Jesus Cristo, pelos sacrifícios que têm 
feito para permanecer no caminho do 
convênio ou retornar a ele e por seu 
serviço consagrado na Igreja Dele.

Hoje me sinto compelido a falar 
a vocês sobre um assunto de grande 
importância. Há algumas semanas, 
publiquei uma declaração referente 
a uma correção quanto ao nome da 
Igreja.1 Fiz isso porque o Senhor reve-
lou em minha mente a importância do 
nome que Ele decretou para Sua Igreja, 
sim, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias.2

Como era de se esperar, as reações 
a essa declaração e ao guia de estilo 
revisado3 têm sido variadas. Muitos 
membros imediatamente corrigiram o 
nome da Igreja em seus blogs e suas 
mídias sociais. Outros se perguntaram 
por que, com tudo o que está ocor-
rendo no mundo, seria necessário enfa-
tizar algo tão “insignificante”; e alguns 
disseram que isso não seria possível, 

O nome  
correto da Igreja
Jesus Cristo nos instruiu a chamarmos a Igreja pelo Seu nome  
porque ela é Sua Igreja, repleta de Seu poder.
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Sua declaração com: “Pois assim será a 
minha igreja chamada”, Ele está falando 
sério. E se permitimos que apelidos 
sejam usados ou adotamos ou até 
mesmo apoiamos esses apelidos, Ele 
Se ofende.

O que há por trás de um nome ou, 
nesse caso, de um apelido? Quando 
se trata de darmos apelidos para a 
Igreja, tais como “Igreja SUD”, a “Igreja 
Mórmon” ou a “Igreja dos Santos dos 
Últimos Dias”, o que é mais grave 
nesses nomes é a ausência do nome do 
Salvador. Remover o nome do Senhor 
da Igreja do Senhor é uma grande vitó-
ria para Satanás. Quando descartamos o 
nome do Salvador, estamos sutilmente 
desprezando tudo o que Jesus Cristo fez 
por nós — inclusive Sua Expiação.

Pensem nisso da perspectiva Dele: na 
vida pré- mortal, Jesus foi Jeová, o Deus 
do Velho Testamento. Sob a direção do 
Pai, Ele foi o Criador deste e de outros 
mundos.6 Ele escolheu Se submeter 
à vontade de Seu Pai e fazer algo por 
todos os filhos de Deus, algo que 
ninguém mais poderia fazer! Condescen-
dendo em vir à Terra como o Unigênito 
do Pai na carne, Ele foi brutalmente 
humilhado, zombado, cuspido e açoi-
tado. No Jardim do Getsêmani, nosso 

Salvador tomou sobre Si cada sofri-
mento, cada pecado e todo pesar e sofri-
mento que já foi ou será vivenciado por 
vocês, por mim e por todos os que já 
viveram ou viverão. Sob o peso daquele 
fardo excruciante, Ele sangrou por todos 
os poros.7 Todo esse sofrimento foi 
intensificado quando Ele foi cruelmente 
crucificado na cruz do Calvário.

Por meio dessas experiências excru-
ciantes e de Sua subsequente Ressur-
reição — Sua Expiação infinita —, 
Ele concedeu a imortalidade a todos 
e livrou cada um de nós dos efeitos 
do pecado, sob a condição de nos 
arrependermos.

Depois da Ressurreição do Salvador 
e da morte de Seus apóstolos, o mundo 
mergulhou em séculos de escuridão. 
Em 1820, Deus, o Pai, e Seu Filho, Jesus 
Cristo, apareceram ao profeta Joseph 
Smith para darem início à Restauração 
da Igreja do Senhor.

Depois de tudo o que Ele tinha 
sofrido — e depois de tudo o que tinha 
feito pela humanidade —, percebo 
com profundo pesar que temos invo-
luntariamente permitido que a Igreja 
restaurada do Senhor seja chamada 
por outros nomes, cada um dos quais 
exclui o nome de Jesus Cristo!

Todos os domingos, ao partilharmos 
dignamente do sacramento, renova-
mos a promessa sagrada que fizemos 
a nosso Pai Celestial de que desejamos 
tomar sobre nós o nome de Seu Filho, 
Jesus Cristo.8 Prometemos segui- Lo, 
arrepender- nos, guardar Seus manda-
mentos e sempre nos lembrar Dele.

Quando omitimos Seu nome de 
Sua Igreja, estamos inadvertidamente 
removendo- O como o ponto central de 
nossa vida.

Tomar sobre nós o nome do Salva-
dor inclui declararmos e testemunhar-
mos aos outros — por meio de nossas 
ações e palavras — que Jesus é o 
Cristo. Será que tememos tanto ofender 
alguém que nos chamou de “mórmons” 
a ponto de falharmos em defender o 
Salvador, inclusive em apoiá- Lo até 
mesmo no nome pelo qual Sua Igreja é 
chamada?

Se nós, individual e coletivamente, 
desejamos ter acesso ao poder da Expia-
ção de Jesus Cristo — para nos purificar 
e curar, fortalecer e magnificar e, por fim, 
exaltar- nos —, devemos reconhecê- Lo 
com clareza como a fonte desse poder. 
Podemos começar chamando Sua Igreja 
pelo nome que Ele decretou.

Para grande parte do mundo, a 
Igreja do Senhor está atualmente 
disfarçada como a “Igreja Mórmon”. 
Mas nós, como membros da Igreja do 
Senhor, sabemos quem é o Cabeça da 
Igreja: o próprio Jesus Cristo. Infeliz-
mente, muitos dos que ouvem o termo 
mórmon podem pensar que adoramos 
Mórmon. De forma alguma! Honramos 
e respeitamos esse grande profeta da 
América antiga.9 Mas não somos dis-
cípulos de Mórmon. Somos discípulos 
do Senhor.

Nos primórdios da Igreja restaurada, 
termos como Igreja Mórmon e mór-
mons 10 eram frequentemente usados 
como injúrias — como termos cruéis e 
abusivos — concebidas para ocultar a 
mão de Deus como responsável pela 
Restauração da Igreja de Jesus Cristo 
nestes últimos dias.11

Irmãos e irmãs, há muitos argumen-
tos mundanos contra restaurarmos 
o nome correto da Igreja. Devido ao 
mundo digital em que vivemos, e com 
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a otimização dos motores de busca que 
nos ajudam a encontrar informações 
quase instantaneamente — inclusive 
informações sobre o nome da Igreja 
do Senhor —, os críticos dizem que 
uma correção a este ponto é insensata. 
Outros sentem que, por já sermos 
amplamente conhecidos como “os 
mórmons” e a “Igreja Mórmon”, deve-
ríamos aproveitar isso ao máximo.

Se estivéssemos debatendo sobre 
dar um nome a uma organização criada 
pelo homem, talvez esses argumentos 
prevalecessem. Mas, nesse assunto cru-
cial, nós nos voltamos para Ele, a quem 
esta Igreja pertence, e reconhecemos 
que os caminhos do Senhor não são, e 
nunca serão, os caminhos dos homens. 
Se formos pacientes e fizermos bem 
nossa parte, o Senhor nos guiará em 
meio a essa importante tarefa. Afinal, 
sabemos que o Senhor ajuda aque-
les que buscam fazer Sua vontade, 
da mesma forma como ajudou Néfi a 
concluir a tarefa de construir um navio 
para cruzar o oceano.12

Devemos ser corteses e pacientes 
em nossos esforços para corrigir esses 
erros. A mídia responsável compreen-
derá e atenderá à nossa solicitação.

Em uma conferência geral anterior, 
o élder Benjamín De Hoyos falou de tal 
evento. Ele disse:

“Há alguns anos, enquanto servia 
no escritório de assuntos públicos da 

Igreja no México, [um amigo e eu] 
fomos convidados a participar de um 
programa de entrevistas no rádio. (…) 
[Um dos diretores do programa nos] 
perguntou: ‘Por que a Igreja tem um 
nome tão comprido?’ (…)

Meu companheiro e eu sorrimos 
ao ouvir uma pergunta magnífica 
como aquela e começamos a explicar 
que o nome da Igreja não tinha sido 
escolhido pelos homens. Foi dado pelo 
Salvador (…). O diretor do programa 
imediatamente replicou de modo 
respeitoso: ‘É com grande prazer que 
o repetimos, então’”.13

Esse relato fornece um padrão. Um 
a um, nossos melhores esforços indi-
viduais serão requeridos para corrigir-
mos erros que pouco a pouco foram 
aceitos todos esses anos.14 O restante 
do mundo pode ou não seguir nossa 
orientação de nos chamar pelo nome 
correto. Mas não estaremos sendo 
honestos ao nos frustrarmos com o fato 
de a maioria do mundo chamar a Igreja 
e seus membros pelo nome errado se 
fazemos o mesmo.

Nosso guia de estilo revisado é bem 
útil. Ele declara: “Quando nos referimos 
à Igreja pela primeira vez, é preferível 
utilizar seu nome completo: ‘A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias’. Quando for necessário utilizar 
uma referência abreviada, incentivamos 
a utilização dos termos ‘a Igreja’ ou ‘a 

Igreja de Jesus Cristo’. O termo ‘a Igreja 
restaurada de Jesus Cristo’ também é 
correto e seu uso é incentivado”.15

Se alguém perguntar: “Você é mór-
mon?”, vocês podem responder: “Se 
está perguntando se sou membro de 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, sim, sou!”

Se alguém perguntar: “Você é santo 
dos últimos dias?” 16, vocês podem 
responder: “Sim, sou. Creio em Jesus 
Cristo e sou membro de Sua Igreja 
restaurada”.

Queridos irmãos e irmãs, prometo- 
lhes que, se dermos o melhor de nós 
para restaurarmos o nome correto 
da Igreja do Senhor, Ele, a quem esta 
Igreja pertence, derramará Seu poder 
e Suas bênçãos sobre os santos dos 
últimos dias 17 de maneiras como jamais 
vimos. Teremos o conhecimento e o 
poder de Deus para nos ajudar a levar 
as bênçãos do evangelho restaurado de 
Jesus Cristo a toda nação, tribo, língua 
e povo, ajudando a preparar o mundo 
para a Segunda Vinda do Senhor.

Então, o que está por trás de um 
nome? Quando se trata do nome da 
Igreja do Senhor, a resposta é “TUDO!” 
Jesus Cristo nos instruiu a chamarmos a 
Igreja pelo Seu nome porque ela é Sua 
Igreja, repleta de Seu poder.

Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. 
Ele dirige Sua Igreja hoje. Presto tes-
temunho disso no sagrado nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. “Recebi do Senhor uma inspiração 

referente ao nome que Ele revelou para 
Sua Igreja, sim, A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias. Temos a 
tarefa de nos colocar em harmonia com 
Sua vontade. Nas últimas semanas, vários 
líderes e departamentos da Igreja têm 
tomado as medidas necessárias para que 
isso aconteça. Informações adicionais 
a respeito desse importante assunto 
estarão disponíveis nos próximos meses” 
(Russell M. Nelson, “O nome da Igreja”, 
Declaração oficial, 16 de agosto de 2018, 
saladeimprensamormon.org.br).

 2. Presidentes anteriores da Igreja fizeram 
pedidos semelhantes. Por exemplo, o 
presidente George Albert Smith disse: “Não 
decepcionem o Senhor chamando a Igreja 
de Igreja Mórmon. Ele não a chamou de 
Igreja Mórmon” (Conference Report, abril 
de 1948, pp. 160–161).

 3. Ver “Guia de Estilo  —  O Nome da Igreja”, 
saladeimprensamormon.org.br.
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da metade das vezes”. Não apenas ele 
estava certo, mas aprendi com o passar 
dos anos que suas estimativas eram 
muito baixas. Hoje quero encorajá-los 
em meio aos problemas que enfrentam.

Nossa vida mortal foi elaborada por 
um Deus amoroso para ser um teste 
e uma fonte de crescimento. Vocês se 
lembram das palavras de Deus acerca 
de Seus filhos na Criação do mundo: 
“E assim os provaremos para ver se 
farão todas as coisas que o Senhor seu 
Deus lhes ordenar”.1

Desde o início dos tempos, as pro-
vações não eram fáceis. Enfrentamos 
os desafios que advêm por termos um 
corpo mortal. Todos vivemos em um 
mundo em que a guerra de Satanás 
contra a verdade e contra nossa feli-
cidade pessoal está se tornando mais 
intensa. Para vocês, o mundo e sua 
vida podem parecer estar em crescente 
comoção.

Asseguro-lhes o seguinte: o amoroso 
Deus que permitiu que vocês passem 
por essas provações também preparou 
um caminho seguro para que as supe-
rem. O Pai Celestial amou o mundo 
de tal maneira que enviou Seu Filho 
Unigênito para nos ajudar.2 Seu Filho, 
Jesus Cristo, deu Sua vida por nós. 
Jesus Cristo carregou, no Getsêmani 
e na cruz, o fardo de nossos pecados. 

Presidente Henry B. Eyring
Segundo conselheiro na Primeira Presidência

Amados irmãos e irmãs, sinto-me 
grato pela oportunidade de falar 
a vocês. Esta conferência está 

sendo inspiradora e edificante para 
mim. A música cantada e as palavras 
ditas são levadas a nosso coração pelo 
Espírito Santo. Oro para que o que eu 
disser seja transmitido a vocês pelo 
mesmo Espírito.

Há muitos anos, fui primeiro conse-
lheiro de um presidente de distrito no 
leste dos Estados Unidos. Mais de uma 
vez, a caminho de nossos pequenos 
ramos, ele me dizia: “Hal, quando você 
encontrar uma pessoa, trate-a como se 
ela estivesse passando por um grande 
problema, e você vai acertar em mais 
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Ama, ama, ama
O Salvador coloca o nome Dele em seu coração. E vocês  
sentem o puro amor de Cristo pelas pessoas e por si mesmos.

 4. Doutrina e Convênios 115:4.
 5. 3 Néfi 27:7–8.
 6. Ver Moisés 1:33.
 7. Ver Doutrina e Convênios 19:18.
 8. Ver Morôni 4:3; Doutrina e Convênios 

20:37, 77.
 9. Mórmon foi um dos quatro principais 

escritores do Livro de Mórmon, os outros 
foram Néfi, Jacó e Morôni. Todos eles 
foram testemunhas oculares do Senhor, 
assim como o foi seu tradutor inspirado, 
o profeta Joseph Smith.

 10. Inclusive o termo mormonitas estava 
entre os termos usados para ridicularizar 
os membros da Igreja (ver History of the 
Church, vol. 2, pp. 62–63, 126).

 11. Outras injúrias parecem ter ocorrido na 
época do Novo Testamento. Durante o 
julgamento do apóstolo Paulo diante de 
Félix, Paulo foi chamado de “o principal 
defensor da seita dos nazarenos” (Atos 
24:5). Com relação ao uso da expressão 
“dos nazarenos”, um comentarista 
escreveu: “Esse foi o nome comumente 
dado aos cristãos para demonstrar 
desprezo. Eles eram chamados assim 
porque Jesus era de Nazaré” (Albert 
Barnes, Notes, Explanatory and 
Practical, on the Acts of the Apostles, 
1937, p. 313).

De modo semelhante, outro 
comentarista afirma: “Como nosso Senhor 
foi chamado — para demonstrar desprezo 
— de ‘o Nazareno’ (Mateus 26:71), os 
judeus chamaram Seus discípulos de 
‘nazarenos’. Eles não admitiriam que eles 
fossem cristãos, ou seja, discípulos do 
Messias” (The Pulpit Commentary: Acts 
of the Apostles, ed. por H. D. M. Spence e 
Joseph S. Exell, 1884, vol. 2, p. 231).

Um comentário semelhante foi 
feito pelo élder Neal A. Maxwell, que 
disse: “Nas escrituras, vemos esforços 
recorrentes para humilhar os profetas a 
fim de rejeitá- los: rotulá- los para então 
desprezá- los. Mas, de modo geral, eles 
foram simplesmente ignorados por 
seus contemporâneos e pela história 
secular. Afinal, os primeiros cristãos 
foram meramente chamados de a ‘seita 
dos nazarenos’ (Atos 24:5)” (“Out 
of Obscurity”, Ensign, novembro de 
1984, p. 10).

 12. Ver 1 Néfi 18:1–2.
 13. Benjamín De Hoyos, “Chamados para ser 

santos”, A Liahona, maio de 2011, p. 106.
 14. Apesar de não termos controle sobre 

como as outras pessoas vão nos 
chamar, temos total controle sobre 
como nos referimos a nós mesmos. 
Como podemos esperar que outros 
honrem o nome correto da Igreja se nós, 
membros, não o honramos?

 15. “Guia de Estilo  —  O Nome da Igreja”, 
saladeimprensamormon.org.br.

 16. O termo santo é frequentemente usado 
na Bíblia Sagrada. Na epístola de Paulo 
aos efésios, por exemplo, ele usou a 
palavra santo pelo menos uma vez em 
cada capítulo. Santo é uma pessoa que 
acredita em Jesus Cristo e se esforça 
para ser como Ele.

 17. Ver Doutrina e Convênios 121:33.
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Ele passou por todas as tristezas, dores 
e efeitos de nossos pecados para que 
pudesse nos consolar e fortalecer em 
cada provação de nossa vida.3

Lembrem-se de que o Senhor disse 
a Seus servos:

“O Pai e eu somos um. Eu estou no 
Pai e o Pai em mim; e sendo que me 
recebestes, estais em mim e eu em vós.

Portanto, estou em vosso meio e 
sou o bom pastor e a pedra de Israel. 
Aquele que edificar sobre esta rocha 
jamais cairá”.4

Nosso profeta, o presidente Russell M. 
Nelson, dá-nos a mesma segurança. 
Além disso, ele descreveu um modo pelo 
qual podemos edificar sobre a rocha e 
colocar o nome do Senhor em nosso 
coração para que sejamos orientados 
durante as dificuldades da vida.

Ele disse: “Vocês que no momento 
estiverem desanimados, lembrem-se, a 
vida não foi feita para ser fácil. As pro-
vações devem ser suportadas e o sofri-
mento tolerado ao longo do caminho. 
Ao se lembrarem de que ‘para Deus 
nada será impossível’ (Lucas 1:37), sai-
bam que Ele é seu Pai. Vocês são filhos 
e filhas criados à Sua imagem, com 
direito a, por meio de sua dignidade, 
receber revelação para ajudar em seus 
esforços justos. Vocês podem tomar 
sobre si o nome do Senhor. Podem se 
qualificar para falar no sagrado nome 
de Deus (ver D&C 1:20)”.5

As palavras do presidente Nelson nos 
lembram da promessa que se encontra 
na oração sacramental, uma promessa 
que nosso Pai Celestial cumpre quando 
fazemos o que prometemos.

Ouçam as palavras: “Ó Deus, Pai 
Eterno, nós te rogamos em nome de 
teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e 
santifiques este pão para as almas de 
todos os que partilharem dele, para 
que o comam em lembrança do corpo 
de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus, 
Pai Eterno, que desejam tomar sobre si 
o nome de teu Filho e recordá-lo sem-
pre e guardar os mandamentos que ele 
lhes deu, para que possam ter sempre 
consigo o seu Espírito. Amém”.6

Sempre que dizemos a palavra 
amém quando a oração é oferecida em 
nosso nome, prometemos que, ao par-
tilharmos do pão, estaremos dispostos 
a tomar sobre nós o sagrado nome de 
Jesus Cristo, sempre nos lembrarmos 
Dele e guardar Seus mandamentos. 
Por sua vez, recebemos a promessa de 
que podemos ter sempre Seu Espírito 
conosco. Em virtude dessas promes-
sas, o Salvador é a rocha sobre a qual 
podemos estar seguros e sem medo em 
todas as tempestades que enfrentarmos.

Ao ponderar as palavras do convênio 
e as bênçãos prometidas relacionadas 
a ele, tenho pensado a respeito do que 
significa estarmos dispostos a tomar 
sobre nós o nome de Jesus Cristo.

O presidente Dallin H. Oaks 
explica: “É significativo que, ao parti-
cipar do sacramento, não testificamos 
que tomamos sobre nós o nome de 
Jesus Cristo, mas, sim, que desejamos 
fazê-lo (ver D&C 20:77). O fato de 
afirmarmos somente nossa disposição 
indica a necessidade de que algo mais 
aconteça antes de realmente tomar-
mos sobre nós esse nome sagrado no 
sentido mais importante”.7

A declaração de que estamos 
“dispostos a tomar sobre nós” Seu 
nome significa que, embora tenha-
mos tomado o nome do Salvador pela 
primeira vez quando fomos batiza-
dos, tomar Seu nome não é algo que 
terminou no batismo. Devemos nos 
esforçar continuamente para tomar Seu 
nome ao longo de nossa vida, inclu-
sive quando renovamos os convênios 
na mesa do sacramento e quando faze-
mos convênios nos templos sagrados 
do Senhor.

Assim, as duas questões cruciais 
para cada um de nós são “O que devo 
fazer para tomar Seu nome sobre 
mim?” e “Como posso saber se estou 
progredindo?”

A declaração do presidente Nelson 
nos dá uma resposta útil. Ele disse que 
deveríamos tomar o nome do Salvador 
sobre nós e falarmos Dele. Quando 
falamos Dele, nós O servimos. “Pois 
como conhece um homem o mestre a 
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quem não serviu e que lhe é estranho 
e que está longe dos pensamentos e 
desígnios de seu coração?” 8

Falar Dele requer uma oração com 
fé. É necessária uma oração fervorosa 
ao Pai Celestial para que saibamos 
quais palavras podemos falar a fim de 
ajudar o Salvador em Sua obra. Temos 
de nos qualificar para a promessa: “Seja 
pela minha própria voz ou pela voz de 
meus servos, é o mesmo”.9

Contudo, é necessário mais do que 
falar Dele para tomar Seu nome sobre 
nós. Há sentimentos em nosso coração 
que precisamos ter para nos qualificar 
como Seus servos.

O profeta Mórmon descreveu os 
sentimentos que nos qualificam e nos 
permitem tomar Seu nome sobre nós. 
Esses sentimentos incluem fé, esperança 
e caridade, que é o puro amor de Cristo.

Mórmon explicou:
“Pois julgo que tendes fé em Cristo 

em virtude da vossa humildade; pois se 
nele não tendes fé, não sois dignos de 
ser contados com o povo de sua igreja.

E novamente, meus amados irmãos, 
gostaria de falar-vos sobre a esperança. 
Como podeis alcançar a fé a não ser 
que tenhais esperança?

E o que é que deveis esperar? Eis 
que vos digo que deveis ter esperança 
de que, por intermédio da expiação de 
Cristo e do poder da sua ressurreição, 
sereis ressuscitados para a vida eterna; 
e isto por causa da vossa fé nele, de 
acordo com a promessa.

Portanto, se um homem tem fé, ele 
tem que ter esperança; porque sem fé 
não pode haver qualquer esperança.

E novamente, eis que vos digo que 
ele não pode ter fé nem esperança sem 
que seja manso e humilde de coração.

Sem isso sua fé e esperança são vãs, 
porque ninguém é aceitável perante 
Deus, a não ser os humildes e brandos 
de coração; e se um homem é humilde 
e brando de coração e confessa, pelo 
poder do Espírito Santo, que Jesus é o 
Cristo, ele precisa ter caridade; pois se 
não tem caridade, nada é; portanto, ele 
precisa ter caridade”.

Após descrever a caridade, Mórmon 
prossegue dizendo:

“Mas a caridade é o puro amor de 
Cristo e permanece para sempre; e 
para todos os que a possuírem, no 
último dia tudo estará bem.

Portanto, meus amados irmãos, 
rogai ao Pai, com toda a energia de 
vosso coração, que sejais cheios desse 
amor que ele concedeu a todos os 
que são verdadeiros seguidores de 
seu Filho, Jesus Cristo; que vos torneis 
os filhos de Deus; que quando ele 
aparecer, sejamos como ele, porque 
o veremos como ele é; que tenhamos 
esta esperança; que sejamos purifica-
dos, como ele é puro. Amém”.10

Meu testemunho é que o Salvador 
está colocando Seu nome em nosso 
coração. Para muitos de vocês, sua fé 
Nele está crescendo. Vocês estão mais 
esperançosos e mais otimistas. E vocês 

sentem o puro amor de Cristo pelas 
pessoas e por si mesmos.

Vejo isso em missionários que 
servem no mundo todo. Vejo isso nos 
membros que falam com seus amigos e 
familiares sobre A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias. Homens, 
mulheres, jovens e até crianças minis-
tram devido ao amor que têm pelo 
Salvador e pelo próximo.

Ao primeiro anúncio de desastres 
que ocorrem no mundo, os membros 
se preparam para sair ao resgate sem 
que lhes seja solicitado, mesmo que 
algo tenha ocorrido do outro lado do 
oceano. Às vezes é difícil para eles 
esperarem até que as áreas atingidas 
possam recebê-los.

Percebo que alguns de vocês que 
me ouvem hoje podem estar sentindo 
que sua fé e sua esperança estão sendo 
assoladas pelos problemas. E vocês 
devem estar ansiosos por se sentirem 
amados.

Irmãos e irmãs, o Senhor tem 
oportunidades próximas a vocês para 
que sintam e compartilhem o amor 
Dele. Vocês podem orar com fé para 
que o Senhor os conduza a amar 
alguém por Ele. Ele atende as orações 
de pessoas mansas voluntárias como 
vocês. Vocês sentirão o amor que Deus 
tem por vocês e pela pessoa a quem 
servirem por Ele. Ao ajudar os filhos de 
Deus durante as provações deles, suas 
próprias provações vão se tornar mais 
leves. Sua fé aumentará e seu testemu-
nho se fortalecerá.

Presto testemunho dessa verdade. 
Durante toda a vida, minha esposa 
falou em nome do Senhor e prestou 
serviço a pessoas por Ele. Como 
já mencionei outras vezes, um de 
nossos bispos me disse certa vez: 
“Estou admirado. Toda vez que fico 
sabendo que uma pessoa na ala está 
passando por dificuldades, apres-
so-me para ajudar. Mas, quando 
chego ao local, parece que sua 
esposa sempre já está lá”. Isso acon-
teceu em todos os lugares em que 
moramos nos últimos 56 anos.

Agora ela consegue pronunciar 
apenas algumas palavras por dia. Ela 
recebe visitas de pessoas as quais 



93NOVEMBRO DE 2018

amou pelo Senhor. Toda noite e 
toda manhã, canto hinos com ela e 
oramos. Tenho que proferir todas as 
orações e cantar todas as músicas. Às 
vezes, vejo-a pronunciar as palavras 
dos hinos. Ela prefere as músicas para 
crianças. O sentimento que ela mais 
parece apreciar está resumido na 
música “Eu quero ser como Cristo”.11

Um dia desses, depois de cantar 
as palavras do refrão: “Ame a seu 
próximo como Jesus ama você e 
seus passos conduz”, ela disse de 
modo delicado, mas com clareza: 
“Ama, ama, ama”. Acredito que ela 
vai descobrir quando vê-Lo que 
nosso Salvador colocou Seu nome 
no coração dela e que ela se tornou 
semelhante a Ele. Ele está cuidando 
dela durante suas dificuldades agora, 
assim como Ele vai cuidar de vocês 
durante as suas.

Presto meu testemunho a vocês 
de que o Salvador os conhece e os 
ama. Ele sabe seu nome como vocês 
sabem o nome Dele. Ele conhece seus 
problemas. Já passou por eles. Por 
meio de Sua Expiação, Ele venceu o 
mundo. Por estarem dispostos a tomar 
sobre vocês o nome Dele, vocês vão 
aliviar os fardos de muitas outras 
pessoas. E descobrirão finalmente 
que conhecem melhor o Salvador e 
O amam ainda mais. O nome Dele 
estará em seu coração e fixado em sua 
memória. É o nome pelo qual você 
será chamado. Presto testemunho, 
com gratidão pela imensa bondade 
Dele dedicada a mim, a meus entes 
queridos e a vocês. Em nome de Jesus 
Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Abraão 3:25.
 2. Ver João 3:16–17.
 3. Ver Alma 7:11–12.
 4. Doutrina e Convênios 50:43–44.
 5. Russell M. Nelson, “With God Nothing 

Shall Be Impossible”, Ensign, maio  
de 1988, p. 35.

 6. Doutrina e Convênios 20:77.
 7. Dallin H. Oaks, “Tomar sobre si  

o nome de Jesus Cristo”, A Liahona,  
julho de 1985, p. 90.

 8. Mosias 5:13.
 9. Doutrina e Convênios 1:38.
 10. Morôni 7:39–44, 47–48.
 11. Ver “Eu quero ser como Cristo”,  

Músicas para Crianças, pp. 40–41.

esforços, mesmo que imperfeitos, em 
fazer a obra Dele.

Ela explica como isso a influenciou: 
“Agora estou certa de que o plano do 
Pai é real, que Ele está pessoalmente 
envolvido em nosso sucesso e que Ele 
nos concede as lições e experiências 
necessárias para retornarmos à pre-
sença Dele. Vejo as outras pessoas e a 
mim mesma mais como Deus nos vê. 
Sou capaz de cuidar de meus filhos e 
de ensinar e servir com mais amor e 
menos medo. Sinto paz e confiança 
em vez de ansiedade e insegurança. 

Brian K. Ashton
Segundo conselheiro na presidência  
geral da Escola Dominical

Por toda a sua vida, minha esposa, 
Melinda, procurou de todo o 
coração ser uma fiel discípula de 

Jesus Cristo. No entanto, a partir de 
sua juventude, por não compreender 
a natureza do Pai Celestial, sentiu-se 
indigna do amor e das bênçãos Dele. 
Felizmente, Melinda continuou a 
guardar os mandamentos apesar da 
tristeza que sentia. Há alguns anos, ela 
passou por diversas experiências que a 
ajudaram a entender melhor a natureza 
de Deus, inclusive o amor e a gratidão 
que Ele tem por Seus filhos e por seus 

O Pai
Cada um de nós tem o potencial de se tornar como o Pai.  
Para isso, precisamos adorar o Pai em nome do Filho.
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Em vez de me sentir julgada, sinto-me 
amparada. Minha fé está mais ama-
durecida agora. Sinto o amor de 
meu Pai com mais frequência e mais 
profundamente”.1

Ter “uma ideia correta do caráter, 
da perfeição e dos atributos do Pai 
Celestial” é essencial para exercitarmos 
fé o suficiente a fim de obtermos a 
exaltação.2 Uma compreensão correta 
do caráter do Pai Celestial pode mudar 
a forma como vemos outras pessoas 
e a nós mesmos, e pode nos ajudar 
a compreender o imenso amor que 
Deus tem por Seus filhos e Seu grande 
desejo de nos ajudar a nos tornarmos 
como Ele. Uma visão incorreta da natu-
reza Dele nos faz sentir incapazes de 
voltar à presença Dele.

Meu objetivo hoje é ensinar pontos 
doutrinários essenciais sobre o Pai, 
que permitirão que cada um de nós, 
especialmente aqueles que se per-
guntam se Deus os ama, compreenda 
melhor o verdadeiro caráter Dele e 
exerça mais fé Nele, em Seu Filho e 
em Seu plano para nós.

A vida pré-mortal
No mundo pré-mortal, nascemos 

de pais celestiais como espíritos e 
morávamos com eles em família.3 Eles 
nos conheciam, ensinavam-nos e nos 
amavam.4 Queríamos muito nos tornar 
como nosso Pai Celestial. E sabíamos 
que para isso teríamos que:

 1. Obter um corpo físico, imortal e 
glorificado; 5

 2. Casar-nos e formar famílias pelo 
poder selador do sacerdócio; 6 e

 3. Adquirir todo o conhecimento, 
poder e atributos divinos.7

Por isso, o Pai criou um plano que 
nos permitiria, sob certas condições,8 
receber um corpo físico que se tornaria 
imortal e glorificado na ressurreição; 
casar-nos e formar uma família na 
mortalidade, ou, para os fiéis que não 
tiveram essa oportunidade, depois da 
mortalidade; 9 progredir rumo à per-
feição; e, por fim, voltar a nossos Pais 
Celestiais e viver com Eles e com nossa 
família em um estado de felicidade 
eterna e exaltação.10

As escrituras citam esse plano como 
o plano de salvação.11 Quando esse 
plano foi apresentado a nós, ficamos 
tão gratos que nos rejubilamos.12 Cada 
um de nós aceitou as condições do 
plano, inclusive as experiências e os 
desafios da mortalidade que nos ajuda-
riam a desenvolver atributos divinos.13

A vida mortal
Durante a mortalidade, o Pai 

Celestial nos concede as condições 
necessárias para progredirmos em Seu 
plano. O Pai Celestial gerou Jesus Cristo 
na carne 14 e providenciou o auxílio de 
que Ele precisaria para cumprir Sua 
missão mortal. Da mesma maneira, 

o Pai Celestial vai ajudar cada um de 
nós se nos esforçarmos para guardar 
Seus mandamentos.15 O Pai nos deu 
o arbítrio.16 Nossa vida está nas mãos 
Dele, e nossos “dias são conhecidos” 
e “não serão diminuídos”.17 E Ele 
assegura que no final todas as “coisas 
contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus”.18

É nosso Pai Celestial que nos con-
cede o pão nosso de cada dia,19 que 
inclui tanto o alimento que comemos 
quanto a força de que precisamos 
para guardar Seus mandamentos.20 O 
Pai nos deu boas dádivas.21 Ele ouve 
e responde nossas orações.22 O Pai 
Celestial nos livra do mal quando 
O permitimos.23 Ele chora conosco 
quando sofremos.24 No final das contas, 
todas as nossas bênçãos vêm do Pai 
Celestial.25

O Pai Celestial nos guia e nos 
concede as experiências necessárias 
com base em nossas forças, fraquezas 
e escolhas para que possamos dar 
bons frutos.26 O Senhor nos repreende 
quando é necessário porque Ele nos 
ama.27 Ele é um “Homem de Conse-
lho”,28 que vai nos aconselhar se pedir-
mos a Ele.29

É o Pai Celestial que envia tanto a 
influência quanto o dom do Espírito 
Santo para nossa vida.30 Por meio do 
dom do Espírito Santo, a glória — ou a 
inteligência, a luz e o poder — do Pai 
pode habitar em nós.31 Se nos esfor-
çamos para crescer em luz e verdade 
até que nossos olhos se tornem fitos 
na glória de Deus, o Pai Celestial vai 
enviar o Santo Espírito da promessa 
para nos selar para a vida eterna e vai 
revelar Sua face para nós — seja nesta 
vida ou na próxima.32

Vida pós-mortal
No mundo espiritual pós-mortal, o 

Pai Celestial continua a derramar o Espí-
rito Santo e a enviar missionários para 
aqueles que precisam do evangelho. Ele 
responde às orações e ajuda as pessoas 
que não receberam as ordenanças vicá-
rias de salvação a recebê-las.33

O Pai ressuscitou Jesus Cristo e Lhe 
deu poder para levar a efeito a Ressurrei-
ção,34 que é o meio pelo qual podemos 
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obter um corpo imortal. A redenção e 
Ressurreição do Salvador nos levam de 
volta à presença do Pai, onde seremos 
julgados por Jesus Cristo.35

Aqueles que confiam nos “méritos 
e misericórdia e graça do Santo 
Messias” 36 vão receber um corpo 
glorificado como o Pai 37 e vão habitar 
com Ele “em um estado de felicidade 
sem fim”.38 Lá o Pai enxugará de nossos 
olhos toda lágrima 39 e nos ajudará a 
prosseguir em nossa jornada para nos 
tornarmos semelhantes a Ele.

O Pai Celestial está sempre ao nosso 
lado.40

O caráter do Pai
Para nos tornarmos como o Pai, pre-

cisamos desenvolver Seus atributos. A 
perfeição e os atributos do Pai Celestial 
incluem:

• O Pai é “Infinito e Eterno”.41

• Ele é perfeitamente justo, misericor-
dioso, bondoso, longânimo e deseja 
o melhor para nós.42

• O Pai Celestial é amor.43

• Ele cumpre Seus convênios.44

• Ele não muda.45

• Ele não pode mentir.46

• O Pai não faz acepção de pessoas.47

• Ele conhece todas as coisas — o 
passado, o presente e o futuro — 
desde o princípio.48

• O Pai Celestial é mais inteligente 49 
do que todos nós.50

• O Pai tem todo o poder 51 e faz tudo 
o que Ele deseja fazer.52

Irmãos e irmãs, podemos ter fé e 
confiar no Pai. Por ter uma perspectiva 
eterna, o Pai Celestial pode enxergar 
coisas que nós não enxergamos. Sua 
alegria, Sua obra e Sua glória são levar 
a efeito nossa imortalidade e vida 
eterna.53 Tudo o que Ele faz é para 
nosso benefício. Ele “deseja nossa 
felicidade eterna mais do que nós 
mesmos”.54 Ele “jamais [exigiria] que 
passássemos por um momento difícil 
além do absolutamente necessário para 
nosso benefício pessoal ou daqueles 
que amamos”.55 Por isso, Seu enfoque é 
nos ajudar a progredir e não nos julgar 
ou condenar.56

Tornar-nos semelhantes a nosso Pai
Como filhos e filhas de Deus, temos o 

potencial de nos tornarmos como o Pai. 
Para isso, precisamos adorar o Pai em 
nome do Filho.57 Fazemos isso ao nos 
esforçarmos para obedecer à vontade 
do Pai, assim como o Salvador obede-
ceu,58 e ao nos arrependermos conti-
nuamente.59 Ao fazermos essas coisas, 
receberemos “graça por graça” até rece-
bermos a plenitude do Pai 60 e seremos 
investidos de poder por “seu caráter, por 
sua perfeição e por seus atributos”.61

Dada a distância entre o que somos 
como mortais e o que o Pai Celestial Se 
tornou, não é de se surpreender que 
alguns sentem que se tornar como o 
Pai seja algo inatingível. No entanto, 
as escrituras são claras. Se nos ape-
garmos a nossa fé em Cristo, se nos 
arrependermos e buscarmos a graça de 
Deus por meio da obediência, por fim 
vamos nos tornar como o Pai. Encontro 
grande consolo no fato de que aqueles 
que se esforçarem para ser obedientes 
receberão “graça por graça” e, por fim, 
receberão “de sua plenitude”.62 Em 
outras palavras, não vamos nos tornar 
como o Pai por nós mesmos.63 Na 
verdade, isso acontecerá por meio dos 
dons da graça, alguns grandes, mas, na 
maioria das vezes, pequenos, que se 

edificam até que tenhamos a pleni-
tude. Mas, irmãos e irmãs, certamente 
acontecerá.

Convido-os a confiar que o Pai 
Celestial sabe como exaltá-los; bus-
quem a ajuda e o apoio Dele diaria-
mente, e prossigam com firmeza tendo 
fé em Cristo mesmo quando não con-
seguirem sentir o amor de Deus.

Há muitas coisas que não enten-
demos sobre nos tornar semelhantes 
ao Pai.64 Mas posso testificar com 
certeza que se esforçar para se tor-
nar semelhante ao Pai vale qualquer 
sacrifício.65 Os sacrifícios que fazemos 
aqui na mortalidade, mesmo que sejam 
grandes, são simplesmente incompará-
veis à imensa alegria e felicidade e ao 
amor que sentiremos na presença de 
Deus.66 Se vocês têm dificuldades para 
acreditar que o sacrifício que é reque-
rido de vocês vale a pena, o Salvador 
disse: “Vós sois criancinhas e ainda não 
compreendestes quão grandiosas são 
as bênçãos que o Pai tem nas mãos e 
preparou para vós; e não podeis supor-
tar tudo agora; contudo, tende bom 
ânimo, porque eu vos guiarei”.67

Testifico que seu Pai Celestial ama 
vocês e quer que vocês voltem à pre-
sença Dele. Em nome de Jesus Cristo. 
Amém. ◼
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NOTAS
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tion, Correction, and Warning”, Conferência 
das Mulheres da Universidade Brigham 
Young, 28 de abril de 2016, byutv.org.

 2. Lectures on Faith, 1985, p. 38.
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A Liahona, maio de 2017, última 
contracapa; “Mãe Celestial”, Tópicos 
do evangelho, https:// www .LDS .org.
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 10. Ver Mosias 2:41.
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o plano de redenção (ver, por exemplo, 
Jacó 6:8) e o plano de felicidade (ver 
Alma 42:8, 16).

 12. Ver Jó 38:4–7.
 13. Ver, por exemplo, Hebreus 5:8; 12:11; Éter 
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compreensão limitada, pode parecer que 
alguns dos desafios que enfrentamos na 
mortalidade nos impediriam de obter 
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prometidas. Apesar dessas aparentes con-
tradições, Deus nos dará todas as bênçãos 
prometidas se permanecermos fiéis.

 14. Ver Lucas 1:31–35; João 1:14; 1 Néfi 
11:18–21; Guia para Estudo das Escrituras, 
“Jesus Cristo”, scriptures.LDS.org.
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 57. Ver João 4:23; Doutrina e Convênios 18:40; 
20:29.
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mais informações sobre o processo de nos 
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coisas são simplesmente incompreensíveis 
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Convênios 78:17). Pode ser semelhante 
a tentar explicar a respeito da internet 
para alguém que viveu na Idade Média. O 
contexto e a perspectiva são diferentes. E a 
segunda é que os dons da graça muitas vezes 
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precisamos enfrentar a angústia e a dúvida 
que advêm de não sabermos tudo.

 65. Os sacrifícios que nos são requeridos podem 
ser essenciais para alcançarmos a perfeição 
(ver Tradução de Joseph Smith, Hebreus 
11:40 [em Hebreus 11:40, nota de rodapé a]).

 66. Ver Romanos 8:18.
 67. Doutrina e Convênios 78:17–18.
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noite de seu falecimento, num quarto 
com os filhos presentes, dei-lhe uma 
bênção para que retornasse em paz ao 
lar. Naquele momento percebi que, com 
demasiada frequência, eu tinha definido 
a vida da minha irmã pensando somente 
em suas provações e sua inatividade. Ao 
impor as mãos sobre sua cabeça naquela 
noite, fui fortemente repreendido pelo 
Espírito, o que me deixou bem ciente de 
suas virtudes, permitindo que eu a visse 
como Deus a via: não como alguém 
que teve problemas com o evangelho 
e na vida, mas alguém que teve de lidar 
com questões difíceis que eu não tive 
de enfrentar. Eu a vi como uma mãe 
magnífica que, a despeito de imensos 
obstáculos, tinha criado quatro belos e 
incríveis filhos. Eu a vi como a amiga 
de nossa mãe, que reservou um tempo 
para cuidar dela e lhe fazer companhia 
depois que nosso pai morreu.

Naquela última noite com minha 
irmã, creio que Deus estava me per-
guntando: “Não vê que todos a seu 
redor são seres sagrados?”

Brigham Young ensinou:
“Quero exortar aos santos (…) 

que compreendam os homens e as 

problemática. Teve dificuldades em viver 
o evangelho e nunca foi realmente ativa. 
O marido a abandonou, deixando-a com 
quatro filhos pequenos para criar. Na 

Élder Robert C. Gay
Da presidência dos setenta

Meus queridos irmãos e irmãs, 
recentemente, ao refletir sobre 
o encargo que o presidente 

Russell M. Nelson nos deu de chamar-
mos a Igreja por seu nome revelado, 
abri as escrituras na passagem em 
que o Salvador instrui os nefitas a 
respeito do nome da Igreja.1 Ao ler as 
palavras do Salvador, fiquei impres-
sionado ao ver que Ele também disse 
às pessoas: “Deveis tomar sobre vós 
o nome de Cristo”.2 Isso me levou a 
pensar em minha vida e perguntar: 
“Estou tomando sobre mim o nome 
do Salvador como Ele gostaria que 
eu fizesse?” 3 Quero hoje compartilhar 
algumas das impressões que recebi em 
resposta a minha pergunta.

Primeiro, tomar sobre nós o nome 
de Cristo significa nos esforçarmos 
fervorosamente para ver como Deus 
vê.4 Como Deus vê? Joseph Smith disse: 
“Embora uma parte da raça humana 
julgue e condene a outra sem mise-
ricórdia, o Grande Pai do universo 
contempla toda a família humana com 
cuidado, carinho e atenção paternos”, 
porque “Seu amor [é] imensurável”.5

Há poucos anos, minha irmã mais 
velha faleceu. Ela teve uma vida 

Tomar sobre nós o 
nome de Jesus Cristo
Que tomemos fielmente sobre nós o nome de Jesus Cristo — vendo como 
Ele vê, servindo como Ele serviu e confiando que Sua graça é suficiente.
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mulheres como eles são, e não como 
vocês são”.6

“Muito frequentemente se diz: ‘Tal 
pessoa cometeu um erro e não pode 
ser considerada santa’. (…) Ouvimos 
alguém dizer palavrões e mentir (…) 
[ou] quebrar o Dia do Senhor. (…) Não 
julguem essas pessoas, pois não conhe-
cem o desígnio do Senhor em relação a 
elas. (…) [Em vez disso], sejam pacien-
tes com elas.” 7

Será que algum de vocês consegue 
imaginar o Salvador deixando você 
e seus fardos passarem despercebi-
dos por Ele? O Salvador olhou para o 
samaritano, a adúltera, o publicano, o 
leproso, o mentalmente enfermo e o 
pecador com os mesmos olhos. Todos 
eram filhos do Pai Celestial. Todos 
podiam ser redimidos.

Conseguem imaginá-Lo voltando as 
costas para alguém com dúvidas a res-
peito do seu lugar no reino de Deus ou 
alguém aflito de alguma maneira? 8 Eu 
não consigo. Aos olhos de Cristo, toda 

alma tem infinito valor. Ninguém está 
preordenado a fracassar. A vida eterna 
é possível para todos.9

Com a repreensão do Espírito junto 
ao leito da minha irmã, aprendi uma 
grande lição: ao vermos como Ele vê, 
nossa vitória será dupla — a redenção 
daqueles com quem interagimos e 
nossa própria redenção.

Segundo, para tomar sobre nós o 
nome de Cristo, temos que não apenas 
ver como Deus vê, mas precisamos 
também fazer Sua obra e servir como 
Ele serviu. Vivemos os dois grandes 
mandamentos, submetemo-nos à 
vontade de Deus, coligamos Israel e 
deixamos nossa luz “[resplandecer] (…) 
diante dos homens”.10 Recebemos e 
vivemos os convênios e as ordenanças 
de Sua Igreja restaurada.11 Ao fazermos 
isso, Deus nos investe com poder para 
nos abençoar, abençoar nossa família e 
a vida de outras pessoas.12 Perguntem a 
si mesmos: “Conheço alguém que não 
precisa do poder do céu em sua vida?”

Deus fará maravilhas entre nós à 
medida que nos santificarmos.13 Santifi-
camo-nos ao purificar nosso coração.14 
Purificamos nosso coração à medida 
que damos ouvidos a Ele,15 arrepende-
mo-nos de nossos pecados,16 conver-
temo-nos 17 e amamos como Ele ama.18 
O Salvador nos perguntou: “Pois, se 
amardes os que vos amam, que galar-
dão tereis?” 19

Fiquei sabendo recentemente de 
uma experiência da vida do élder 
James E. Talmage que me fez parar 
e refletir sobre como amo e sirvo às 
pessoas ao meu redor. Quando ele era 
um jovem professor, antes de se tornar 
apóstolo, no auge da epidemia mortal 
de difteria de 1892, o élder Talmage 
descobriu uma família de pessoas 
desconhecidas, não membros da Igreja, 
que moravam perto dele e que tinham 
sido acometidas pela doença. Ninguém 
queria se colocar em risco entrando 
na casa infectada. O élder Talmage, 
porém, imediatamente se dirigiu à 
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casa deles. Encontrou quatro crian-
ças: uma de 2 anos e meio morta na 
cama, uma de 5 anos e uma de 10 anos 
com muitas dores, e uma de 13 anos 
bem enfraquecida. Os pais estavam 
sofrendo, com tristeza e fadiga.

O élder Talmage vestiu as crianças, 
tanto as vivas quanto a morta, varreu 
os aposentos, levou as roupas sujas 
para fora e queimou os trapos imundos 
infectados pela doença. Trabalhou o 
dia inteiro e voltou na manhã seguinte. 
A criança de 10 anos tinha morrido 
durante a noite. Ele pegou a de 5 anos 
no colo e a acalentou. Ela tossiu muco 
com sangue sobre o rosto e as roupas 
dele. Ele escreveu: “Não conseguia lar-
gá-la”, e a segurou no colo até que ela 
morreu em seus braços. Ajudou a enter-
rar todas as três crianças e providenciou 
alimento e roupas limpas para a família 
que estava de luto. Ao voltar para casa, 
o irmão Talmage jogou fora suas rou-
pas, tomou banho em uma solução de 
zinco, isolou-se de sua família e sofreu 
um leve surto da doença.20

A vida de muitas pessoas ao nosso 
redor está em jogo. Os santos tomam 
o nome do Salvador sobre si ao se 
santificarem e ministrarem a todos, 
independentemente de onde estejam 
ou de qual seja sua situação — vidas 
são salvas quando fazemos isso.21

Por fim, creio que precisamos con-
fiar Nele para tomar Seu nome sobre 

nós. Numa reunião da qual participei 
certo domingo, uma moça perguntou 
algo assim: “Meu namorado e eu ter-
minamos nosso namoro, e ele decidiu 
sair da Igreja. Ele me diz que nunca 
se sentiu tão feliz quanto agora. Como 
isso é possível?”

O Salvador respondeu a essa per-
gunta quando disse aos nefitas: “Toda-
via, se [sua vida] não estiver edificada 
sobre o meu evangelho, mas edificada 
sobre as obras dos homens ou sobre as 
obras do diabo, em verdade vos digo 
que terão alegria em suas obras por um 
tempo, porque logo chegará o fim”.22 
Simplesmente não há alegria duradoura 
fora do evangelho de Jesus Cristo.

Ao término daquela reunião, no 
entanto, pensei nas muitas pessoas 
boas que conheço que enfrentam 
dificuldades, com grandes fardos e 
mandamentos que lhes parecem muito 
difíceis. Perguntei a mim mesmo: “O 
que mais o Salvador poderia dizer 
a elas?” 23 Creio que Ele perguntaria: 
“Você confia em mim?” 24 Para a mulher 
com um fluxo de sangue, Ele disse: “A 
tua fé te salvou; vai em paz”.25

Uma de minhas escrituras favoritas 
é João 4:4: “E era-lhe necessário passar 
por Samaria”.

Por que amo essa escritura? Porque 
não era necessário que Jesus passasse 
por Samaria. Os judeus de Sua época 
desprezavam os samaritanos e viajavam 

por uma estrada que contornava Sama-
ria. Mas Jesus escolheu ir para lá a fim 
de declarar diante de todo o mundo 
pela primeira vez que Ele era o Messias 
prometido. Para essa mensagem, Ele 
não apenas escolheu um grupo pros-
crito, mas também uma mulher — e 
não qualquer mulher, mas uma mulher 
vivendo em pecado — considerada 
na época como a mais desprezível de 
todas as pessoas. Creio que Jesus fez 
isso para que cada um de nós sempre 
compreenda que Seu amor é maior 
que os temores, as feridas, os vícios, 
as dúvidas, as tentações, os pecados, 
as famílias desfeitas, a depressão e as 
ansiedades, as doenças crônicas, a 
pobreza, os maus-tratos, o desânimo e 
a solidão.26 Ele quer que todos saibam 
que não há nada nem ninguém que Ele 
seja incapaz de curar e de livrar para 
que tenha alegria eterna.27

Sua graça basta.28 Somente Ele 
desceu abaixo de todas as coisas. O 
poder de Sua Expiação é o poder de 
vencer todo fardo em nossa vida.29 A 
mensagem da mulher junto ao poço 
é a de que Ele conhece a situação de 
nossa vida 30 e que sempre podemos 
andar com Ele, onde quer que esteja-
mos. Para ela e para cada um de nós, 
Ele diz: “Aquele que beber da água que 
eu lhe der nunca terá sede, (…) [mas 
terá] uma fonte de água que salte para 
a vida eterna”.31

Em qualquer das jornadas da vida, 
por que nos afastaríamos do único 
Salvador que tem todo o poder para 
nos curar e salvar? Seja qual for o preço 
que tenhamos que pagar, vale a pena. 
Irmãos e irmãs, decidamos aumentar 
nossa fé no Pai Celestial e em nosso 
Salvador Jesus Cristo.

Do fundo de minha alma, presto 
testemunho de que A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias é 
a Igreja do Salvador e é dirigida pelo 
Cristo vivo por meio de um profeta ver-
dadeiro. Minha oração é que tomemos 
fielmente sobre nós o nome de Jesus 
Cristo — vendo como Ele vê, servindo 
como Ele serviu e confiando que Sua 
graça é suficiente para nos conduzir a 
nosso lar e a uma alegria eterna. Em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼



100 SESSÃO DA TARDE DE DOMINGO | 7 DE OUTUBRO DE 2018

NOTAS
 1. Ver 3 Néfi 27:3–8.
 2. Ver 3 Néfi 27:5–6; ver também Doutrina 

e Convênios 20:77 e o convênio do 
sacramento.

 3. Ver Dallin H. Oaks, His Holy Name, 1998, 
para um estudo abrangente a respeito 
de tomar Seu nome sobre nós e ser uma 
testemunha do nome de Jesus Cristo.

 4. Ver Mosias 5:2–3. Parte da vigorosa 
mudança no coração ocorrida em meio ao 
povo do rei Benjamim, que tomou sobre si 
o nome de Cristo, foi a de que seus olhos 
se abriram para “grandes visões”. Aqueles 
que herdam o reino celestial são pessoas 
que “veem como são vistos” (Doutrina e 
Convênios 76:94).

 5. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja:  
Joseph Smith, 2007, p. 42.

 6. Brigham Young, Journal of Discourses, 
vol. 8, p. 37.

 7. Discursos de Brigham Young, comp. 
por John A. Widtsoe, 1954, p. 278.

 8. Ver 3 Néfi 17:7.
 9. Ver João 3:14–17; Atos 10:34; 1 Néfi 

17:35; 2 Néfi 26:33; Doutrina e Convênios 
50:41–42; Moisés 1:39. O élder D. Todd 
Christofferson também ensinou: “Com 
confiança testificamos que a Expiação de 
Jesus Cristo já previra todas as privações 
e perdas daqueles que se voltam a Ele e, 
no final, vai compensá-los. Ninguém está 
predestinado a receber menos do que tudo 
o que o Pai tem para Seus filhos” (“Por que 
casar , por que ter uma família”, A Liahona, 
maio de 2015, p. 52).

 10. Ver Mateus 5:14–16; 22:35–40; Mosias 3:19; 
Doutrina e Convênios 50:13–14; 133:5; ver 
também Russell M. Nelson, “A coligação da 
Israel dispersa”, A Liahona, novembro de 
2006, p. 79.

 11. Ver Levítico 18:4; 2 Néfi 31:5–12; Doutrina 

e Convênios 1:12–16; 136:4; Regras de Fé 
1:3–4.

 12. Ver Doutrina e Convênios 84:20–21; 110:9.
 13. Ver Josué 3:5; Doutrina e Convênios 43:16; 

ver também João 17:19. O Salvador Se 
santificou a fim de ter poder para nos 
abençoar.

 14. Ver Helamã 3:35; Doutrina e Convênios 
12:6–9; 88:74.

 15. Ver Joseph Smith—História 1:17, o primeiro 
mandamento dado por Deus em visão ao 
profeta Joseph Smith; ver também 2 Néfi 
9:29; 3 Néfi 28:34.

 16. Ver Marcos 1:15; Atos 3:19; Alma 5:33; 
42:22–23; Doutrina e Convênios 19:4–20. 
Também pondere estas duas meditações 
sobre o pecado. Primeiro, Hugh Nibley 
escreveu: “O pecado é desperdício. É 
fazer uma coisa quando deveríamos estar 
fazendo outra, algo melhor para o qual 
temos a capacidade” (Approaching Zion, 
ed. por Don E. Norton, 1989, p. 66). A mãe 
de John Wesley, Susanna Wesley, escreveu 
para o filho: “Use esta regra: Tudo o que 
enfraquece seu raciocínio, prejudica a 
sensibilidade de sua consciência, obscurece 
sua percepção de Deus ou remove seu 
deleite pelas coisas espirituais; (…) tudo 
o que aumenta a (…) autoridade de seu 
corpo sobre sua mente; isso é um pecado 
para você, por mais inocente que seja” 
(Susanna Wesley: The Complete Writings, 
ed. por Charles Wallace Jr., 1997, p. 109).

 17. Ver Lucas 22:32; 3 Néfi 9:11, 20.
 18. Ver João 13:2–15, 34. Na véspera de Sua 

Expiação, o Salvador lavou os pés daquele 
que O traiu, de outro que O negou e ainda 
de outros que caíram no sono em Sua 
hora de maior necessidade. Depois, Ele 
ensinou: “Um novo mandamento vos dou: 
Que vos ameis uns aos outros, como eu 
vos amei a vós”.

 19. Mateus 5:46.
 20. Ver John R. Talmage, The Talmage Story: 

Life of James E. Talmage—Educator, 
Scientist, Apostle, 1972, pp. 112–114.

 21. Ver Alma 10:22–23; 62:40.
 22. 3 Néfi 27:11.
 23. Em Mateus 11:28, 30, o Senhor diz: “Vinde 

a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei. (…) Porque 
o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”. 
Ver também 2 Coríntios 12:7–9: Paulo 
descreve o sofrimento causado por um 
vigoroso “espinho na carne”, sobre o qual 
ele orou para que fosse removido. Cristo 
disse a ele: “A minha graça te basta, porque 
o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. 
Ver também Éter 12:27.

 24. Ver Mosias 7:33; 29:20; Helamã 12:1; 
Doutrina e Convênios 124:87.

 25. Ver Lucas 8:43–48; Marcos 5:25–34. A 
mulher com um fluxo de sangue estava 
desesperada e sem ter a quem recorrer. 
Tinha sofrido por 12 anos, gastado todos 
os seus recursos com médicos e estava 
piorando. Expulsa de seu povo e de sua 
família, ela deliberadamente abriu caminho 
em meio a uma grande multidão e se 
atirou em direção ao Salvador. Tinha total 
confiança e fé no Salvador, e Ele sentiu 
o toque na barra de Seu manto. Graças 
àquela fé, Ele instantânea e completamente 

a curou. Depois, chamou-a de “filha”. Já 
não era mais uma pessoa excluída, mas 
fazia parte da família de Deus. Sua cura 
foi física, social, emocional e espiritual. As 
dificuldades podem se estender por anos 
ou por toda a vida, mas Sua promessa de 
cura é segura e absoluta.

 26. Ver Lucas 4:21; João 4:6–26. Lucas, não 
João, relata que, no início do ministério 
de Jesus, Ele foi para Sua própria 
sinagoga em Nazaré, leu uma passagem 
de Isaías que profetizava sobre o Messias 
e então declarou: “Hoje se cumpriu esta 
escritura em vossos ouvidos”. Essa foi a 
primeira vez em que se tem registro que 
o Salvador Se referiu a Si mesmo como 
o Messias. Contudo, no poço de Jacó, 
João relata a primeira vez em que Jesus 
declara em público ser o Messias. Naquela 
situação, como os samaritanos não eram 
considerados judeus, Jesus também 
ensinou que Seu evangelho era para 
todos, tanto judeus quanto gentios. Essa 
declaração ocorreu na “sexta hora”, ou ao 
meio-dia, quando a Terra recebe a mais 
plena luz do sol. O poço de Jacó também 
fica no vale próximo ao lugar exato em 
que a antiga Israel fez cerimonialmente um 
convênio com o Senhor, depois de entrar 
na terra prometida. É interessante notar 
que, de um lado do vale, existe um monte 
seco e, do outro lado, há um monte cheio 
de fontes de água viva.

 27. O élder Neal A. Maxwell ensinou: “Quando, 
numa situação de estresse, nós nos 
perguntamos se conseguimos dar algo 
mais, podemos nos consolar por saber que 
Deus, que conhece perfeitamente nossa 
capacidade, foi quem nos colocou ali para 
termos sucesso. Ninguém está preordenado 
a fracassar ou a ser iníquo. (…) Quando 
nos sentimos sobrecarregados, invoquemos 
a certeza de que Deus não nos deu 
encargos além de nossa capacidade” 
(“Meeting the Challenges of Today”, 
devocional da Universidade Brigham 
Young, 10 de outubro de 1978, p. 9, 
speeches.byu.edu).

 28. O presidente Russell M. Nelson ensinou:
“Um dia, vocês vão se apresentar perante 

o Salvador. Vocês ficarão impressionados 
a ponto de chorar por estarem em Sua 
santa presença. Vão ter dificuldades para 
encontrar palavras para agradecê-Lo por 
pagar por seus pecados, por perdoá-los de 
qualquer maldade com outros, por curá-los 
das injúrias e injustiças desta vida.

Vocês vão agradecê-Lo por fortalecê-los 
para fazer o impossível, por tornar suas 
fraquezas em forças e por tornar possível 
viverem com Ele e com sua família para 
sempre. Sua identidade, Sua Expiação 
e Seus atributos se tornarão pessoais e 
reais para vocês” (“Profetas , liderança 
e lei divina”, devocional mundial para 
jovens adultos, 8 de janeiro de 2017, 
broadcasts.LDS.org).

 29. Ver Isaías 53:3–5; Alma 7:11–13; Doutrina 
e Convênios 122:5–9.

 30. Ver Joseph Smith—História 1:17; Elaine S. 
Dalton, “Ele conhece vocês pelo nome”, 
A Liahona, maio de 2005, p. 109.

 31. João 4:14.



101NOVEMBRO DE 2018

enfermidades, doenças, idade, aci-
dentes ou problemas congênitos. Está 
ciente dos problemas emocionais asso-
ciados à ansiedade, solidão, depres-
são ou doença mental. Conhece cada 
pessoa que sofreu injustiça, maus-tratos 
ou abuso. Ele conhece nossas fraque-
zas e as propensões e tentações com as 
quais lidamos.

Na mortalidade, somos testados 
para ver se escolheremos o que é certo 
em vez do que é errado. Aqueles que 
cumprirem Seus mandamentos viverão 
com Ele “em um estado de felicidade 
sem fim”.2 Para nos ajudar em nosso 
progresso para nos tornarmos como 
Ele é, o Pai Celestial deu todo o poder 
e conhecimento a Seu Filho, Jesus 
Cristo. Não há enfermidade física, 
emocional ou espiritual que Cristo 
não possa curar.3

Do ministério mortal do Salvador, as 
escrituras relatam muitos acontecimen-
tos milagrosos nos quais Jesus Cristo 
usou Seu poder divino para curar 
aqueles que sofriam fisicamente.

O evangelho de João narra a história 
de um homem que suportou uma 
enfermidade debilitante por 38 anos.

“E Jesus, vendo este deitado e 
sabendo que estava nesse estado 
havia muito tempo, disse-lhe: Queres 
ficar são?”

O homem inválido respondeu que 
não havia ninguém ao seu redor para 
ajudá-lo quando ele mais precisava.

poderia ter graves consequências, como 
hemorragia cerebral. Nosso filho teve 
que escolher. Ele decidiu aceitar o medi-
camento. Embora a recuperação plena 
exigisse mais procedimentos e muitos 
meses, nosso filho acabou retornando 
e terminando sua missão depois que os 
efeitos do derrame foram substancial-
mente revertidos.

Nosso Pai Celestial é Onipotente 
e Onisciente. Ele conhece nossas 
dificuldades físicas. Está ciente de 
nossas dores físicas causadas por 

Élder Matthew L. Carpenter
Dos setenta

Poucos meses depois de começar 
sua missão, nosso filho caçula 
e seu companheiro missioná-

rio estavam terminando o estudo 
quando nosso filho teve uma leve 
dor de cabeça. Ele se sentiu estranho. 
A princípio perdeu o controle do 
braço esquerdo, depois a língua ficou 
dormente. O lado esquerdo do rosto 
começou a pender. Ficou com dificul-
dade para falar. Ele sabia que havia algo 
de errado. O que ele não sabia é que 
estava no meio de um grave derrame 
em três áreas de seu cérebro. Começou 
a sentir medo quando ficou parcial-
mente paralisado. A rapidez com que a 
vítima de derrame recebe atendimento 
pode ter um efeito drástico na extensão 
da cura. Seu fiel companheiro missio-
nário agiu com determinação. Depois 
de ligar para o resgate, ele lhe deu uma 
bênção. Milagrosamente, a ambulância 
estava a apenas cinco minutos dali.

Depois de nosso filho ser levado às 
pressas para o hospital, a equipe médica 
rapidamente avaliou a situação e deter-
minou que deveriam administrar um 
medicamento a nosso filho que podia 
potencialmente reverter os efeitos para-
lisadores do derrame com o tempo.1 
Contudo, se nosso filho não estivesse 
tendo um derrame, o medicamento 

Queres ficar são?
Graças à Expiação de Jesus Cristo, se decidirmos  
nos arrepender e voltar nosso coração plenamente ao Salvador,  
Ele vai nos curar espiritualmente.
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“Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a 
tua cama, e anda.

Logo aquele homem ficou são; e 
tomou a sua cama, e partiu.” 4

Observem a justaposição do tempo 
que o homem passou sofrendo sozinho 
— 38 anos — com a rapidez com que 
a cura ocorreu assim que o Salvador Se 
envolveu. A cura foi imediata.

Em outra ocasião, uma mulher 
que tinha um fluxo de sangue havia 
12 anos, tendo gastado todo o seu 
sustento com médicos, aproximou-se 
Dele, tocou a orla de Suas vestes e ime-
diatamente seu fluxo de sangue cessou.

“E disse Jesus: Alguém me tocou, 
porque bem percebi que de mim saiu 
poder.

Então a mulher, vendo que não 
podia ocultar-se, (…) declarou-lhe 
diante de todo o povo (…) como logo 
sarara.” 5

Ao longo de Seu ministério, Cristo 
ensinou que tinha poder sobre o 
corpo físico. Não podemos contro-
lar o momento exato em que a cura 
que Cristo vai proporcionar às nossas 
enfermidades físicas acontecerá. A cura 
ocorre de acordo com Sua vontade 
e sabedoria. Nas escrituras, alguns 
sofreram por décadas. Outros, por toda 
a vida mortal. As enfermidades mortais 
podem nos refinar e aprofundar nossa 
confiança em Deus. Mas, quando 

permitimos que Cristo Se envolva, Ele 
sempre nos fortalece espiritualmente 
de modo que podemos ter maior capa-
cidade de suportar nossos fardos.

Por fim, sabemos que toda enfer-
midade, doença ou imperfeição física 
será curada na ressurreição. Essa é uma 
dádiva concedida a toda humanidade 
por meio da Expiação de Jesus Cristo.6

Jesus Cristo pode curar mais do 
que apenas nosso corpo físico. Pode 
curar nosso espírito também. Ao longo 
das escrituras, somos ensinados como 
Cristo ajudou as pessoas cujo espírito 
era fraco, curando-as.7 Ao refletirmos 
sobre esses acontecimentos, nossa 
esperança e fé no poder do Salvador 
de abençoar nossa vida aumentam. 
Jesus Cristo pode mudar nosso cora-
ção, curar-nos dos efeitos da injustiça, 
do abuso ou dos maus-tratos que 
sofremos e fortalecer nossa capacidade 
de suportar a perda e a dor, propor-
cionando-nos uma paz que nos ajuda 
a suportar as provações de nossa vida, 
curando-nos emocionalmente.

Cristo também pode nos curar 
quando pecamos. Pecamos quando 
deliberadamente quebramos uma das 
leis de Deus.8 Quando pecamos, nossa 
alma se torna impura. Nada impuro 
pode habitar na presença de Deus.9 
Tornar-se limpo do pecado significa 
ser curado espiritualmente.10

Deus, o Pai, sabe que vamos pecar, 
mas Ele preparou um meio de sermos 
redimidos. O élder Lynn G. Robbins 
ensinou: “O arrependimento não é 
(…) [o] plano reserva [de Deus] para o 
caso de falharmos. O arrependimento 
é Seu plano, sabendo que cometere-
mos erros”.11 Quando pecamos, temos 
a oportunidade de escolher o bem 
em vez do mal. Escolhemos o bem 
quando nos arrependemos depois de 
termos pecado. Graças a Jesus Cristo 
e a Seu sacrifício expiatório, podemos 
ser redimidos de nossos pecados e 
levados de volta à presença de Deus, 
o Pai, caso nos arrependamos. A cura 
espiritual não é unilateral — exige 
o poder redentor do Salvador e o 
arrependimento sincero por parte do 
pecador. Aqueles que decidem não se 
arrepender rejeitam a cura que Cristo 
oferece. Para eles, é como se nenhuma 
redenção tivesse ocorrido.12

Quando aconselho aqueles que 
procuram se arrepender, fico surpreso 
ao ver que as pessoas que vivem em 
pecado têm dificuldade de tomar 
decisões corretas. O Espírito Santo Se 
afasta, e elas geralmente têm dificul-
dades de fazer escolhas que as levarão 
para perto de Deus. Elas se debatem 
por meses ou até anos, com vergo-
nha ou medo das consequências de 
seus pecados. Geralmente sentem 
que jamais conseguirão mudar ou ser 
perdoadas. Com frequência, eu as ouço 
compartilhar o temor de que, se seus 
entes queridos ficassem sabendo o que 
elas fizeram, eles deixariam de amá-las 
ou as abandonariam. Quando seguem 
essa linha de pensamento, resolvem 
apenas se manter caladas e adiar o 
arrependimento. Erroneamente sentem 
que é melhor não se arrependerem 
agora para não magoarem ainda mais 
seus entes queridos. Na mente delas, 
é melhor sofrer depois desta vida do 
que passar pelo processo de arrepen-
dimento agora. Irmãos e irmãs, nunca 
é uma boa ideia procrastinar o arre-
pendimento. O adversário geralmente 
usa o temor para nos impedir de agir 
imediatamente com fé em Jesus Cristo.

Quando os entes queridos se depa-
ram com a verdade sobre uma conduta 
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pecaminosa, embora possam se sentir 
profundamente magoados, geralmente 
querem ajudar o pecador, sinceramente 
arrependido, a mudar e a se reconciliar 
com Deus. De fato, a cura espiritual 
acelera quando o pecador confessa 
e se vê rodeado por pessoas que o 
amam e que o ajudam a abandonar 
seus pecados. Lembrem-se de que 
Jesus Cristo também é poderoso para 
curar as vítimas inocentes do pecado 
que se voltam a Ele.13

O presidente Boyd K. Packer decla-
rou: “Nosso espírito é lesado quando 
cometemos erros e pecados. Mas, ao 
contrário do corpo mortal, quando o 
processo de arrependimento é total, 
não restam cicatrizes, graças à Expiação 
de Jesus Cristo. A promessa é esta: ‘Eis 
que aquele que se arrependeu de seus 
pecados é perdoado e eu, o Senhor, 
deles não mais me lembro’ (Doutrina 
e Convênios 58:42)”.14

Quando nos arrependermos “com 
toda a sinceridade de coração”,15 
“imediatamente terá efeito para [nós] o 
grande plano de redenção” em nossa 
vida.16 O Salvador vai nos curar.

O companheiro missionário e a 
equipe médica profissional que aju-
daram nosso filho acometido por um 
derrame no campo missionário agiram 
rapidamente. Nosso filho decidiu 
receber o medicamento que reverteria 
o derrame. As sequelas paralisantes do 
derrame que poderiam tê-lo acompa-
nhado pelo restante de sua vida mortal 
foram revertidas. Da mesma forma, 
quanto mais rápido nos arrependermos 
e trouxermos a Expiação de Jesus Cristo 
para nossa vida, mais rápido seremos 
curados dos efeitos do pecado.

O presidente Russell M. Nelson fez 
este convite: “Se você saiu do caminho, 
[convido-o] (…) a por favor, voltar. 
Sejam quais forem suas preocupações 
ou seus desafios, há um lugar para você 
nesta Igreja, a Igreja do Senhor. Você 
e as gerações que ainda não nasceram 
serão abençoados por suas ações de 
voltar ao caminho do convênio”.17

Nossa cura espiritual exige que nos 
submetamos às condições determina-
das por nosso Salvador. Não podemos 
adiar! Precisamos agir hoje mesmo! 

Ajam agora para que a paralisia 
espiritual não impeça seu progresso 
eterno. Enquanto estive falando, caso 
tenham sentido a necessidade de pedir 
perdão a alguém que vocês prejudica-
ram, convido-os a agir. Contem-lhe o 
que fizeram. Peçam perdão. Se tive-
rem cometido um pecado que afete 
sua dignidade para entrar no templo, 
convido-os a se aconselharem com seu 
bispo — hoje. Não adiem.

Irmãos e irmãs, Deus é nosso 
amoroso Pai Celestial. Ele deu todo 
o poder e conhecimento a Seu Filho 
Amado, Jesus Cristo. Graças a Ele, toda 
a humanidade será um dia curada de 
todas as enfermidades físicas para sem-
pre. Graças à Expiação de Jesus Cristo, 
se decidirmos nos arrepender e voltar 
nosso coração plenamente ao Salvador, 
Ele vai nos curar espiritualmente. Essa 
cura pode começar imediatamente. A 
escolha é nossa. Queremos ficar sãos?

Testifico que Jesus Cristo pagou o 
preço para que possamos ser curados. 
Mas temos que decidir tomar essa medi-
cação curadora que Ele nos oferece. 
Tomem-na hoje mesmo. Não adiem. Em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. O medicamento se chama tPA (ativador 

do plasminogênio tecidual).
 2. Mosias 2:41.
 3. Ver Mateus 4:24. Cristo seguiu curando 

todos os enfermos, até aqueles acometidos 
de “várias enfermidades”, que passavam 

por “tormentos”, estavam “endemoniados” 
e eram “lunáticos”.

 4. Ver João 5:5–9; grifo do autor.
 5. Ver Lucas 8:43–47; grifo do autor.
 6. Ver Alma 40:23; Helamã 14:17.
 7. Ver Lucas 5:20, 23–25; ver também Tradução 

de Joseph Smith, Lucas 5:23 (em Lucas 5:23, 
nota de rodapé a): “Acaso é preciso mais 
poder para perdoar pecados do que para 
fazer os enfermos levantar e andar?”

 8. Ver 1 João 3:4.
 9. Ver 3 Néfi 27:19.
 10. Ver “O evangelho de Jesus Cristo”, Pregar 

Meu Evangelho: Guia para o Serviço 
Missionário, 2004, LDS.org/manual/
missionary.

 11. Lynn G. Robbins, “Até setenta vezes sete”, 
Liahona, maio de 2018, p. 22.

 12. Ver Mosias 16:5.
 13. Em muitas ocasiões, testemunhei a cura 

acelerada de pessoas quando familiares 
ajudaram e apoiaram alguém que havia 
quebrado votos de fidelidade e confiança, 
ajudando-os a se voltarem ao Salvador 
mais plenamente para receber Seu 
poder de cura em sua vida. Se a alma 
realmente arrependida procurar mudar, 
os familiares que a ajudarem no estudo 
do evangelho, na oração sincera e no 
serviço cristão não apenas ajudam o 
pecador a mudar, mas também abrem 
o caminho para que o Salvador cure 
sua própria vida. Quando adequado, 
as vítimas inocentes podem ajudar o 
pecador errante buscando orientação 
celeste sobre o que devem estudar 
juntos, como servir e como envolver os 
familiares para apoiar e fortalecer a alma 
arrependida a mudar e a se beneficiar do 
poder redentor de Jesus Cristo.

 14. Boyd K. Packer, “O plano de felicidade”, 
A Liahona, maio de 2015, p. 28.

 15. 3 Néfi 18:32.
 16. Alma 34:31; grifo do autor.
 17. Russell M. Nelson, “Ao seguirmos adiante 

juntos”, Liahona, abril de 2018, p. 7.
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fôssemos obedientes, usaria recompen-
sas e punições imediatas para influen-
ciar nosso comportamento.

Entretanto, Deus não está interes-
sado em que Seus filhos sejam apenas 
“bichos de estimação” adestrados que 
não vão morder chinelos na sala de 
estar celestial.3 Não, Deus quer que 
Seus filhos cresçam espiritualmente e 
se unam a Ele nos negócios da família.

Deus estabeleceu um plano pelo 
qual podemos nos tornar herdeiros em 
Seu reino, um caminho do convênio 
que nos leva a nos tornarmos seme-
lhantes a Ele, termos o tipo de vida que 
Ele tem e a vivermos para sempre como 
família em Sua presença.4 A escolha 
pessoal foi — e é — parte crucial desse 
plano, sobre o qual aprendemos em 
nossa existência pré-mortal. Aceitamos 
o plano e escolhemos vir à Terra.

Para garantir que exerceríamos fé e 
aprenderíamos a usar nosso arbítrio de 
modo adequado, um véu de esqueci-
mento foi colocado em nossa mente 
para que não nos lembrássemos do 
plano de Deus. Sem o véu, os propó-
sitos de Deus não seriam alcançados 
porque não conseguiríamos progredir 
e nos tornar os herdeiros fiéis que Ele 
quer que sejamos.

O profeta Leí disse: “O Senhor Deus 
concedeu, portanto, que o homem 
agisse por si mesmo; e o homem não 
poderia agir por si mesmo a menos 
que fosse atraído por um ou por 
outro”.5 Basicamente, uma opção é 
representada por Jesus Cristo, o Primo-
gênito do Pai. A outra opção é repre-
sentada por Satanás, Lúcifer, que quer 
destruir o arbítrio e usurpar o poder.6

Em Jesus Cristo, “temos um Advo-
gado para com o Pai”.7 Após completar 
Seu sacrifício expiatório, Jesus “subiu 
aos céus (…) para reclamar do Pai os 
direitos de misericórdia que tem sobre 
os filhos dos homens”. E, tendo recla-
mado os direitos de misericórdia, “ele 
advoga a causa dos filhos dos homens”.8

A defesa de Cristo perante o Pai a 
nosso favor não é contraditória. Jesus 
Cristo, que permitiu que Sua vontade 
fosse absorvida pela vontade do Pai,9 
não apoia coisa alguma diferente do 
que o Pai desejava desde o princípio. 

agimos como se já soubéssemos tudo. 
E também precisamos “seguir adiante” 
por nossa conta. Por isso viemos à 
Terra de um lar pré-mortal, celestial. 
Nosso encargo de “seguir adiante” 
requer que façamos escolhas.

O objetivo de nosso Pai Celestial 
ao nos ensinar não é que Seus filhos 
façam o que é certo, é ajudar Seus 
filhos a escolherem fazer o que é certo 
e, por fim, se tornarem semelhantes a 
Ele. Se Ele simplesmente quisesse que 

Élder Dale G. Renlund
Do Quórum dos Doze Apóstolos

A personagem de ficção Mary 
Poppins é uma típica babá inglesa 
— exceto por suas habilidades 

mágicas.1 Ela voa com o vento para aju-
dar a problemática família Banks, que 
mora no número 17 da rua Cherry Tree 
Lane, em Edwardian, Londres. Ela é 
encarregada de cuidar das crianças, Jane 
e Michael. De modo firme, mas gentil, 
ela começa a ensiná-los lições valiosas 
com um toque de magia.

Jane e Michael progridem considera-
velmente, no entanto, Mary decide que 
é hora de seguir em frente. Na produ-
ção teatral, o amigo de Mary, Bert, que 
é limpador de chaminés, tenta dissua-
di-la da ideia de partir. Ele argumenta: 
“Mas são bons meninos, Mary”.

Ela retruca: “Eu estaria preocupada 
com eles se eles não fossem bons? Mas 
não consigo ajudá-los se eles não me 
permitirem, e não há nada mais difícil 
do que ensinar uma criança que já 
sabe tudo”.

Bert pergunta: “Então?”
Mary responde: “Então eles têm que 

seguir adiante por conta própria”.2
Irmãos e irmãs, assim como Jane 

e Michael Banks, somos os “bons 
meninos” que merecem atenção. 
Nosso Pai Celestial quer nos ajudar 
e nos abençoar, mas nem sempre 
O permitimos fazê-lo. Às vezes, até 

Escolhei hoje
A magnitude de nossa felicidade eterna depende de  
escolhermos o Deus vivo e de nos unirmos a Ele em Sua obra.
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O Pai Celestial sem dúvida Se alegra 
com nossas conquistas e as aprova.

A defesa de Cristo é, ao menos em 
parte, lembrar-nos de que Ele pagou 
por nossos pecados e que ninguém 
está excluído do alcance da miseri-
córdia de Deus.10 Para aqueles que 
acreditam em Jesus Cristo, que se 
arrependem, que são batizados e que 
perseveram até o fim — um pro-
cesso que leva à reconciliação11 —, o 
Salvador perdoa, cura e defende. Ele é 
nosso adjutor, consolador e intercessor, 
atestando e endossando nossa reconci-
liação com Deus.12

Em contrapartida, Lúcifer é o acusa-
dor ou o promotor. João, o Revelador, 
descreveu a última derrota de Lúcifer: 
“E ouvi uma grande voz no céu, que 
dizia: Agora chegada está a salvação, 
e a força, e o reino do nosso Deus, e o 
poder do seu Cristo”. Por quê? “Porque 
já o acusador de nossos irmãos foi 
expulso, o qual diante do nosso Deus 
os acusava de dia e de noite. E eles o 
venceram pelo sangue do Cordeiro e 
pela palavra do seu testemunho; e não 
amaram a sua vida até a morte”.13

Lúcifer é esse acusador. Ele se 
pronunciou contra nós na existência 

pré-mortal e continua a nos acusar 
nesta vida. Ele procura nos destruir. 
Quer que sintamos uma angústia 
sem fim. Ele é quem nos diz que não 
somos aceitáveis, quem nos diz que 
não somos bons o suficiente, quem 
nos diz que não há como reparar os 
erros. Ele é o grande agressor, aquele 
que nos escorraça quando estamos 
desprotegidos.

Se Lúcifer estivesse ensinando uma 
criança a andar e ela cambaleasse, ele 
gritaria com ela, puniria essa criança e 
diria que parasse de tentar. A maneira 
de Lúcifer agir traz desânimo e 
desespero — mais cedo ou mais tarde, 
sempre. O pai das mentiras é o maior 
disseminador de falsidades 14 e “ele 
[procurará] tornar todos os homens tão 
miseráveis como ele próprio”.15

Se Cristo estivesse ensinando uma 
criança a andar e ela cambaleasse, Ele 
a ajudaria a se levantar e a incentivaria 
a dar os passos seguintes.16 Cristo é o 
adjutor e o consolador. Sua maneira de 
agir traz alegria e esperança — mais 
cedo ou mais tarde, sempre.

O plano de Deus contém ins-
truções para nós, mencionadas nas 
escrituras como mandamentos. Esses 

mandamentos não são um conjunto 
de regras excêntricas ou arbitrárias 
impostas somente para nos treinar a 
ser obedientes. Eles estão ligados ao 
desenvolvimento de nossos atribu-
tos divinos, ao retorno ao nosso Pai 
Celestial e ao recebimento de ale-
gria duradoura. A obediência a Seus 
mandamentos não é cega; escolhemos 
conscientemente a Deus e Seu cami-
nho de volta ao lar. O padrão que 
nos foi dado é o mesmo dado a Adão 
e Eva: “Depois de ter-lhes revelado 
o plano de redenção, Deus lhes deu 
mandamentos”.17 Apesar de Deus que-
rer que estejamos no caminho do con-
vênio, Ele nos dá a honra de escolher.

De fato, Deus deseja, espera e 
orienta que cada um de Seus filhos 
escolha por si mesmo. Ele não vai nos 
forçar. Por meio do dom do arbítrio, 
Deus permite que Seus filhos “[ajam] 
por si mesmos e não [recebam] a 
ação”.18 O arbítrio nos permite escolher 
seguir ou não o caminho. Ele permite 
que deixemos ou não o caminho. 
Assim como não podemos ser forçados 
a obedecer, não podemos ser força-
dos a desobedecer. Ninguém pode, 
sem nossa cooperação, tirar-nos do 
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caminho. (Isso não deve ser confun-
dido com aqueles cujo arbítrio é vio-
lado. Eles não estão fora do caminho; 
são vítimas. Eles recebem a compreen-
são, o amor e a compaixão de Deus.)

Mas, quando saímos do caminho, 
Deus Se entristece porque sabe que, no 
final, isso invariavelmente nos levará a 
ser menos felizes e a perder bênçãos. 
Nas escrituras, deixar o caminho repre-
senta o pecado, e a consequente perda 
da felicidade e das bênçãos é chamada 
de punição. Nesse sentido, Deus não 
está nos punindo, punição é uma con-
sequência de nossas próprias escolhas, 
não das Dele.

Quando descobrimos que estamos 
fora do caminho, podemos continuar 
fora dele ou, devido à Expiação de 
Jesus Cristo, podemos escolher mudar 
a direção e retornar ao caminho. Nas 
escrituras, o processo de decidir mudar 
e de retornar ao caminho representa o 
arrependimento. Falhar ao nos arrepen-
der significa escolher nos desqualificar 
para as bênçãos que Deus deseja nos 
conceder. Se não estivermos “dispostos 
a usufruir aquilo que [poderíamos] ter 
recebido”, “[regressaremos] a [nosso] 
próprio lugar para usufruir aquilo que 
[estivermos] dispostos a receber” 19 — 
nossa escolha, não a de Deus.

Não importa há quanto tempo este-
jamos fora do caminho nem o quanto 
estejamos afastados, no momento em 
que decidimos mudar, Deus nos ajuda 
a voltar.20 Da perspectiva de Deus, por 
meio do arrependimento sincero e 
prosseguindo com firmeza em Cristo, 
uma vez que estamos de volta ao cami-
nho, é como se nunca tivéssemos nos 
desviado dele.21 O Salvador paga por 
nossos pecados e nos liberta da perda 
iminente da felicidade e das bênçãos. 
Isso é retratado nas escrituras como o 
perdão. Após o batismo, todos os mem-
bros se desviam do caminho — alguns 
de nós até se afastam. Portanto, exercer 
fé em Jesus Cristo, arrepender-se, 
receber ajuda Dele e ser perdoado não 
são eventos isolados, mas processos 
que duram por toda a vida, processos 
que são repetitivos e frequentes. Desse 
modo “[perseveramos] até o fim”.22

Precisamos escolher a quem vamos 
servir.23 A magnitude de nossa felicidade 
eterna depende de escolhermos o Deus 
vivo e de nos unirmos a Ele em Sua 
obra. Ao nos esforçarmos para “seguir 
adiante” por nossa conta, exercitamos 
o uso correto de nosso arbítrio. Como 
disseram duas ex-presidentes gerais da 
Sociedade de Socorro, não devemos 
ser “bebês, que precisam de atenção 

e correção o tempo todo”.24 Não, Deus 
quer que nos tornemos adultos maduros 
e que governemos nossa vida.

Escolher seguir o plano do Pai é o 
único meio pelo qual podemos nos 
tornar herdeiros em Seu reino; somente 
desse modo Ele pode confiar que nem 
sequer pediremos o que for contrário à 
vontade Dele.25 Entretanto, precisamos 
nos lembrar de que “não há nada mais 
difícil do que ensinar uma criança que 
já sabe tudo”. Então precisamos estar 
prontos para aceitarmos ser ensinados à 
maneira do Senhor, pelo Senhor e pelos 
Seus servos ungidos. Podemos confiar 
que somos filhos amados de nossos Pais 
Celestiais 26 e merecemos ser ensinados 
e saber que estar “por nossa conta” 
nunca vai significar estarmos “sozinhos”.

Como o profeta Jacó, do Livro de 
Mórmon, disse, digo também:

“Animai-vos, portanto, e lembrai-
vos de que sois livres para agir por vós 
mesmos — para escolher o caminho 
da morte eterna ou o caminho da vida 
eterna.

Portanto, reconciliai-vos, meus 
amados irmãos [e irmãs], com a von-
tade de Deus e não com a vontade do 
diabo (…); e lembrai-vos, depois de 
vos reconciliardes com Deus, de que é 
somente na graça e pela graça de Deus 
que sois salvos”.27

Portanto, escolham a fé em Cristo; 
escolham o arrependimento; esco-
lham ser batizados e receber o Espí-
rito Santo; optem por se prepararem 
conscientemente para o sacramento e 
partilhem dele dignamente; escolham 
fazer convênios no templo; e decidam 
servir ao Deus vivo e aos filhos Dele. 
Nossas escolhas determinam quem 
somos e quem vamos nos tornar.

Concluo com a parte final da bên-
ção de Jacó: “Possa Deus, portanto, 
levantar-vos (…) da morte eterna, pelo 
poder da expiação, a fim de que sejais 
recebidos no eterno reino de Deus”.28 
Em nome de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. A personagem de ficção Mary Poppins 

foi criada pela escritora P. L. Travers. Seus 
livros serviram de base para o filme musical 
de fantasia produzido por Walt Disney e 
para uma posterior adaptação para teatro.

 2. A peça teatral contém a cena descrita. Ver 
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Voltamos ao aeroporto e embarca-
mos em um voo para nosso destino. 
Quando estávamos pousando, o piloto 
falou pelo sistema de som e pediu que 
eu me identificasse. A comissária de 
bordo se aproximou e disse que eles 
haviam acabado de receber um telefo-
nema de emergência e me falaram que 
havia uma ambulância esperando no 
aeroporto para me levar ao hospital.

Entramos na ambulância e fomos 
levados às pressas para o pronto 
socorro. Lá encontramos dois médicos 

Élder Jack N. Gerard
Dos setenta

Há alguns anos, enquanto me 
preparava para uma viagem de 
negócios, comecei a sentir uma 

dor no peito. Um pouco preocupada, 
minha esposa decidiu me acompanhar. 
No primeiro trecho de nosso voo, a dor 
se intensificou a ponto de eu ter difi-
culdade para respirar. Quando pousa-
mos, deixamos o aeroporto e fomos ao 
hospital local, onde, depois de vários 
testes, o médico que nos atendeu 
declarou que estávamos seguros para 
continuar nossa viagem.

Agora é o momento
Se há algo em sua vida sobre o que você precisa refletir,  
agora é o momento.

Libretto to Mary Poppins: The Broadway 
Musical, p. 70.

 3. Ver Spencer W. Kimball, Conferência 
de Área em Brisbane, 1976, p. 19. O 
presidente Kimball observou: “A primeira 
coisa que o Senhor disse antes do início 
de nosso mundo aqui foi: ‘Dar-lhes-ei 
o arbítrio. Quero que os homens e as 
mulheres sejam fiéis porque sabem que 
isso é certo. Não quero pessoas fracas 
que são justas apenas porque têm de ser 
justas’”.

 4. Ver, por exemplo, Russell M. Nelson, “Ao 
seguirmos adiante juntos”, Liahona, abril 
de 2018, p. 7. O caminho do convênio 
também é citado como um plano de 
felicidade (ver Alma 42:8, 16) e um plano 
de redenção (ver Alma 12:25–35).

 5. 2 Néfi 2:16.
 6. Ver Moisés 4:3.
 7. 1 João 2:1; ver também Tradução de 

Joseph Smith, 1 João 2:1 (em 1 João 2:1, 
nota de rodapé a).

 8. Morôni 7:27, 28.
 9. Ver Mosias 15:7.
 10. Ver 1 João 2:2.
 11. Ver 2 Coríntios 5:16–21; Colossenses 

1:19–23; 2 Néfi 10:24.
 12. A palavra grega para advogado 

(paraklētŏs ) significa intercessor, colabo-
rador, protetor ou consolador, ver 1 João 
2:1, nota de rodapé b ; The New Strong’s 
Expanded Exhaustive Concordance of the 
Bible, 1984, seção do dicionário grego, 
p. 55; 2 Néfi 10:23–25; Doutrina e Convê-
nios 45:3–5.

 13. Apocalipse 12:10–11.
 14. Ver Éter 8:25.
 15. 2 Néfi 2:27; ver também 2 Néfi 2:6–8, 16, 26.
 16. Ver Fiona e Terryl Givens, The Christ 

Who Heals, 2017, pp. 29, 124. Para citações 
originais, ver Anthony Zimmerman, 
Evolution and the Sin in Eden, 1998, p. 160, 
citando Denis Minns, Irenaeus, 2010, p. 61.

 17. Alma 12:32.
 18. 2 Néfi 2:26; ver também 2 Néfi 2:16.
 19. Doutrina e Convênios 88:32.
 20. Ver Alma 34:31.
 21. Ver 2 Néfi 31:20; Mosias 26:29–30; Doutrina 

e Convênios 58:42–43; Boyd K. Packer, 
“O plano de felicidade”, A Liahona, maio 
de 2015, p. 28. O presidente Packer disse: 
“Quando o processo de arrependimento 
é total, não restam cicatrizes, graças à 
Expiação de Jesus Cristo”.

 22. 2 Néfi 31:20.
 23. Ver Josué 24:15.
 24. Julie B. Beck, “E também sobre os 

servos e sobre as servas naqueles dias 
derramarei meu Espírito”, A Liahona, 
maio de 2010, p. 12; a irmã Beck citou 
Eliza R. Snow, discurso para a Sociedade 
de Socorro da Ala Lehi, 27 de outubro de 
1869, Ala Lehi, Estaca Alpine (Utah), em 
Relief Society, Minute Book, 1868–1879, 
Biblioteca de História da Igreja, Salt Lake 
City, pp. 26–27.

 25. Ver 2 Néfi 4:35; Helamã 10:5.
 26. Ver “A Família:  Proclamação ao Mundo”, 

A Liahona, maio de 2017, última 
contracapa.

 27. 2 Néfi 10:23–24.
 28. 2 Néfi 10:25.
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ansiosos que explicaram que eu havia 
sido diagnosticado de modo errado e 
que eu estava enfrentando uma grave 
embolia pulmonar, ou um coágulo de 
sangue em meu pulmão, que exigia 
atenção médica imediata. Os médicos 
nos informaram que muitos pacientes 
não sobrevivem a essas condições. 
Sabendo que estávamos longe de casa 
e sem a certeza de que estávamos 
preparados para esses eventos que 
poderiam mudar nossa vida, os médi-
cos disseram que, se houvesse algo em 
nossa vida sobre o que precisássemos 
refletir, aquele era o momento.

Lembro-me bem de como quase 
instantaneamente, naquele momento 
de ansiedade, toda a minha perspec-
tiva mudou. O que parecia ser tão 
importante apenas alguns momentos 
antes não tinha mais tanta importân-
cia. Minha mente se distanciou dos 
confortos e cuidados desta vida e se 
voltou para uma perspectiva eterna — 
pensamentos sobre a família, os filhos, 
minha esposa e, por fim, uma avaliação 
de minha própria vida.

Como estávamos nos saindo como 
família e individualmente? Estávamos 

vivendo em harmonia com os convê-
nios que fizemos e com as expectativas 
do Senhor ou, talvez, permitimos sem 
querer que os cuidados do mundo nos 
distraíssem das coisas mais importantes?

Eu os convido a refletir sobre a 
importante lição que aprendi com essa 
experiência: desligar-se das coisas do 
mundo e avaliar sua vida. Ou, nas pala-
vras do médico, se há algo em sua vida 
sobre o que você precisa refletir, agora 
é o momento.

Avaliar nossa vida
Vivemos em um mundo sobrecar-

regado de informações, dominado por 
distrações sempre crescentes que cada 
vez mais nos impedem de nos desligar-
mos das confusões desta vida e nos con-
centrarmos nas coisas de valor eterno. 
Nossa vida diária é bombardeada com 
notícias chamativas, mostradas a nós por 
tecnologias que mudam rapidamente.

A menos que reservemos um tempo 
para refletir, podemos não perceber o 
impacto desse ambiente tão agitado em 
nossa vida diária e nas escolhas que 
fazemos. Nossa vida pode ser consu-
mida por explosões de informações 

embaladas em memes, vídeos e notí-
cias ofuscantes. Embora sejam interes-
santes e nos entretenham, a maioria 
dessas coisas tem pouco ou nada a ver 
com nosso progresso eterno e, mesmo 
assim, moldam o modo como vemos 
nossa experiência mortal.

Essas distrações mundanas podem 
ser comparadas àquelas do sonho de 
Leí. Ao seguirmos pelo caminho do 
convênio com nossa mão firmemente 
apegada à barra de ferro, ouvimos e 
vemos pessoas com atitude “de escár-
nio e [que apontam] o dedo” do grande 
e espaçoso edifício (1 Néfi 8:27). Pode-
mos não o fazer de modo consciente 
ou intencional, mas às vezes paramos 
e mudamos nosso olhar para ver o 
que é todo aquele tumulto. Alguns de 
nós podem até soltar a barra de ferro e 
se aproximar para ver melhor. Outros 
podem sair completamente “por causa 
dos que [zombam] deles” (1 Néfi 8:28).

O Salvador nos alertou “acautelai-
vos, não aconteça que o vosso cora-
ção se sobrecarregue (…) [com os] 
cuidados desta vida” (Lucas 21:34). 
Revelações modernas nos relembram 
que muitos são chamados, mas poucos 
são escolhidos. Eles não são escolhi-
dos “porque seu coração está (…) fixo 
nas coisas deste mundo e aspiram 
(…) às honras dos homens” (Doutrina 
e Convênios 121:35 ver também o 
versículo 34). Avaliar nossa vida nos 
dá uma oportunidade de nos desligar 
do mundo, refletir onde estamos no 
caminho do convênio e, se necessário, 
fazer ajustes para garantir que vamos 
nos manter firmes na barra de ferro e 
com o olhar voltado para frente.

Recentemente, em um devocional 
mundial para os jovens, o presidente 
Russell M. Nelson convidou os jovens 
a se desligarem do mundo, afastan-
do-se das mídias sociais por meio de 
um jejum de sete dias. Ontem à noite, 
ele fez um convite semelhante para as 
irmãs durante a sessão das mulheres 
na conferência. Ele então pediu que os 
jovens observassem quaisquer diferen-
ças no modo como se sentiam, o que 
eles pensavam ou até mesmo no modo 
como eles pensavam. Ele então os con-
vidou a fazer “uma avaliação completa 
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de sua vida com o Senhor (…) para 
garantir que seus pés [estivessem] 
firmemente plantados no caminho do 
convênio”. Ele os incentivou dizendo 
que, se houvesse alguma coisa na vida 
que precisavam mudar, aquele era o 
momento perfeito para mudar.1

Ao avaliar as coisas em nossa vida 
que precisam de mudança, podemos 
nos fazer uma pergunta prática: Como 
podemos ficar acima das distrações 
deste mundo e manter fixas diante 
de nós as visões da eternidade?

Em um discurso da conferência  
em 2007 intitulado  “ Bom , muito  
bom , excelente ” , o presidente Dallin 
H. Oaks ensinou como priorizar as 
escolhas entre as muitas demandas 
conflitantes do mundo. Ele aconse-
lhou: “Temos de renunciar a algumas 
coisas boas em prol de outras muito 
boas ou excelentes, pois elas desen-
volvem a fé no Senhor Jesus Cristo e 
fortalecem a família”.2

Gostaria de afirmar que as melhores 
coisas nesta vida estão centralizadas 
em Jesus Cristo e em compreender as 
verdades eternas de quem Ele é e de 
quem somos em nosso relacionamento 
com Ele.

Buscar a verdade
Ao buscar conhecer o Salvador, não 

devemos ignorar a verdade fundamen-
tal de quem somos e por que estamos 
aqui. Amuleque nos lembrou de que 
“esta vida é o tempo para (…) [nos 
prepararmos] para o encontro com 
Deus”, tempo que “nos é dado a fim 
de nos prepararmos para a eternidade” 
(Alma 34:32–33). Uma citação bem 
conhecida nos relembra: “Não somos 
seres humanos passando por uma 
experiência espiritual. Somos seres 
espirituais passando por uma experiên-
cia humana”.3

Entender nossa origem divina é 
essencial para nosso progresso eterno 
e pode nos libertar das distrações desta 
vida. O Salvador ensinou:

“Se vós permanecerdes na minha 
palavra, verdadeiramente sereis meus 
discípulos;

E conhecereis a verdade, e a ver-
dade vos libertará” ( João 8:31–32).

O presidente Joseph F. Smith procla-
mou: “A maior realização que a huma-
nidade pode alcançar neste mundo é 
conhecer a verdade divina de modo 
tão completo e perfeito, que o exem-
plo ou o comportamento de nenhuma 
criatura viva do mundo possa desviá-la 
do conhecimento que adquiriu”.4

No mundo de hoje, o debate sobre 
a verdade atingiu um tom febril, com 
todos os lados reivindicando a verdade 
como se fosse um conceito relativo, 
aberto à interpretação individual. O 
jovem Joseph Smith percebeu que “tão 
grandes eram a confusão e a contenda” 
na vida dele que “era impossível chegar 
a qualquer conclusão definitiva acerca 
de quem estava certo e de quem estava 
errado” ( Joseph Smith—História 1:8). 
Foi “em meio a essa guerra de palavras 
e divergência de opiniões” que ele 
buscou orientação divina procurando a 
verdade ( Joseph Smith—História 1:10).

Na conferência de abril, o presi-
dente Nelson ensinou: “Se quisermos 
ter a esperança de filtrar as diversas 
opiniões e filosofias dos homens que 
atacam a verdade, precisamos apren-
der a receber revelação”.5 Devemos 
aprender a confiar no Espírito da ver-
dade, “que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece” 
( João 14:17).

Enquanto este mundo se move rapi-
damente para realidades alternativas, 

devemos nos lembrar das palavras de 
Jacó de que “o Espírito fala a verdade 
e não mente. Portanto, fala de coisas 
como realmente são e de coisas como 
realmente serão; assim, estas coisas nos 
são manifestadas claramente para a 
salvação de nossa alma” ( Jacó 4:13).

Este é o momento de refletir 
sobre quais mudanças precisamos 
fazer à medida que nos desligamos 
do mundo e avaliamos nossa vida. 
Podemos ter grande esperança em 
saber que nosso exemplo, Jesus 
Cristo, mostrou-nos qual caminho 
seguir. Antes de Sua morte e Ressur-
reição, Ele estava trabalhando para 
ajudar aqueles que estavam ao Seu 
redor a entender Seu papel divino. 
Ele os lembrou: “Em mim [tereis] paz; 
no mundo tereis aflição, mas tende 
bom ânimo, eu venci o mundo” ( João 
16:33). Dele presto testemunho, em 
nome de Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Russell M. Nelson, “Juventude da 

promessa”, devocional mundial 
para os jovens, 3 de junho de 2018, 
HopeofIsrael.LDS.org.

 2. Dallin H. Oaks, “Bom , muito bom , 
excelente”, A Liahona, novembro de 2007, 
p. 104.

 3. Frequentemente atribuída a Pierre Teilhard 
de Chardin.

 4. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja:  
Joseph F . Smith, 1998, p. 42.

 5. Russell M. Nelson, “Revelação para a 
Igreja, revelação para nossa vida”, Liahona, 
maio de 2018, p. 96.
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ministraremos individualmente tal 
como Ele fez. Ministraremos em Seu 
nome, com Seu poder e Sua autoridade 
e com Sua terna bondade”.3

Desde o anúncio, o trabalho de 
vocês tem sido surpreendente! Temos 
recebido relatos de grande sucesso 
quanto à implementação dessas 
mudanças em quase todas as estacas 
do mundo, conforme a orientação 
de nosso profeta vivo. Por exemplo, 
irmãos e irmãs ministradores foram 
designados a famílias, duplas — 
incluindo rapazes e moças — foram 
organizadas e as entrevistas sobre a 
ministração estão sendo realizadas.

Não acredito que seja coincidência 
que seis meses antes do anúncio revela-
dor de ontem sobre “um novo equilí-
brio entre a instrução do evangelho no 
lar e na Igreja”,4 o anúncio revelador 
sobre “ministrar como o Salvador” tenha 
sido dado. A partir de janeiro, à medida 
que passarmos uma hora a menos em 
nossa adoração na igreja, tudo o que 
aprendemos ao ministrar nos ajudará a 
reequilibrar essa lacuna em uma expe-
riência no lar mais elevada e sagrada, 
centralizada no Dia do Senhor com 
familiares e entes queridos.

Com essas estruturas organizacio-
nais estabelecidas, podemos nos per-
guntar: “Como sabemos que estamos 
ministrando à maneira do Senhor? 
Estamos auxiliando o Bom Pastor da 
forma que Ele espera?”

Em uma conversa recente, o pre-
sidente Henry B. Eyring elogiou os 
santos por se adaptarem a essas impor-
tantes mudanças, mas também expres-
sou sua sincera esperança de que os 
membros reconheçam que ministrar é 
mais do que “simplesmente ser gentil”. 
Isso não quer dizer que ser gentil seja 
algo sem importância, mas aqueles que 
compreendem o verdadeiro espírito 
da ministração percebem que isso vai 
muito além de simplesmente ser gentil. 
Quando realizada à maneira do Senhor, 
a ministração pode ter uma influência 
de longo alcance para o bem, que 
repercute por toda a eternidade, assim 
como aconteceu com o élder Godoy.

“O Salvador mostrou pelo exemplo 
o que significa ministrar quando Ele 

somente seis meses desde que o 
presidente Russell M. Nelson anun-
ciou que “o Senhor fez ajustes impor-
tantes no modo como cuidamos uns 
dos outros”,1 explicando que “vamos 
implementar uma nova e mais sagrada 
abordagem para cuidar das outras 
pessoas e ministrar a elas. Vamos nos 
referir a esses esforços simplesmente 
como ‘ministrar como o Salvador’”.2

O presidente Nelson também expli-
cou: “A principal característica da Igreja 
verdadeira e viva do Senhor sempre 
será o esforço organizado e orientado 
de ministrar individualmente aos filhos 
de Deus e à família deles. Como esta é 
a Igreja Dele, nós, como Seus servos, 

Élder Gary E. Stevenson
Quórum dos Doze Apóstolos

Em uma recente conversa com um 
amigo, ele me disse que, quando 
era um jovem membro recém-ba-

tizado na Igreja, de repente começou 
a se sentir inadequado em sua ala. Os 
missionários que o ensinaram haviam 
sido transferidos e ele sentiu que 
estava sozinho. Sem amigos na ala, ele 
encontrou seus antigos amigos e com 
eles se envolveu em atividades que o 
distanciaram da participação na Igreja, 
de tal maneira que ele começou a se 
afastar do rebanho. Com lágrimas nos 
olhos, ele descreveu a profunda gra-
tidão que sentiu quando um membro 
da ala estendeu a mão em seu auxílio 
e o convidou, de modo caloroso e 
solidário, a voltar para a Igreja. Dentro 
de alguns meses, ele estava de volta à 
segurança do rebanho, fortalecendo 
outras pessoas, bem como a ele pró-
prio. Não somos gratos, então, pelo 
pastor no Brasil que foi atrás desse 
rapaz, o élder Carlos A. Godoy, que 
hoje está sentado aqui atrás como um 
membro da presidência dos setenta?

Não é impressionante como peque-
nos esforços podem ter consequências 
eternas? Essa verdade é a essência do 
trabalho de ministração na Igreja. O Pai 
Celestial pode fazer com que nossos 
esforços simples e diários se transfor-
mem em algo milagroso. Passaram-se 

Conduzir almas
Estendemos a mão a outras pessoas com amor, pois isso  
é o que o Salvador ordenou que fizéssemos.
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serviu simplesmente por amor. (…) 
Ele (…) ensinou, consolou, abençoou 
as pessoas a Seu redor e orou por 
elas, convidando-as a segui-Lo. (…) 
Ao ministrarem como o Salvador [de 
uma maneira mais elevada e sagrada], 
os membros da Igreja vão buscar, em 
espírito de oração, servir como Ele 
serviu para ‘consolar os que necessitam 
de consolo’, ‘zelar sempre pela igreja, 
estar com os membros e fortalecê-los’, 
‘visitar a casa de todos os membros’ e 
ajudar cada um a se tornar um verda-
deiro discípulo de Jesus Cristo.” 5

Entendemos que um verdadeiro 
pastor ama suas ovelhas, conhece cada 
uma pelo nome e tem um “interesse 
(…) pessoal” por elas.6

Um amigo meu de muitos anos 
passou a vida como fazendeiro, reali-
zando o árduo trabalho de criar gado 
e ovelhas nas acidentadas Montanhas 
Rochosas. Certa vez, ele compartilhou 
comigo os desafios e perigos associa-
dos à criação de ovelhas. Ele descreveu 
que, no início da primavera, quando 
a neve da ampla cadeia de monta-
nhas havia praticamente derretido, ele 
colocava o rebanho da família, que 
continha aproximadamente 2 mil ove-
lhas, nas montanhas durante o verão. 
Lá ele cuidava das ovelhas até o fim do 
outono, quando elas eram deslocadas 
de um campo de verão para um campo 
de inverno, no deserto. Ele descreveu 
a dificuldade que tinha para cuidar de 
um grande rebanho de ovelhas, que 
exigia se levantar muito cedo e dormir 
tarde da noite, iniciando o trabalho 
bem antes do nascer do sol e terminan-
do-o muito depois de escurecer. Seria 
impossível para ele fazer isso sozinho.

Outras pessoas o ajudavam a cuidar 
do rebanho, inclusive fazendeiros expe-
rientes que eram auxiliados por jovens, 
que, por sua vez, se beneficiavam 
da sabedoria de seus companheiros. 
Ele também contava com dois velhos 
cavalos, dois potros que estavam sendo 
treinados, dois velhos cães pastores e 
dois ou três filhotes de cães pastores. 
Durante o verão, meu amigo e suas 
ovelhas se deparavam com ventos, 
tempestades, doenças, ferimentos, com 
a seca e com praticamente todas as 

dificuldades que alguém pode imaginar. 
Alguns anos eles tiveram de transportar 
água durante todo o verão para manter 
as ovelhas vivas. Então, todos os anos, 
no final do outono, quando o frio do 
inverno ameaçava e as ovelhas eram 
retiradas da montanha e contadas, havia 
geralmente mais de 200 perdidas.

O rebanho de 2 mil ovelhas, colo-
cado nas montanhas no início da pri-
mavera, era reduzido a menos de 1.800. 
A maioria das ovelhas perdidas não 
se perdia por causa de doenças ou de 
morte natural, mas por causa de pre-
dadores como os pumas e os coiotes. 
Esses predadores geralmente encon-
travam as ovelhas que se distanciavam 
da segurança do rebanho, afastando a 
si mesmas da proteção de seu pastor. 
Podem pensar por um momento em 
um contexto espiritual sobre o que 
acabei de descrever? Quem é o pastor? 
Quem é o rebanho? Quem são aqueles 
que auxiliam o pastor?

O próprio Senhor Jesus Cristo disse: 
“Eu sou o bom pastor, e conheço as 
minhas ovelhas, (…) e dou a minha 
vida pelas ovelhas”.7

O profeta Néfi também ensinou que 
Jesus “alimentará suas ovelhas e nele 
serão apascentadas”.8 Encontro paz 
duradoura ao saber que “o Senhor é 
o meu pastor”,9 que Ele conhece cada 
um de nós e que estamos sob Seus 
cuidados. Quando nos depararmos 
com ventos, tempestades, doenças, 
ferimentos e com a seca, o Senhor — 
nosso Pastor — ministrará a nós. Ele 
restaurará nossa alma.

Da mesma forma que meu amigo 
cuidava de suas ovelhas com o auxílio 
de fazendeiros jovens e mais velhos, 
de cavalos e cães pastores, o Senhor 
também necessita de ajuda no árduo 
trabalho de cuidar das ovelhas em Seu 
rebanho.

Como filhos de um amoroso Pai 
Celestial e como ovelhas em Seu 
rebanho, desfrutamos a bênção de 
sermos ministrados individualmente 
por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós 
próprios temos a responsabilidade de, 
como pastores, ministrar em auxílio de 
outras pessoas ao nosso redor. Damos 
ouvidos às palavras do Senhor: “Servir-
me-ás e irás em meu nome e reunirás 
minhas ovelhas”.10

Quem é um pastor? Todos os 
homens, mulheres e crianças no reino 
de Deus são pastores. Não é necessá-
rio um chamado. Desde o momento 
em que saímos das águas do batismo, 
somos comissionados a esse trabalho. 
Estendemos a mão a outras pessoas 
com amor, pois isso é o que o Salvador 
ordenou que fizéssemos. Alma enfa-
tizou: “Pois qual é o pastor (…) que, 
tendo muitas ovelhas, não zela por 
elas, para que os lobos não entrem e 
devorem-lhe o rebanho? (…) Não o 
porá para fora?” 11 Sempre que nosso 
próximo está em dificuldades temporais 
ou espirituais, corremos em seu auxílio. 
Carregamos os fardos uns dos outros 
para que fiquem leves. Choramos com 
os que choram. Consolamos os que 
necessitam de consolo.12 De modo 
amoroso, o Senhor espera isso de nós. 
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E dia virá em que seremos conside-
rados responsáveis pelo cuidado que 
tivemos ao ministrar Seu rebanho.13

Meu amigo pastor compartilhou 
outro elemento importante quanto ao 
cuidado das ovelhas no campo. Ele 
descreveu que as ovelhas perdidas fica-
vam muito vulneráveis ao perigo dos 
predadores. Na realidade, aproximada-
mente 15 por cento do tempo total que 
ele e sua equipe tinham era dedicado a 
encontrar as ovelhas perdidas. Quanto 
mais cedo eles encontrassem as ove-
lhas perdidas, antes que elas estivessem 
muito distantes do rebanho, menos 
provável seria que as ovelhas fossem 
feridas. Recuperar as ovelhas perdidas 
exigia muita paciência e disciplina.

Há alguns anos, encontrei em um 
jornal local um artigo tão interessante 
que o guardei comigo. O título era o 
seguinte: “Cão determinado não aban-
dona as ovelhas perdidas”.14 Esse artigo 
descreve um pequeno número de ove-
lhas que pertenciam a uma fazenda não 
muito distante da propriedade de meu 
amigo e que, por algum motivo, foram 

deixadas para trás no campo de verão. 
Dois ou três meses depois, elas ficaram 
presas devido à neve nas montanhas. 
Quando as ovelhas foram deixadas para 
trás, o cão pastor permaneceu com elas, 
pois era seu dever cuidar das ovelhas 
e protegê-las. Ele não as deixou! Ali 
estava ele — rodeando as ovelhas 
perdidas por meses no frio e na neve, 
servindo como proteção contra os coio-
tes, os pumas ou contra qualquer outro 
predador que pudesse feri-las. Ele ficou 
ali até ser capaz de levar o rebanho de 
ovelhas de volta à segurança do pastor 
e do rebanho. A imagem capturada na 
primeira página deste artigo permite 
que vejamos o caráter nos olhos deste 
cão pastor e o seu comportamento.

No Novo Testamento, encontramos 
uma parábola e instrução do Salvador 
que nos fornece mais informações a 
respeito de nossa responsabilidade 
como pastores, irmãos e irmãs ministra-
dores, de ovelhas perdidas:

“Que homem dentre vós, tendo cem 
ovelhas, e perdendo uma delas, não 
deixa as noventa e nove no deserto, e 

não vai após a perdida até que venha 
a achá-la?

E achando-a, a põe sobre seus 
ombros, cheio de júbilo;

E chegando à casa, convoca os ami-
gos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-
vos comigo, porque já achei a minha 
ovelha perdida”.15

Quando resumimos a lição ensinada 
na parábola, encontramos este valioso 
conselho:

 1. Devemos identificar as ovelhas 
perdidas.

 2. Devemos buscá-las até que as 
encontremos.

 3. Quando elas forem encontradas, 
talvez tenhamos de colocá-las em 
nossos ombros a fim de as levarmos 
para casa.

 4. Devemos nos certificar de que elas 
sejam rodeadas de amigos quando 
retornarem.

Irmãos e irmãs, nossos maiores 
desafios e nossas maiores recompen-
sas podem vir quando ministramos às 
ovelhas perdidas. Os membros da Igreja 
no Livro de Mórmon “zelavam por seu 
povo e edificavam-no com coisas perti-
nentes à retidão”.16 Podemos seguir seu 
exemplo e nos lembrar de que ministrar 
significa ser “guiado pelo Espírito, (…) 
[ser] flexível e (…) [personalizar] de 
acordo com as necessidades de cada 
membro”. Também é essencial que 
“[procuremos] ajudar as pessoas e famí-
lias a se prepararem para sua próxima 
ordenança, guardarem os convênios 
(…) e se tornarem autossuficientes”.17

Todas as almas são preciosas para 
nosso Pai Celestial. Seu convite pes-
soal para ministrar é de extremo valor 
e importância para Ele, pois esta é Sua 
obra e Sua glória. É literalmente o tra-
balho da eternidade. Cada um de Seus 
filhos tem um potencial imensurável aos 
olhos Dele. Ele os ama com um amor 
que vocês nem sequer podem começar a 
compreender. Assim como o fiel cão pas-
tor, o Senhor permanecerá na montanha 
para protegê-los do vento, das tempesta-
des, da neve e de muitas outras coisas.

O presidente Russell M. Nelson 
nos ensinou na última conferência: 

Um cão pastor determinado leva as ovelhas perdidas de volta à segurança do pastor e do rebanho.
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famílias à medida que cada família age 
de modo consciente e cuidadoso a fim 
de transformar o lar num local santifi-
cado de fé. Prometo que, se trabalha-
rem diligentemente para transformar 
seu lar em um centro de aprendizado 
do evangelho, com o tempo seu Dia 
do Senhor será um verdadeiro deleite. 
Seus filhos ficarão entusiasmados para 
aprender e viver os ensinamentos do 
Salvador, e a influência do adversário 
em sua vida e em seu lar diminuirá. As 
mudanças em sua família serão drásti-
cas e contínuas.

Presidente Russell M. Nelson

Esta foi uma conferência histórica e 
inspiradora. Olhamos para o futuro 
com entusiasmo. Fomos motiva-

dos a agir melhor e a ser melhores. As 
mensagens maravilhosas transmitidas 
deste púlpito por nossas autoridades 
gerais e líderes gerais e a música foram 
sublimes! Peço que estudem essas 
mensagens, começando esta semana.1 
Elas expressam a mente e a vontade do 
Senhor para Seu povo nos dias de hoje.

O novo currículo integrado, cen-
tralizado no lar e apoiado pela Igreja, 
tem o potencial de libertar o poder das 

Tornar-nos santos dos 
últimos dias exemplares
Deixo com vocês meu amor e minhas bênçãos, para que se banqueteiem com 
a palavra do Senhor e apliquem Seus ensinamentos em sua vida pessoal.

“Nossa mensagem ao mundo [e eu 
poderia acrescentar ‘ao rebanho ao 
qual ministramos’] é simples e sin-
cera: convidamos todos os filhos de 
Deus em ambos os lados do véu a se 
achegarem a seu Salvador, a recebe-
rem as bênçãos do templo sagrado, a 
desfrutarem de alegria duradoura e a 
se qualificarem para a vida eterna”.18

Que nossa visão esteja à altura 
dessa visão profética para que seja-
mos capazes de conduzir almas em 
direção ao templo e, finalmente, ao 
Salvador, Jesus Cristo. Ele não espera 
que realizemos milagres. Ele sim-
plesmente pede que levemos nossos 
irmãos e nossas irmãs a Ele, pois Ele 
tem o poder de redimir almas. Ao 
fazê-lo, podemos e vamos garantir 
esta promessa: “E quando aparecer o 
Sumo Pastor, alcançareis a incorruptí-
vel coroa de glória”.19 Presto testemu-
nho disso — e de Jesus Cristo nosso 
Salvador e Redentor, — em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼

NOTAS
 1. Russell M. Nelson, “Trabalhemos hoje”, 

Liahona, maio de 2018, p. 118.
 2. Russell M. Nelson, “Ministrar como o 

Salvador”, Liahona, maio de 2018, p. 100.
 3. Russell M. Nelson, “Ministrar com o poder 

e a autoridade de Deus”, Liahona, maio 
de 2018, p. 69.

 4. Russell M. Nelson, “Considerações 
Iniciais”, Liahona, novembro de 2018, p. 8.

 5. “Ministrar como o Salvador com os 
quóruns do Sacerdócio de Melquisedeque 
e a Sociedade de Socorro fortalecidos”, 
anexo da carta da Primeira Presidência, 2 
de abril de 2018, p. 3, ministering.LDS.org; 
Mosias 18:9; Doutrina e Convênios 20:51, 
53; ver também João 13:35.

 6. James E. Talmage, Jesus, o Cristo, 1971, 
p. 108 [tradução atualizada].

 7. João 10:14–15.
 8. 1 Néfi 22:25.
 9. Salmos 23:1; grifo do autor.
 10. Mosias 26:20.
 11. Alma 5:59.
 12. Ver Mosias 18:8–9.
 13. Ver Mateus 25:31–46.
 14. Ver John Wright, “Safe or Stranded? 

Determined Dog Won’t Abandon Lost 
Sheep”, Logan Herald Journal, 10 de 
janeiro de 2004, hjnews.com.

 15. Lucas 15:4–6.
 16. Mosias 23:18.
 17. “Ministrar como o Salvador com os 

quóruns do Sacerdócio de Melquisedeque 
e a Sociedade de Socorro fortalecidos”, 
pp. 4–5, ministering.LDS.org.

 18. Russell M. Nelson, “Trabalhemos hoje”, 
pp. 118–119; grifo do autor.

 19. 1 Pedro 5:4.
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Durante esta conferência, foi forta-
lecida a nossa determinação de efetuar 
os esforços essenciais para honrar o 
Senhor Jesus Cristo toda vez que nos 
referirmos à Sua Igreja. Prometo que a 
rigorosa atenção que vocês derem ao 
nome correto da Igreja do Salvador e 
de seus membros resultará no aumento 
da fé e no acesso a uma força espiritual 
maior para os membros da Igreja Dele.

Voltemo-nos agora para o tópico dos 
templos. Sabemos que o tempo que pas-
samos no templo é essencial para nossa 
salvação e exaltação e a de nossa família.

Depois de receber nossas próprias 
ordenanças do templo e fazer con-
vênios sagrados com Deus, cada um 
de nós precisa do contínuo fortaleci-
mento e da instrução espiritual que são 
possíveis apenas na casa do Senhor. 
E nossos antepassados precisam que 
sirvamos em favor deles.

Pensem na grande misericórdia e 
justiça de Deus que, antes da fundação 
do mundo, providenciou um meio de 
conceder as bênçãos do templo aos 
que morreram sem conhecimento do 
evangelho. Esses ritos sagrados do 
templo são muito antigos. Para mim, 
essa antiguidade é emocionante, sendo 
outra evidência de sua autenticidade.2

Meus queridos irmãos e irmãs, os ata-
ques do adversário estão aumentando 
exponencialmente, em intensidade e em 

variedade.3 Nossa necessidade de estar 
regularmente no templo nunca foi tão 
grande. Suplico a vocês que considerem 
em espírito de oração o modo como 
despendem seu tempo. Invistam tempo 
em seu futuro e no de sua família. Se 
tiverem acesso razoável a um templo, 
peço que encontrem um meio de 
marcar um compromisso regular com o 
Senhor — de estar em Sua santa casa — 
e depois cumpram esse compromisso 
com exatidão e alegria. Prometo-lhes 
que o Senhor vai lhes proporcionar os 
milagres que Ele sabe que vocês preci-
sam, se fizerem sacrifícios para servir e 
adorar em Seus templos.

Atualmente temos 159 templos 
dedicados. O cuidado e a manutenção 
apropriados desses templos são muito 
importantes para nós. Com o passar do 
tempo, eles precisam inevitavelmente 
de renovação e reforma. Com essa 
finalidade, planos estão sendo feitos 
para renovar e reformar o Templo de 
Salt Lake e outros templos da geração 
pioneira. Os detalhes sobre esses proje-
tos serão compartilhados à medida que 
forem desenvolvidos.

Temos hoje a satisfação de anunciar 
os planos para a construção de mais 12 
templos. Esses templos serão construídos 
nos seguintes locais: Mendoza, Argentina; 
Salvador, Brasil; Yuba City, Califórnia; 
Phnom Penh, Camboja; Praia, Cabo 

Verde; Yigo, Guam; Puebla, México; 
Auckland, Nova Zelândia; Lagos, Nigéria; 
Davao, Filipinas; San Juan, Porto Rico e 
Washington County, Utah.

A construção e a manutenção de tem-
plos talvez não mudem sua vida, mas o 
tempo que despendem no templo sem 
dúvida mudará sua vida. Para aqueles 
que há muito estão ausentes do templo, 
incentivo-os a se prepararem e a retor-
narem assim que possível. Depois, con-
vido-os a adorar no templo e a orar para 
que sintam profundamente o infinito 
amor do Salvador por vocês, para que 
cada um de vocês possa adquirir seu 
próprio testemunho de que Ele dirige 
este sagrado e eterno trabalho.4

Irmãos e irmãs, agradeço a vocês 
por sua fé e seu constante empenho. 
Deixo com vocês meu amor e minhas 
bênçãos, para que se banqueteiem com 
a palavra do Senhor e apliquem Seus 
ensinamentos em sua vida pessoal. 
Asseguro-lhes que a revelação conti-
nua na Igreja e continuará até que “os 
propósitos de Deus sejam cumpridos 
e o grande Jeová diga que o trabalho 
está terminado”.5

Eu os abençoo com mais fé Nele e 
em Sua santa obra, com fé e paciên-
cia para suportar suas dificuldades 
pessoais na vida. Eu os abençoo para 
que se tornem santos dos últimos dias 
exemplares. Eu assim os abençoo e 
presto meu testemunho de que Deus 
vive! Jesus é o Cristo! Esta é a Igreja 
Dele. Somos o Seu povo, em nome de 
Jesus Cristo. Amém. ◼
NOTAS
 1. Veja as mensagens da conferência geral 

online no site LDS.org e no aplicativo 
Biblioteca do evangelho. Elas serão 
impressas na revista Liahona. As 
revistas da Igreja, inclusive a New Era 
e Meu Amigo, entregues pelo correio 
ou por download online, são uma parte 
importante do currículo do evangelho 
centralizado no lar.

 2. Ver, por exemplo, Êxodo 28; 29; Levítico 8.
 3. Ver Mosias 4:29.
 4. Ver Wilford Woodruff, “The Law of 

Adoption”, discurso proferido na 
conferência geral da Igreja, 8 de abril de 
1894. O presidente Woodruff disse: “A 
revelação não cessou. A obra de Deus não 
terminou. (…) Este trabalho não terá fim 
até que seja aperfeiçoado”, Deseret Evening 
News, 14 de abril de 1894, p. 9.

 5. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja:  
Joseph Smith, 2007, p. 149.
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Índice das histórias contadas na conferência

A lista abaixo, com trechos selecionados entre os discursos da conferência geral, pode ser usada no estudo pessoal, na noite familiar e 
em outras situações de ensino. O número se refere à primeira página do discurso.

Orador História

Neil L. Andersen (83) Ao perceber que o Salvador tem ciência de seu sofrimento, um missionário fiel supera a decepção ao se recuperar de ferimentos sofridos num bombardeio 
terrorista. Após o falecimento de sua filha, Russell M. Nelson confia que Jesus Cristo usará as chaves da ressurreição em favor de todos os que morrerem. 
Russell M. Nelson testifica aos membros porto- riquenhos que “poderemos encontrar alegria mesmo em meio a nossas piores circunstâncias”.

Brian K. Ashton (93) A esposa de Brian K. Ashton passa a entender melhor a natureza de Deus e Seu amor e gratidão por Seus filhos.

M. Russell Ballard (71) Depois de sentir intensa tristeza pelo falecimento de familiares e de milhões que morreram em virtude de guerras e enfermidades, Joseph F. Smith recebe  
“a visão da redenção dos mortos”.

Steven R. Bangerter (15) Os netos de Steven R. Bangerter enterram pedras para representar Jesus Cristo como o alicerce de uma vida feliz. O presidente Russell M. Nelson lembra os 
pais de sua responsabilidade de ensinar os filhos. O filho de Steven R. Bangerter se oferece para ajudar seus pais a se prepararem para servir missão.  
O Espírito Santo insta um idoso a voltar para a Igreja e à segurança espiritual de sua infância.

Shayne M. Bowen (80) A conversão de um homem à Igreja pelo poder do Livro de Mórmon foi marcante para Shayne M. Bowen.

M. Joseph Brough (12) Numa aventura no Alaska, EUA, M. Joseph Brough aprende que, com Deus, nada é impossível. Um presidente de estaca aprende que a paz vem com o 
perdão por meio da Expiação de Jesus Cristo. Com seu desejo de servir missão, a filha de M. Joseph Brough o ensina a fazer coisas difíceis.

Matthew L. Carpenter (101) O filho de Matthew L. Carpenter termina sua missão de tempo integral depois de se recuperar de um derrame.

D. Todd Christofferson (30) Apesar das tribulações, quatro membros da Igreja permanecem firmes em sua fé em Cristo e recebem Seu apoio alentador.

Quentin L. Cook (8) Vem, e Segue- Me —– Estudo Pessoal e Familiar fortalece a fé, o testemunho e a compreensão do evangelho de uma família no Brasil.

Bonnie H. Cordon (74) Uma jovem e uma irmã mais velha tecem laços de amizade que abençoam a vida de ambas. Bonnie H. Cordon e sua companheira ministradora criam um 
vínculo instantâneo de amor com uma irmã que visitam. Um irmão ministrador desenvolve uma relação de proximidade e confiança com um irmão cuja esposa 
tentou o suicídio.

Michelle D. Craig (52) Camilla Kimball ensina uma irmã da ala a “nunca [ignorar] o desejo de ser generosa”.

Dean M. Davies (34) O presidente Gordon B. Hinckley é inspirado quanto ao local onde deveria ser construído o Templo de Vancouver Colúmbia Britânica.

Henry B. Eyring (58) Henry B. Eyring se pergunta como sua mãe encontrou tempo e energia para fazer um mapa das viagens do apóstolo Paulo.
(90) Henry B. Eyring aprende a tratar as pessoas como se estivessem “passando por um grande problema”. O Salvador está cuidando da esposa de Henry B. 
Eyring em meio a suas adversidades.

Cristina B. Franco (55) Cristina B. Franco aprende que o amor e o sacrifício são os ingredientes secretos do bolo de chocolate de sua professora da Primária.

Robert C. Gay (97) O Espírito Santo ajuda Robert C. Gay a ver sua irmã mais velha como Deus a vê. James E. Talmage ministra a uma família atingida pela difteria.

Jack N. Gerard (107) Depois de receber o diagnóstico de um grave problema de saúde, Jack N. Gerard passa a enxergar a vida com uma perspectiva eterna.

Gerrit W. Gong (40) O élder Richard G. Scott e Gerrit W. Gong conversam sobre a fé enquanto pintam uma aquarela inspirada de uma fogueira. Um portador do sacerdócio 
ajuda um casal menos ativo a voltar para a Igreja.

Jeffrey R. Holland (77) Num empenho de ministração, os filhos ajudam um pai a perdoar e a voltar para a Igreja, o que resulta em bênçãos para a família inteira.

Joy D. Jones (50) Joy D. Jones e seu marido desenvolvem uma amizade duradoura com uma família menos ativa depois de aprenderem a servir por amor ao Senhor.

Russell M. Nelson (6) Uma mãe gosta das reuniões da Igreja em casa porque, ao abençoar o sacramento em seu lar todos os domingos, o marido fica motivado a usar uma lingua-
gem melhor.
(68) Acidentalmente, Russell M. Nelson faz referência a si mesmo como mãe. Um filho agradece à mãe depois que o Espírito Santo a inspira a trocar o  
smartphone dele por um celular sem internet.
(87) Benjamín De Hoyos explica a um diretor de programa de rádio que o nome comprido da Igreja foi escolhido pelo Salvador.

Dallin H. Oaks (61) Um jovem refugiado vai para a cadeia depois de revidar provocações de um grupo de adolescentes.

Paul B. Pieper (43) Uma menina que está se preparando para o batismo diz que tomar sobre si o nome de Jesus Cristo significa: “Posso ter o Espírito Santo”.

Ronald A. Rasband (18) A filha e o genro de Ronald A. Rasband superam o medo de trazer filhos ao mundo.

Gary E. Stevenson (110) Um membro da ala estende a mão para ministrar a Carlos A. Godoy, que estava se distanciando do evangelho. Um fazendeiro perde 200 ovelhas para 
predadores. Um cão pastor traz as ovelhas perdidas de volta à segurança.
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O presidente Russell M. Nelson aconse-
lhou todos nós a sermos mais bondo-

sos, semelhantes a Cristo e espirituais ao 
ministrarmos ao próximo, e deu o exemplo 
do que isso significa pela maneira como 
vem ministrando desde a última conferên-
cia geral.

Pouco depois da conferência geral de 
abril de 2018, o presidente Nelson iniciou 
uma viagem que o levou, acompanhado da 
esposa, Wendy, do élder Jeffrey R. Holland, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, e de sua 
esposa, Patricia, à Inglaterra, a Israel, ao 
Quênia, ao Zimbábue, à Índia, à Tailândia, à 
China e ao Havaí, EUA. 

Em viagens subsequentes, o presidente 
Nelson se reuniu com membros, missioná-
rios, líderes e amigos da Igreja no oeste, 
centro e leste do Canadá; em Seattle, 
Washington, EUA; e na República Domi-
nicana, onde se expressou longamente 
em espanhol. Foi a primeira vez que um 
presidente da Igreja proferiu um discurso 
de extensão razoável num idioma diferente 
do inglês.

Nas reuniões e nos serões, o presidente 
Nelson ensinou sobre o uso do nome 
correto da Igreja, falou da importância 
de partilhar o evangelho com as pessoas, 
ressaltou que devemos valorizar o Livro 
de Mórmon, explicou que a prática do 

evangelho torna a vida melhor, frisou que o 
caminho de Cristo é o caminho da alegria 
e felicidade agora e nas eternidades, 
discorreu sobre a oração, salientou que 
o lar deve se tornar um santuário para os 
filhos, falou do uso do arbítrio para vencer 
as tentações e seguir o Salvador, realçou 
o cuidado que devemos ter uns com os 
outros e a importância da preparação para 
receber as bênçãos do templo.

O presidente e a irmã Nelson também 
discursaram num devocional mundial 
para os jovens em 3 de junho de 2018, 
no qual o presidente Nelson afirmou que 
aqueles que se alistam no “exército de 
jovens do Senhor” e ajudam a coligar Israel 
têm a oportunidade de “fazer parte de 
algo grande, importante e majestoso!” Ele 
incentivou os jovens a se libertarem da 
dependência constante das redes sociais, 
sacrificarem um pouco de tempo para o 
Senhor, fazerem uma avaliação criteriosa 
de sua vida perante o Senhor, orarem 
diariamente para que todos os filhos de 
Deus recebam o evangelho e a serem uma 
luz para o mundo. ◼
Para informações adicionais sobre o minis-
tério do presidente Russell M. Nelson, acesse 
prophets.LDS.org. Assista à transmissão  
completa do serão para os jovens em  
HopeofIsrael.LDS.org.

Notícias da Igreja

O presidente Nelson mostra o caminho

A Igreja planeja construir 12 novos 
templos, anunciou o presidente 

Russell M. Nelson em suas palavras 
finais na conferência geral (ver a 
página 113). Mencionou também 
planos para reformar o Templo de 
Salt Lake e outros templos da “gera-
ção pioneira”, acrescentando que 
posteriormente serão dados maiores 
detalhes.

Serão construídos templos nos 
seguintes locais: Mendoza, Argen-
tina; Salvador, Brasil; Yuba City, 
Califórnia, EUA; Phnom Penh, Cam-
boja; Praia, Cabo Verde; Yigo, Guam; 
Puebla, México; Auckland, Nova 
Zelândia; Lagos, Nigéria; Davao, 
Filipinas; San Juan, Porto Rico; e 
Washington County, Utah, EUA.

Quatro templos serão dedicados 
em breve: o Templo de Concepción

Chile em 28 de outubro, o Tem-
plo de Barranquilla Colômbia em 9 
de dezembro, o Templo de Roma Itá-
lia na semana de 10 a 17 de março 
de 2019 e o Templo de Kinshasa 
República Democrática do Congo 
em 14 de abril de 2019.

E dois templos foram rededi-
cados recentemente: o Templo de 
Houston Texas em 22 de abril de 
2018 e o Templo de Jordan River 
Utah em 20 de maio de 2018. ◼
Acesse temples.LDS.org para saber mais.

Notícias  
dos templos
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Como parte do empenho con-
tínuo de ajudar os santos dos 
últimos dias a “[aprender a] 

doutrina, fortalecer a fé e promover 
maior adoração pessoal”, o presidente 
Russell M. Nelson anunciou ajustes 
com o intuito de equilibrar e relacionar 
a forma singular e essencial com que 
os membros participam da adoração 
e aprendem e vivem o evangelho do 
Salvador tanto na igreja quanto no lar.

Os líderes da Igreja anunciaram 
mudanças na programação das reu-
niões de domingo, a partir de janeiro 
de 2019, relativas ao lançamento de 
um novo currículo centralizado no lar 

e apoiado pela Igreja. Essas e outras 
mudanças estão fundamentadas em 
várias iniciativas prévias tomadas pela 
Igreja nos últimos anos, voltadas a auxi-
liar os membros a concentrar sua vida 
mais plenamente no Pai Celestial e em 
Jesus Cristo, e a fortalecer a fé Neles. 
Essas iniciativas incluem um enfoque 
em estudar o evangelho de modo mais 
significativo no lar, honrar o Senhor 
ao santificarmos Seu dia e cuidar uns 
dos outros como o Salvador cuidaria e 
conforme orientados pelo Espírito.

Destinadas a preparar o povo do 
Senhor para Seu retorno, essas mudan-
ças têm o objetivo de aprofundar a 

conversão individual, como explicou 
o élder Quentin L. Cook, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, quando descreveu 
as mudanças na sessão da manhã de 
sábado da conferência geral.

“Estamos cientes do impacto 
espiritual e da profunda e duradoura 
conversão que pode ser alcançada no 
ambiente do lar”, afirmou ele. “Nosso 
propósito é equilibrar a experiência na 
igreja e no lar de modo a aumentar de 
forma significativa a fé e a espirituali-
dade, e aprofundar a conversão ao Pai 
Celestial e ao Senhor Jesus Cristo.”

Ajustes no lar
Os líderes da Igreja fazem o convite 

para que haja ênfase em uma maior 
participação quanto à observância 
religiosa individual e familiar, incluindo 
o estudo do evangelho no lar durante 
o domingo e no decorrer da semana, e 
ajustes para a noite familiar.

Como sala de aula e oficina, o lar 
é um centro indispensável do apren-
dizado e da prática do evangelho. O 
estudo individual e familiar do evange-
lho no lar durante o domingo e durante 
a semana proporciona oportunidades 
para que encontremos força espiritual 
diariamente, e possibilita maior flexi-
bilidade para o estudo e a revelação 
pessoal. Depender exclusivamente de 
um tempo limitado para a instrução do 
evangelho na igreja cria uma instabi-
lidade que reduz a probabilidade de 
alcançarmos a conversão profunda e 
duradoura de que tanto necessitamos.

“Cada um de nós é responsável por 
nosso próprio crescimento espiritual”, 
disse o presidente Nelson. “E as escri-
turas deixam claro que os pais têm a 
responsabilidade primordial de ensinar 
a doutrina a seus filhos.”

As mudanças incluem a apresenta-
ção de um novo recurso de estudo do 
evangelho para uso pessoal e familiar 

Mudanças trazem equilíbrio entre  
a instrução do evangelho no lar  
e na Igreja
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no lar. Se desejarem, indivíduos e 
famílias podem usar o novo recurso 
Vem, e Segue- Me — Estudo Pessoal e 
Familiar para orientar sua experiência 
de estudo do evangelho fora da igreja. 
O novo recurso opera em conjunto 
com os recursos dos professores da 
Escola Dominical e da Primária a fim de 
alinhar as aulas de domingo ao estudo 
das escrituras no lar e a sugestões para 
a noite familiar.

Além de incentivar o estudo do evan-
gelho, os líderes da Igreja renovaram o 
convite para que, no Dia do Senhor — e 
no decorrer da semana — todos estejam 
envolvidos com conselhos familiares, 
a noite familiar, o trabalho de templo 
e história da família, a ministração, a 
adoração pessoal e que tenham uma 
convivência agradável com a família.

Os materiais enviados aos mem-
bros e líderes explicam que os líderes 
da Igreja incentivam os membros a 
realizar uma noite familiar e o estudo 
do evangelho no Dia do Senhor — ou 
em outras ocasiões escolhidas por 
indivíduos e famílias. Uma noite de 
atividades familiares pode ser realizada 
na segunda- feira ou em outras ocasiões. 
Com esse propósito, os líderes devem 
continuar a deixar a noite de segunda- 
feira livre de reuniões e de atividades 
da Igreja. Contudo, o tempo dedicado 
ao estudo do evangelho no lar e às 
atividades para famílias e indivíduos 
pode ser planejado de acordo com as 
circunstâncias de cada indivíduo.

Adorar a Deus na igreja, participar 
das ordenanças sagradas e se reunir 
para ensinar, fortalecer e servir uns aos 
outros são elementos essenciais do 
aprofundamento da fé e da conversão 
pessoal. Reduzir a quantidade de tempo 
despendido na igreja pode ser contra-
producente a menos que indivíduos e 
famílias tenham a intenção de fortalecer 
seu lar.

O presidente Nelson ensinou: “Como 
santos dos últimos dias, acostumamo- 
nos a pensar na ‘igreja’ como algo que 
acontece em nossas capelas, com o apoio 
do que acontece no lar. Precisamos fazer 
um ajuste desse padrão. É hora de termos 
uma Igreja centralizada no lar, com o 
apoio do que acontece dentro dos edifí-
cios de nossos ramos, alas e estacas”.

Ajustes na Igreja
Os ajustes na experiência que temos 

na Igreja têm o propósito de apoiar o 
aprendizado e a prática do evangelho 
no lar. Essas mudanças contêm ajustes 
na programação semanal de domingo a 
fim de incluir:

• Uma reunião sacramental de 60 
minutos,

• Uma transição de 10 minutos,
• Uma aula de 50 minutos, conforme 

as explicações abaixo:

PROGRAMAÇÃO DOMINICAL  
A PARTIR DE JANEIRO DE 2019

60 minutos Reunião sacramental
10 minutos Transição para 

as aulas
50 minutos Aulas para adultos, 

para os jovens e 
para a Primária

O período de aula de 50 minutos 
incluirá uma aula semanal da Primária 
para as crianças e uma aula semanal 
para os jovens e para os adultos, que 
será alternada da seguinte maneira:

• Primeiro e terceiro domingos: Escola 
Dominical.

• Segundo e quarto domingos: Quó-
runs do sacerdócio, Sociedade de 
Socorro e Moças.

• Quinto domingo: Reunião para os 
jovens e para os adultos de acordo 
com a orientação do bispo.

Se o número de crianças for grande 
o suficiente para dividir a Primária 
numa classe para crianças menores e 
outra para maiores, os líderes devem 
inverter a programação para metade 
das crianças e ajustar o tempo con-
forme a necessidade.

PROGRAMAÇÃO DA PRIMÁRIA  
A PARTIR DE JANEIRO DE 2019

25 minutos Oração, escritura 
ou regra de fé, 
discurso (5 minutos)
Tempo de cantar: 
músicas de apoio 
para as escrituras 
estudadas em classe 
(20 minutos)

5 minutos Transição para 
as aulas

20 minutos Aulas: lição de 
Vem, e Segue- Me 
— Primária

Mudanças no currículo
Esse ajuste na programação das 

reuniões está totalmente relacionado ao 
mais recente acréscimo para o currículo 
da Igreja Vem, e Segue- Me. A partir de 
janeiro, esse currículo centralizado no 
lar e apoiado pela Igreja estará em har-
monia com o que os adultos, os jovens 
e as crianças estão aprendendo nas 
aulas da Escola Dominical e da Primária 
a fim de permitir que as famílias estu-
dem juntas no lar durante a semana.

Instruções, planos de aula e outros 
recursos podem ser encontrados em:

• Vem, e Segue- Me — Quórum de 
Élderes e Sociedade de Socorro (que 
pode ser encontrado na edição 
de novembro de 2018 da revista 
Liahona).

• Vem, e Segue- Me — Quóruns do 
Sacerdócio Aarônico

• Vem, e Segue- Me — Moças
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• Vem, e Segue- Me — Escola 
Dominical

• Vem, e Segue- Me — Primária

Acesse o site VemESegueMe.LDS.
org para obter mais informações.

Outras mudanças importantes 
incluem o seguinte:

• As reuniões de conselho dos profes-
sores acontecerão trimestralmente 
em vez de mensalmente.

• A programação das lições do quó-
rum de élderes e da Sociedade de 
Socorro não incluirá mais a reunião 
de conselho do primeiro domingo 
ou um tópico especial para o quarto 
domingo. As lições enfatizarão as 
mensagens da conferência geral 
mais recente.

• O tempo de cantar substituirá o 
tempo de compartilhar. O Esboço 
para o Tempo de Compartilhar será 
descontinuado.

• O curso Princípios do Evangelho 
será descontinuado. Todos os mem-
bros e amigos interessados serão 
convidados a participar de sua res-
pectiva classe da Escola Dominical, 
de adultos ou de jovens.

• Cursos opcionais, como os voltados 
ao fortalecimento do casamento 
e da família, à preparação para o 
templo, à preparação missionária e 
à história da família, não serão reali-
zados durante as aulas de domingo. 
Esses cursos podem ser ministrados 
para indivíduos, famílias ou grupos 
em outras ocasiões, com base nas 
necessidades locais e a critério do 
bispo.

Propósito das mudanças
Os líderes da Igreja estão tentando 

criar um novo equilíbrio e uma maior 
relação entre os singulares pontos 
fortes do lar e as experiências da Igreja, 

tendo em mente alguns propósitos 
específicos.

“Isso não se limita apenas ao encur-
tamento da programação de domingo 
na capela”, ressaltou o élder Cook. “Os 
propósitos e as bênçãos associados a 
esse ajuste e a outras mudanças recen-
tes incluem o seguinte:

• Aprofundar a conversão ao Pai 
Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e 
fortalecer a fé Neles.

• Fortalecer indivíduos e famílias por 
meio de um currículo centralizado 
no lar e com o apoio da Igreja que 
contribua para uma aplicação prática 
satisfatória do evangelho.

• Honrar o Dia do Senhor, com ênfase 
na ordenança do sacramento.

• Ajudar todos os filhos do Pai Celes-
tial, em ambos os lados do véu, por 
meio do trabalho missionário e do 
recebimento das ordenanças, dos 
convênios e das bênçãos do templo.”

Para encontrar o anúncio desses 
ajustes, ver Russell M. Nelson, “Consi-
derações iniciais”, na página 6; Quentin 
L. Cook, “Uma conversão profunda e 
duradoura ao Pai Celestial e ao Senhor 
Jesus Cristo”, na página 8. Para mais 
informações a respeito desses ajustes, 
acesse o site DiaDoSenhor.LDS.org 
para ver a carta da Primeira Presidência, 
respostas para perguntas frequentes e 
recursos adicionais que podem ajudar 
indivíduos e famílias a honrar o Dia do 
Senhor. ◼
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Quando tinha 8 ou 9 anos, o élder Brook P. Hales estava 
numa reunião de jejum e testemunho em que seu pai 

presidia como bispo. O pai convidou a congregação para 
prestar testemunho, e quase todos os presentes o fizeram. 
“Foi talvez a primeira vez que senti o Espírito testificar da 
veracidade do evangelho”, recorda o élder Hales.

Desde essa ocasião, voltou a sentir esse testemunho 
diversas vezes, particularmente ao servir como secretário da 
Primeira Presidência a partir de 2008. Quando o presidente 
Thomas S. Monson foi apoiado profeta e presidente da 
Igreja, e novamente quando o presidente Russell M. Nelson 
foi apoiado, ele presenciou “o manto de profeta recair sobre 
cada um desses homens e soube, sem dúvida, que tinham 
sido escolhidos e chamados para ser o presidente da Igreja 
para aquele período”.

O élder Hales foi chamado setenta autoridade geral em 
17 de maio de 2018 e apoiado em 6 de outubro de 2018. 
Continuará como secretário da Primeira Presidência.

Nascido em Ogden, Utah, EUA, em 7 de abril de 1956, 
filho de Klea e Glenn Phillip Hales, o élder Hales concluiu 
em 1980 uma formação superior no setor bancário e finan-
ceiro no Weber State College (a atual Universidade Estadual 
de Weber). Após a graduação, trabalhou em operações 
bancárias comerciais e na Divisão de Registros e Finanças 
da Igreja. Casou- se com Denise Imlay Hales em 1981, e 
eles têm quatro filhos. O élder Hales serviu como missio-
nário de tempo integral na Missão França Paris, conselheiro 
num bispado, líder de grupo de sumos sacerdotes, bispo, 
presidente de estaca, organista do sacerdócio, professor da 
Escola Dominical e selador no templo.

Naquele dia, quando era menino, o élder Hales não 
prestou testemunho. Mas esse testemunho só cresceu com 
o tempo. “O evangelho de Jesus Cristo foi restaurado por 
meio do profeta Joseph Smith, o Livro de Mórmon é ver-
dadeiro, Deus nos ama perfeitamente e está ansioso para 
nos abençoar, Jesus é nosso Salvador e somos abençoados 
por ter a companhia constante do Espírito Santo se formos 
dignos”, testifica ele. ◼

A Igreja está preparando novas edições tanto de 
Hinos quanto de Músicas para Crianças e está em 

busca de sugestões e contribuições de membros da 
Igreja do mundo inteiro.

Em MusicaNova.LDS.org, você pode:
Dar sugestões — seus hinos ou músicas infantis 

atuais prediletos, hinos ou músicas infantis de dentro 
ou fora da Igreja a incluir, hinos ou músicas a deixar 
de fora, dificuldades com os hinários atuais e outros 
comentários.

Enviar obras originais — hinos, letras de hinos, 
músicas infantis ou letras de músicas infantis. A música 
deve ser condizente com as reuniões de adoração. 
Todos os idiomas e estilos culturais serão analisados 
para inclusão. Os menores de 18 anos poderão enviar 
contribuições se mandarem a permissão dos pais ou 
responsáveis. As contribuições devem ser recebidas 
até 1º de julho de 2019. ◼

Participe do novo hinário 
e do novo livro de 
músicas para crianças

Élder Brook P. Hales
Setenta autoridade geral



VEM, E 
SEGUE- ME  
Quórum de Élderes 
e Sociedade de 
Socorro
Outubro de 2018

Encontre esses recursos no aplicativo  
Biblioteca do Evangelho e no site  
VemESegueMe.LDS.org.
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Nestes últimos dias, Deus 
restaurou o sacerdócio e 
organizou os quóruns do 
sacerdócio e a Sociedade 
de Socorro para ajudar 
na realização de Seu tra-
balho de salvação. Assim, 
a cada domingo, quando 
estamos nas reuniões do 
quórum de élderes e da 
Sociedade de Socorro, 
debatemos e planejamos 
o que fazer para ajudar 
a realizar Sua obra. Para 
serem eficazes, essas reu-
niões precisam ser mais 
do que aulas. São opor-
tunidades de nos acon-
selharmos mutuamente 
sobre o trabalho de sal-
vação, aprendermos uns 
com os outros usando os 
ensinamentos dos líderes 
da Igreja e planejarmos e 
nos organizarmos para a 
realização desse trabalho.

Calendário de outubro a 
dezembro de 2018

Por que temos 
reuniões de 
quórum e da 
Sociedade de 
Socorro?

Em 2018, as reuniões do quórum de élderes e da Sociedade de Socorro 
seguem este calendário mensal:

Primeiro domingo: Reunir- se em conselho para tratar das responsabilida-
des, oportunidades e dos desafios locais, e fazer planos para agir.

Segundo e terceiro domingo: Estudar as mensagens recentes da conferên-
cia geral escolhidas pelos membros da presidência ou, às vezes, pelo bispo 
ou presidente de estaca.

Quarto domingo: Debater um tópico especial escolhido pela Primeira 
Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos. De outubro a dezembro de 
2018, o tópico é o estudo pessoal e familiar das escrituras.

Quinto domingo: Sob a direção do bispado.
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Novo calendário para 2019
A partir de janeiro de 2019, as reuniões do quórum de élderes e da 
Sociedade de Socorro serão realizadas somente no segundo e no quarto 
domingo de cada mês. Essas reuniões terão como foco as mensagens da 
conferência geral mais recente. As sugestões de ensino para essas reuniões 
se encontram nas edições de conferência geral da Liahona de maio e 
novembro e no aplicativo Biblioteca do Evangelho.

Outras mudanças que terão início a partir de 2019 incluem o seguinte:

•  As reuniões de conselho do primeiro domingo serão descontinuadas. 
Entretanto, conforme necessário, o quórum de élderes e a Sociedade 
de Socorro podem usar parte de uma reunião do segundo ou quarto 
domingo para se aconselharem sobre um tópico importante.

•  As reuniões de abertura, em que os quóruns do Sacerdócio Aarônico e 
do Sacerdócio de Melquisedeque se reúnem, ou nas quais a Sociedade 
de Socorro e as Moças se reúnem, não serão mais realizadas.

•  As reuniões do quórum de élderes e da Sociedade de Socorro não 
começarão com um hino ou com uma oração, mas serão encerradas 
com uma oração.

“Confiamos que 
vocês se aconselha-
rão mutuamente e 
buscarão revelação 
para implementar 
esses ajustes. (…) 
[A nova programa-
ção de domingo 
resultará] em pro-
fundas bênçãos 
para aqueles que 
entusiasticamente 
adotarem os ajustes 
e buscarem a orien-
tação do Espírito 
Santo. Nós nos apro-
ximaremos de nosso 
Pai Celestial e de 
nosso Senhor e Sal-
vador, Jesus Cristo.”
Élder Quentin L. Cook
Quórum dos Doze Apóstolos
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Quentin L. Cook, “Uma conversão 
profunda e duradoura ao Pai Celestial e ao 
Senhor Jesus Cristo”
Pode ser interessante para os membros 
saberem qual foi a primeira reação uns dos 
outros quando ouviram sobre as mudanças 
descritas na mensagem do élder Cook. Se 
um amigo de outra religião perguntasse 
por que a Igreja está fazendo esses ajustes, 
o que eles responderiam? Incentive- os a 
buscar possíveis respostas na mensagem do 
élder Cook. O que podemos fazer indivi-
dualmente e em família, e como quórum ou 
Sociedade de Socorro, para garantir que as 
mudanças alcancem o objetivo do Senhor? 
Como parte do debate, você pode fazer 
comentários com base nas considerações 

iniciais do presidente Nelson que inspirem 
os membros a “entusiasticamente adotarem” 
essas mudanças. 

Ronald A. Rasband, “Não vos 
perturbeis”
A mensagem do élder Rasband destaca 
várias escrituras que podem nos ajudar a 
dissipar quaisquer medos que possamos 
ter sobre os tempos trabalhosos em que 
vivemos. Peça aos membros que encon-
trem nessas escrituras conselhos que eles 
poderiam dar a alguém que está temeroso 
sobre o futuro. O que mais eles poderiam 
compartilhar com base na mensagem do 
élder Rasband? Como o medo pode “[limi-
tar] a perspectiva dos filhos de Deus”?  

Peça aos membros que contem como 
aprenderam a vencer seus temores e 
 viver com fé.

David A. Bednar, “Congregar em Cristo 
todas as coisas”
Se for possível, mostre uma corda e uma 
lista de verificação. Peça aos membros que 
comentem sobre a diferença entre ver as 
verdades do evangelho e os programas da 
Igreja como uma corda, e vê- los como uma 
lista de verificação de tópicos e tarefas. 
Incentive os membros a encontrar ideias nos 
exemplos na mensagem do élder Bednar.  
O que significa “congregar em Cristo todas as 
coisas”? (Ver Efésios 1:10.) O que podemos 
fazer para receber as bênçãos da promessa 
feita no final da mensagem do élder Bednar?

Dallin H. Oaks, “A verdade e o plano”
Como entender “as verdades do evangelho 
restaurado” nos ajuda quando enfrentamos 
oposição a nossas crenças e práticas? Para 
responder a essa pergunta, os membros 
podem analisar exemplos de verdades 
fundamentais na seção II da mensagem 
do presidente Oaks. Eles também podem 
analisar exemplos de como essas verdades 
são aplicadas (ver seção III). Seria útil que os 
membros encenassem como eles usariam 
algumas dessas verdades fundamentais para 

Os ensinamentos dos profetas vivos, videntes e reveladores nos dão 
uma orientação inspirada para o trabalho do quórum de élderes e 
da Sociedade de Socorro. Para as semanas em que as mensagens da 
conferência serão estudadas, o quórum de élderes ou a presidência 
da Sociedade de Socorro escolherão qual mensagem vão ensinar, 
com base nas necessidades dos membros. Em algumas ocasiões, o 
bispo ou o presidente de estaca também podem sugerir uma mensa-
gem. Os líderes devem enfatizar as mensagens dos membros da Pri-
meira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos. Entretanto, os 
membros da presidência podem selecionar qualquer mensagem da 
conferência mais recente, com base nas necessidades dos membros 
locais e conforme inspirados pelo Espírito.

Os líderes e professores devem encontrar maneiras de incentivar 
os membros a lerem a mensagem selecionada com antecedência. 
Devem incentivar os membros a virem às reuniões preparados para 
compartilhar as verdades do evangelho que aprenderam e as ideias 
que eles têm sobre como agir de acordo com essas verdades. As 
atividades didáticas sugeridas a seguir, que se baseiam em princípios 
ensinados no manual Ensinar à Maneira do Salvador, podem ajudar 
os membros a aprender com as mensagens da conferência geral.

Aprender com as 
mensagens da conferência 
geral — 2018 e 2019
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responder às críticas a um ensinamento ou 
prática da Igreja. 

D. Todd Christofferson, “Firmes e 
constantes na fé em Cristo”
Você pode dar início a um debate sobre 
essa mensagem desenhando uma linha 
no quadro e escrevendo Motivado pela 
sociabilidade em uma ponta e Compromisso 
semelhante ao de Cristo na outra. Peça aos 
membros que leiam o parágrafo que se 
inicia em: “Neste momento a maioria de nós 
se encontra em um ponto entre (…)” e pon-
derem em que ponto acham que se encon-
tram neste momento. O que aprendemos 
com os exemplos na mensagem do élder 
Christofferson que nos inspira a sermos 
firmes e constantes na aflição? (Ver também 
Alma 36:27–28.) Incentive os membros a 
compartilhar exemplos de pessoas que eles 
conhecem que demonstraram compro-
misso com o evangelho semelhante ao de 
Cristo mesmo em meio às aflições. 

Ulisses Soares, “Um em Cristo”
De acordo com o élder Soares, como o rio 
Amazonas representa os membros da Igreja 
restaurada de Jesus Cristo? O que essa 
comparação nos ensina sobre a influência 
que os membros novos podem ter na Igreja? 
Como podemos seguir o conselho do élder 
Soares, como quórum ou Sociedade de 
Socorro, para incentivar, apoiar e demons-
trar amor aos novos conversos? (Ver Morôni 
6:4–5.) Os membros que desejarem, podem 

compartilhar alguns desafios que enfren-
taram como membros novos da Igreja e 
como outros membros os ajudaram. Vocês 
também podem debater como os membros 
novos têm fortalecido sua ala ou seu ramo.

Gerrit W. Gong, “Nossa fogueira da fé”
Você pode mostrar a foto de uma fogueira e 
convidar alguém a contar uma experiência 
sobre uma ocasião em que se sentiu grato 
por ter uma fogueira. Peça aos membros que 
comentem o que o élder Gong quis dizer 
quando falou sobre “a fogueira da fé”. Você 
pode dividir os membros em grupos e pedir 
a cada grupo que estude e compartilhe uma 
das cinco maneiras sugeridas pelo élder 
Gong, pelas quais uma “fogueira da fé” pode 
nos incentivar. Dê tempo para que os mem-
bros ponderem sobre como podem fortalecer 
sua própria fé ou a de alguém que conhecem.

Dieter F. Uchtdorf, “Acreditar, amar, 
fazer”
Você pode iniciar um debate sobre essa 
mensagem escrevendo no quadro Deses-
pero e Felicidade. Peça aos membros que 
encontrem na mensagem atitudes e crenças 
que levam ao desespero e à felicidade, e 
relacione- as no quadro. Peça aos membros 
que comentem como eles vivenciaram a 
felicidade que advém de acreditar, amar e 
fazer, como o élder Uchtdorf ensina. Incen-
tive os membros a encontrar uma citação de 
incentivo na mensagem para compartilhar 
no lar ou com um amigo.

Joy D. Jones, “Por causa Dele”
Você pode contar a história que se encontra 
no início da mensagem da irmã Jones e pedir 
aos membros que pensem em ocasiões em 
que seus esforços para servir e ministrar 
pareceram “[passar] despercebido[s] (…) 
ou talvez [tenham] sido rejeitado[s]”. Após 
debater a história, escreva no quadro Por 
que devemos servir? Peça aos membros que 
respondam à pergunta lendo o restante da 
mensagem da irmã Jones, enquanto buscam 
ideias (ver também Doutrina e Convênios 
59:5). Como o conselho da irmã Jones muda 
a maneira como ministramos às pessoas e 
cuidamos delas?

Michelle D. Craig, “Descontentamento 
divino”
A irmã Craig fala sobre “a diferença entre 
nossa capacidade atual e o que queremos 
nos tornar”. Como Deus deseja que nos 
sintamos com relação a essa diferença? 
Como Satanás quer que nos sintamos sobre 
isso? Cada membro pode estudar uma das 
três seções na mensagem da irmã Craig para 
encontrar respostas para essas perguntas. O 
que podemos fazer para garantir que nosso 
“descontentamento divino” não se torne um 
“desânimo paralisante”?

Cristina B. Franco, “A alegria do serviço 
abnegado”
Para ensinar que “o amor é santificado 
pelo sacrifício”, a irmã Franco conta duas 
histórias: uma sobre Victoria e outra sobre 
uma viúva. Você pode pedir a dois membros 
que venham preparados para compartilhar o 
que aprenderam sobre amor e sacrifício com 
essas histórias. Que experiências podemos 
compartilhar que ensinam o mesmo princí-
pio? Exibir um vídeo que mostre o Salvador 
servindo às pessoas (como “Siga o exemplo 
de Jesus Cristo. Compartilhe Sua Luz — Sirva 
como Ele serviu”, no site LDS.org) pode dar 
início a um debate sobre como podemos 
seguir Seu exemplo de “serviço, associado ao 
amor e ao sacrifício”.

Henry B. Eyring, “As mulheres e o 
aprendizado do evangelho no lar”
As passagens de escrituras e citações de 
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“A Família: Proclamação ao Mundo” que o 
presidente Eyring usa em sua mensagem 
nos dão uma ideia sobre a importância da 
influência das mulheres no lar. Os membros 
podem trabalhar juntos para encontrar 
essas passagens e citações e debater o que 
aprenderam. Quais convites o presidente 
Eyring faz? Que promessas ele faz? Pondere 
sobre como cantar ou ler um hino sobre o 
lar, como “Pode o lar ser como o céu” (Hinos, 
nº 189), poderia aprofundar o debate.

Dallin H. Oaks, “Pais e filhos”
Ao se preparar para ensinar, decida qual 
seção da mensagem do presidente Oaks é 
mais relevante para as pessoas em seu quó-
rum ou na Sociedade de Socorro. Aqui estão 
algumas perguntas que podem ser usadas 
para incentivar o debate: Como as tendên-
cias modernas mencionadas na mensagem 
do presidente Oaks na seção I vão contra 
o plano do Pai Celestial? Que exemplos 
podemos compartilhar de mulheres fiéis 
que exemplifiquem as declarações sobre 
as mulheres na seção II? Como podemos 
incentivar as jovens que conhecemos a 
seguir o conselho específico dado a elas pelo 
presidente Oaks na seção III?

Russell M. Nelson, “A participação das 
irmãs na coligação de Israel”
Se você ensina na Sociedade de Socorro, 
divida as irmãs em quatro grupos e peça a 

cada grupo que leia um dos quatro convites 
na mensagem do presidente Nelson. Os 
grupos podem debater o que mais chama 
a atenção delas no convite, as experiências 
que tiveram ao colocá- lo em prática e ideias 
sobre como agir no futuro. Depois, cada 
grupo pode compartilhar com todos o que 
debateram. Se você ensina os portadores 
do sacerdócio, peça a eles que encontrem 
declarações na mensagem do presidente 
Nelson que indicam como o Pai Celestial Se 
sente em relação a Suas filhas. O que pode-
mos fazer para apoiar e incentivar a partici-
pação das irmãs na coligação de Israel?

M. Russell Ballard, “A visão da redenção 
dos mortos”
Você pode convidar os membros a aceitar o 
convite do presidente Ballard e ler Doutrina 
e Convênios 138 antes do debate. Peça aos 
membros que compartilhem experiências 
e ideias a respeito dessa seção durante a 
reunião. As perguntas a seguir podem ajudar 
os membros a entender a importância dessa 
revelação: Como essa revelação nos consola? 
Que verdades essa revelação contém que 
podem afetar o ‘modo como vivemos nossa 
vida diariamente’?

Bonnie H. Cordon, “Tornar- nos 
pastores”
Para ajudar os membros a considerar 
maneiras de aperfeiçoar seus esforços de 

ministração, você pode dividi- los em três gru-
pos e pedir a cada grupo que leia uma das 
três seções da mensagem da irmã Cordon. 
Peça a eles que compartilhem os princípios 
de ministração que aprenderam. Como 
nosso esforço para seguir esses princípios 
nos ajuda a nos “[tornarmos] os pastores 
que o Senhor necessita que nos tornemos”? 
Peça aos membros que compartilhem 
experiências em que a ministração de outra 
pessoa os ajudou a se sentirem lembrados e 
amados pelo Salvador.

Jeffrey R. Holland, “O ministério da 
reconciliação”
Você pode iniciar um debate sobre a mensa-
gem do élder Holland pedindo aos membros 
que pensem em um relacionamento em sua 
vida que precisa de cura ou reconciliação. 
Depois, eles podem ler a mensagem do élder 
Holland buscando identificar como Brad e 
Pam Bowen conseguiram ajudar na cura do 
pai. Quais bênçãos advêm desse esforço? 
Que tipo de visão os membros passam 
a ter, que pode ajudá- los a curar seus 
relacionamentos?

Neil L. Andersen, “Feridos”
Para apresentar a mensagem do élder 
Andersen, vocês podem ler juntos Lucas 
10:30–35 ou assistir ao vídeo “A Parábola do 
Bom Samaritano” (no site LDS.org). De que 
modo todos nós somos como o homem que 
caiu nas mãos dos salteadores? De acordo 
com o élder Andersen, em que sentido 
Jesus Cristo é “nosso Bom Samaritano”? 
Como podemos aceitar Sua cura? Você pode 
pedir aos membros que comentem como 
o Salvador curou as feridas deles ou as de 
seus entes queridos. Eles também podem 
estudar as palavras do élder Andersen para 
encontrar uma mensagem de incentivo  
que possam compartilhar com alguém que 
esteja ferido.

Russel M. Nelson, “O nome correto da 
Igreja”
Jesus Cristo ordenou que a Igreja seja 
chamada pelo Seu nome. Você pode ajudar 
a aumentar o desejo dos membros de 
seguir essa orientação, convidando- os a 
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estudar a mensagem do presidente Nelson 
e identificar por que “o nome da Igreja não é 
negociável”. Depois, peça a eles que identifi-
quem, no final da mensagem do presidente 
Nelson, as promessas que se cumprirão se 
trabalharmos para “restaurar o nome correto 
da Igreja do Senhor”. O que podemos fazer 
para ajudar nesse esforço?

Henry B. Eyring, “Ama, ama, ama”
O presidente Eyring propõe “duas questões 
cruciais”: “O que devo fazer para tomar [o 
nome do Salvador] sobre mim?” e “Como 
posso saber se estou progredindo?” Você 
pode escrever essas perguntas no quadro e 
pedir aos membros que compartilhem o que 
aprenderam sobre essas perguntas na men-
sagem do presidente Eyring e no exemplo 
da irmã Eyring. O presidente Eyring também 
menciona o hino “Eu quero ser como Cristo” 
(Músicas para Crianças, pp. 40–41). O que a 
letra desse hino acrescenta ao debate?

Dale G. Renlund, “Escolhei hoje”
Os membros podem pensar em alguém, 
um membro da família ou alguém a quem 
ministram, que gostariam de incentivar 
a seguir o plano do Pai Celestial. Depois, 
podem ler a mensagem do élder Renlund 
para descobrir como o Pai Celestial e Jesus 
Cristo Se sentem sobre nós. Como Eles nos 
ajudam a escolher a obediência? O que o 
exemplo Deles sugere sobre como podemos 
melhorar nossos esforços em nossa família e 
em nossa ministração?

Gary E. Stevenson, “Conduzir almas”
As pessoas a quem você ensina podem ter 
feito uma pergunta como esta na mensagem 
do élder Stevenson: “Como sabemos que 
estamos ministrando à maneira do Senhor?” 
Elas podem se beneficiar em debater 
possíveis respostas a essa pergunta que 
encontramos na mensagem. Você também 
pode trazer uma gravura do Salvador como 
um pastor (ver Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009, nº 64) e pedir aos membros que com-
partilhem o princípio da mensagem do élder 
Stevenson que a gravura representa. Depois, 
os membros podem compartilhar o que mais 
lhes chamou a atenção durante o debate.

Reuniões do quarto domingo 
— outubro a dezembro de 2018
ESTUDO PESSOAL E FAMILIAR DAS ESCRITURAS

Em 2018, nas reuniões do quarto domingo, o quórum de élderes e a Socie-
dade de Socorro vão debater o estudo pessoal e familiar das escrituras. Os 
líderes ou professores decidem quais debates eles vão conduzir sobre qual-
quer um dos princípios a seguir.

Estudo pessoal das escrituras
Para ajudar a inspirar os membros a estu-
darem as escrituras regularmente, convide 
cada um a escolher uma das seguintes 
passagens para ler: Josué 1:8; 2 Timóteo 
3:15–17; 1 Néfi 15:23–25; 2 Néfi 32:3; 
Doutrina e Convênios 11:22–23; 33:16–18. 
Após terem tempo para ler e ponderar, os 
membros podem compartilhar com mais 
alguém na sala o que a passagem ensina 
sobre o estudo das escrituras.

Você também pode convidá- los a 
prestar testemunho das bênçãos que 
recebem quando estudam as escritu-
ras. Os membros também podem ser 

beneficiados ao ouvirem o que outras 
pessoas fazem para tornar o estudo das 
escrituras mais significativo (ver alguns 
exemplos em “Ideias para melhorar o 
estudo pessoal das escrituras” em Vem, 
e Segue- Me — Estudo Pessoal e Familiar ). 
Você também pode compartilhar com 
os membros o que o élder Quentin L. 
Cook ensinou sobre “Os propósitos e as 
bênçãos associados [ao ajuste na progra-
mação dominical] e a outras mudanças 
recentes” (ver “Uma conversão profunda 
e duradoura ao Pai Celestial e ao Senhor 
Jesus Cristo”, Liahona, novembro de 2018). 
Os membros podem debater como 
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nossos esforços para melhorar o estudo das 
escrituras podem ajudar a alcançar esses 
propósitos. Os vídeos a seguir, disponíveis 
no site LDS.org, também podem inspirar os 
membros: “Words with Friends” [Bate-Papo 
com Amigos], “A Bênção das Escrituras”, 
“Daily Bread: Pattern” [O Pão de Cada Dia: 
Padrão] e “What Scriptures Mean to Me” 
 [O que as Escrituras Significam para Mim].

Consistência no estudo do 
evangelho
O élder David A. Bednar comparou o estudo 
familiar consistente das escrituras e outros 
bons hábitos a pequenas pinceladas que 
criam uma bela pintura. Para ajudar os 
membros a entender o que o élder Bednar 
ensinou, você pode mostrar uma pintura em 
que as pinceladas do artista sejam visíveis. 
Os membros podem ler a analogia do élder 
Bednar, que se encontra em “Mais diligentes 
e interessados em casa” (A Liahona, novem-
bro de 2009, pp. 19–20), e debater como as 
pinceladas no quadro são como o estudo das 
escrituras. O que nos ajuda a vencer os obs-
táculos que impedem o estudo consistente 
do evangelho, quando fazemos nosso estudo 
pessoal ou familiar? O que o presidente 
Russell M. Nelson prometeu àqueles que “tra-
balharem diligentemente para transformar [o] 
lar em um centro de aprendizado do evange-
lho”? (Ver “Tornar- nos santos dos últimos dias 
exemplares”, Liahona, novembro de 2018.) Dê 
tempo para que os membros ponderem e 
compartilhem o que foram inspirados a fazer 
devido ao que aprenderam hoje.

Debates sobre o evangelho no lar e 
na igreja
Uma maneira de ajudar os membros a 
entenderem a importância de debater o 
evangelho no lar e na igreja seria convidando 
um pai e seu filho para cantar “Faz- me andar 
só na luz” (Hinos, nº 199). O que a interação 
entre o pai e o filho na letra do hino nos 
ensina sobre o aprendizado do evangelho? 
Talvez alguns membros queiram compar-
tilhar algo sobre como tornar os debates 
sobre o evangelho uma parte natural e cons-
tante da vida familiar. As escrituras a seguir 
oferecem algumas ideias: Deuteronômio 
11:18–20; 1 Pedro 3:15; Mosias 18:9; Morôni 
6:4–5, 9; Doutrina e Convênios 88:122. Como 
os debates no lar e na igreja nos aproximam 
do Pai Celestial e de Jesus Cristo? 

IDEIAS PARA O ESTUDO FAMILIAR DAS ESCRITURAS NO 
LAR EM 2019
Em 2019, todos os membros da ala estudarão o Novo Testamento — no 
lar, na Escola Dominical e na Primária. Nas reuniões do quórum e da 
Sociedade de Socorro, os líderes e os professores devem lembrar aos 
membros as escrituras designadas para a próxima semana em Vem, e 
Segue- Me — Estudo Pessoal e Familiar para que eles as estudem em casa. 
Esse simples lembrete pode ser compartilhado por escrito, verbalmente 
ou de ambas as formas.

Os líderes do quórum de élderes, da Sociedade de Socorro e os professo-
res podem incentivar o estudo das escrituras buscando oportunidades de 
motivar a reflexão sobre o Novo Testamento nas reuniões do quórum de 
élderes e da Sociedade de Socorro. Por exemplo, os líderes do quórum de 
élderes, da Sociedade de Socorro e os professores podem:

•  Descobrir como as histórias ou a doutrina do estudo das escrituras se 
aplicam a uma lição do quórum de élderes ou da Sociedade de Socorro. 
Os líderes e os professores podem compartilhar o que aprenderam em 
uma reunião dominical.

•  Compartilhar com os membros como as histórias ou a doutrina do Novo 
Testamento se aplicam às responsabilidades deles no quórum de élde-
res ou na Sociedade de Socorro.

•  Conversar com os membros sobre as experiências positivas que tiveram 
com o estudo do Novo Testamento no lar e incentivá- los a compartilhar 
essas experiências também.



“Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por meio da inestimável dádiva de Sua Expiação, não ape-
nas nos salvou da morte e nos oferece, por meio do arrependimento, o perdão de nossos pecados, 
mas Ele também está pronto para nos salvar das tristezas e dos sofrimentos de nossa alma ferida.

O Salvador é nosso Bom Samaritano, enviado ‘para curar os quebrantados de coração’ (Lucas 
4:18). Ele vem até nós enquanto outros nos ignoram. Com compaixão, Ele deposita seu bálsamo 
de cura sobre nossas feridas e as sara. Ele nos carrega. Ele Se preocupa conosco. Ele nos convida: 
‘[Vinde] a mim (…) e eu [vos curarei]’ (3 Néfi 18:32).”

Élder Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos, “Feridos”, pp. 84–85.

Good Samaritan,  
de Annie Henrie Nader
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“O novo currículo integrado, centralizado no lar e apoiado pela 
Igreja, tem o potencial de libertar o poder das famílias à medida 
que cada família age de modo consciente e cuidadoso a fim de 
transformar o lar num local santificado de fé”, disse o presidente 
Russell M. Nelson durante a última sessão da 188ª conferência geral 
semestral da Igreja. “Prometo que, se trabalharem diligentemente 
para transformar seu lar em um centro de aprendizado do evangelho, 
com o tempo seu Dia do Senhor será um verdadeiro deleite. Seus 
filhos ficarão entusiasmados para aprender e viver os ensinamentos 
do Salvador, e a influência do adversário em sua vida e em seu lar 
diminuirá. As mudanças em sua família serão drásticas e contínuas.”




