
Comunicado

Data: 15 de setembro de 2017

Para: Autoridades gerais; presidência geral das 
auxiliares; setentas de área; presidentes de estaca, 
missão e distrito; bispos e presidentes de ramo

De: Departamento do Sacerdócio e da Família (1- 801- 240- 3468)

Assunto: Evento Cara a Cara para os Jovens Adultos Solteiros com o Élder Oaks e o 
Élder Ballard

Em 19 de novembro de 2017, o Élder Dallin H. Oaks e o Élder M. Russell Ballard vão 
responder a perguntas dos jovens adultos solteiros em um evento Cara a Cara mundial, 
ao vivo. O objetivo desse evento é ajudar os jovens adultos solteiros, inclusive aqueles que 
não são membros da Igreja, a edificar a fé e a confiança para tomar as decisões corretas e 
vencer os desafios nessa etapa importante de sua vida.

O Élder Oaks e o Élder Ballard gostariam que vocês incentivassem os jovens adultos 
solteiros em suas alas, estacas e classes de instituto para se reunirem e participarem desse 
evento (ao vivo onde estiver disponível ou a qualquer momento depois do evento). Eles 
também solicitam que peçam a cada jovem adulto solteiro que leve um amigo para o evento. 
Esse amigo pode ser outro membro, um membro menos ativo ou um não membro. Todos 
serão bem- vindos. Os missionários de tempo integral são convidados a participar.

Onde for possível, os líderes do sacerdócio devem unir- se aos diretores do Instituto 
para incentivar os jovens adultos solteiros a assistir à transmissão no prédio do Instituto. 
Onde não houver um edifício do Instituto próximo, os líderes do sacerdócio podem tomar 
as providências necessárias para exibir o evento em uma capela.

O horário da transmissão com a lista dos idiomas disponíveis e outros detalhes será 
enviado aproximadamente quatro semanas antes do evento.

Como Participar
• Peça aos jovens adultos solteiros que enviem perguntas pelo site YSAFace2Face .LDS .org 

ou usando a hashtag #LDSface2face.
• Participe do evento ao vivo no site LDS.org ou por transmissão via satélite em 19 de 

novembro, às 6:00 p.m. MST.
• Aqueles que não puderem assistir ao evento ao vivo, podem assisti- lo no site 

YSAFace2Face .LDS .org a qualquer momento depois que o evento tiver começado. 
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