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Nossa motivação e pensamentos aca-
bam por influenciar nossos atos.
Deixem-me contar uma experiência

pessoal que tive na juventude sobre o poder
de um motivo justo.

Depois dos tumultos da Segunda Guerra
Mundial, minha família acabou indo morar
na Alemanha Oriental, que estava sob ocupa-
ção russa. Quando cursei a quarta série, tive
que aprender russo como primeira língua
estrangeira na escola. Achei muito difícil por
causa do alfabeto cirílico, mas com o tempo
consegui sair-me bem.

Quando completei onze anos, nossa família precisou
sair às pressas da Alemanha Oriental por causa da orien-
tação política do meu pai. Fui matriculado numa escola
da Alemanha Ocidental, que na época era ocupada pe-
los americanos. Nesse estabelecimento, todas as crian-
ças tinham de aprender o inglês. Aprender russo tinha
sido difícil, mas o inglês foi impossível para mim. Achei
que minha boca não tinha sido feita para falar inglês.
Meus professores se esforçaram. Meus pais sofreram.
Mas eu sabia que o inglês definitivamente não era o
meu idioma.

Foi então que algo mudou em minha vida de jovem.
Quase todos os dias, eu ia de bicicleta até o aeroporto
para ver os aviões decolarem e aterrissarem. Li, estudei
e aprendi tudo o que pude sobre aviação. O meu maior
desejo era tornar-me piloto. Já podia ver-me sentado na
cabine de um avião comercial ou de um caça militar.
Sentia no fundo do coração que esse era o meu destino!

Descobri então que, para tornar-me piloto, teria 
de aprender inglês. Da noite para o dia, para a total

surpresa de todos, pareceu que minha boca
havia mudado. Consegui aprender inglês.
Ainda assim, foi necessário muito trabalho,
persistência e paciência, mas consegui!

Por quê? Por causa de um motivo forte e
justo!

O testemunho da veracidade do evange-
lho restaurado de Jesus Cristo é a mais vigo-
rosa força motivadora de nossa vida. Jesus
ressaltou muitas vezes o poder dos bons
pensamentos e dos motivos corretos:
“Buscai-me em cada pensamento; não duvi-
deis, não temais” (D&C 6:36).

O testemunho de Jesus Cristo e do evan-
gelho restaurado nos ajudará na vida, primeiro, a apren-
der o plano específico de Deus para nós e, depois, a agir
de modo condizente. Ele nos dará a certeza da realida-
de, veracidade e bondade de Deus, dos ensinamentos e
Expiação de Jesus Cristo e do chamado divino dos pro-
fetas modernos. O testemunho impele-nos a viver em
retidão, e uma vida justa tornará nosso testemunho ain-
da mais forte. ●
Adaptado de um discurso proferido na conferência geral de
outubro de 2006.

C O I S A S  E M  Q U E  P E N S A R
1. Depois que o Presidente Uchtdorf descobriu que teria

de aprender inglês para ser piloto, teve facilidade com essa

língua? O que mudou para que ele conseguisse aprender?

2. Em sua opinião, o que torna um desejo justo ou injusto?

De que forma o desejo do Presidente Uchtdorf de aprender

inglês era justo?

3. O que o testemunho pode incitar-nos a fazer? Como

você pode tornar seu testemunho a força motivadora mais 

vigorosa da sua vida?

A2

O Presidente
Uchtdorf ensina 

sobre forças motiva-
doras justas em 

nossa vida.

V I N D E  A O  P R O F E T A
E S C U T A R

A Mais Vigorosa 
Força Motivadora
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