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Como edificar uma família eterna?  
O primeiro passo é aprender com seus 
pais. Meus pais foram batizados em 

1951, quando eu tinha quatro anos. Estáva-
mos entre os primeiros membros da Igreja 
no Uruguai.

Com meus pais, aprendi como devo 
tratar as pessoas. Eles me ensinaram a 

D E  U M  A M I G O  P A R A  O U T R O

Como Tratar as Pessoas

estender a mão para todos, até aqueles que 
não são de nosso próprio país ou de nossa 
cultura. Certa vez, um capitão norueguês 
foi até o Uruguai. Estava sozinho, sem a 
família. Minha família o convidou a hos-
pedar-se em nossa casa. Muitas pessoas 
já moravam em nossa pequena casa, mas 
acolhemos mais um. 

Ao ver meus pais cuidar dos outros, 
aprendi um princípio simples do evangelho 
de Jesus Cristo: ser gentil com as pessoas, 
tratá-las bem e não julgá-las. Ser gentil e 
ajudar as pessoas necessitadas. 

Também vi como meus pais ser-
viam na Igreja e como ajudavam os ILU
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“Servi-vos uns aos outros pelo amor” (Gálatas 5:13).

Extraído de uma 
entrevista com o 
Élder Francisco J. 
Viñas, dos Setenta, 
que serve atualmente 
como Presidente na 
Presidência de  
da Área Caribe  
por Sarah Cutler.
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missionários. Antes de ser chamado como líder do 
sacerdócio, eu já havia aprendido muito em casa com 
meus pais.

Quanto antes você começar a viver o evangelho, 
melhor será sua vida. Um dia, você poderá transmitir 
a mensagem e o legado do evangelho a seus filhos e, 
depois, aos filhos deles. Você pode começar uma nova 
geração de uma família eterna, se aprender os princí-
pios básicos do evangelho.

O exemplo de meus pais foi um grande legado 
para mim e para minha família. Espero que continue 
a ser um legado para todas as gerações vindouras. 
Minha esposa e eu temos um ótimo relacionamento 
com nossos filhos. Procuramos ajudá-los a compreen-
der o que meus pais me ensinaram: se amarmos as 
pessoas e as ajudarmos, seremos abençoados. Nos-
sos filhos tiveram muitos desafios, mas todos foram 
selados no templo. São ativos na Igreja, e espero que 
transmitam esse legado à próxima geração.

Meus netos são a quarta geração de nossa família 
na Igreja. Espero que possamos compartilhar com ILU
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eles a mesma capacidade de aceitar as pessoas, de 
ajudá-las e de elevá-las. Estamos nos esforçando para 
estabelecer uma família com base na fé em Jesus 
Cristo e em um forte 
testemunho de Seu 
evangelho. ●


