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A Preparação para
a Missão
“Preparai o vosso coração ao Senhor” (I Samuel 7:3).

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

De uma entrevista

do Élder Ulisses

Soares, dos 

Setenta, atual-

mente Primeiro

Conselheiro na

Presidência da

Área Brasil, 

concedida a

Jennifer Maddy,

das Revistas da

Igreja.
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Por anos a fio, após o batismo de minha família, 
os missionários almoçavam em nossa casa todos
os dias. Aprendi a amá-los e senti o desejo de ser

como eles.
Quando tinha 11 anos de idade, fui chamado para

uma entrevista no bispado. O bispo anunciou: “Ulisses,
está na hora de começar a se preparar para a missão”.
Fiquei espantado, pois tinha apenas 11 anos! Mas ele
prosseguiu: “Temos de iniciar o processo agora”.

Em seguida, avisou: “Vou entrevistá-lo de vez em
quando para verificar seu progresso”. Logo depois me
deu algumas instruções. Ensinou-me sobre os manda-
mentos, o sacerdócio, a dignidade e a honestidade.
Fiquei muito impressionado, pois me fitou nos olhos
e garantiu: “Você servirá como missionário se seguir
as orientações que eu lhe der”.

Essas palavras ficaram gravadas em minha mente e
foram muito úteis, principalmente diante de desafios.
Certa vez, por exemplo, minha mãe me deu dinheiro
para comprar frutas. Por descuido do caixa, o valor do
troco era superior ao pago pela mercadoria. Comecei o
trajeto de volta para casa e, quando abri a mão, percebi
que tinha mais dinheiro do que na ida.

Satanás tentou convencer-me a ficar com a quantia.
Pensei: “Tenho um pouco de dinheiro para fazer o que
quiser e depois darei o troco correto a minha mãe”. Mas
logo mudei de idéia: “Não, não é isso que o bispo me
disse. Para sair em missão, tenho de ser honesto”. Senti
o Espírito naquele momento e voltei à mercearia para
devolver o dinheiro. Tive uma sensação muito agradável
no coração. Pensei: “Fui honesto, obedeci aos manda-
mentos e estou preparando-me para a missão. Serei um
missionário e preciso ser honesto”.

Quando estava no curso médio, arrumei um

emprego para juntar dinheiro para a missão, pois
meus pais eram pobres e não tinham condições de
pagar tudo. Meu salário não era muito alto, mas
depois de pagar o dízimo, decidi comprar todo mês
uma peça de vestuário para a missão. Um mês com-
prava uma camisa, outro mês uma gravata, em seguida
outra camisa. Nesses três anos, economizei o bastante
para adquirir todo o necessário. Poupei o suficiente
para custear a missão. Aprendi o princípio da econo-
mia, a obediência à lei do dízimo e quantas bênçãos
recebemos com isso.

A missão foi uma experiência excelente, pois me aju-
dou a compreender os princípios da vida e a aplicar o
evangelho no cotidiano.

Crianças, preparem-se para uma boa missão e uma
vida justa. O Senhor está aguardando para nos conceder
todas as bênçãos de que necessitamos. ●
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