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atividades.
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Como podemos ter acesso ao poder 
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a implementá-los em nossas reu-
niões do Sacerdócio de Melquisede-
que e da Sociedade de Socorro.

32 A importância eterna da família
Élder M. Russell Ballard
Quando compreendemos o quanto 
as famílias tradicionais são 
importantes para o plano do Pai 
Celestial, mobilizamo- nos para 
apoiá- las.
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7 Princípios das professoras visitan-
tes: Manter contato com a irmã 
a qualquer hora, em qualquer 
lugar e de todas as maneiras
Em vez da mensagem mensal, 
neste ano a ênfase será nos princí-
pios das visitas de professoras visi-
tantes para ajudá- las a ministrar 
melhor e com mais amor às irmãs.
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8 Olhar e viver

Élder W. Mark Bassett
Assim como a bateria de meu 
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constante recarga para nos levar 
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Jean B. Bingham
Descubra como a frequência ao 
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20 A bênção prometida pela  
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Cheri Evans
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44 Em casa antes do programado
Destiny Yarbro
Eu estava tendo dificuldade para 
encontrar significado em minhas 
atividades diárias após deixar o 
campo missionário mais cedo, mas 
percebi que havia outras maneiras 
de continuar a servir!

48 Como o instituto pode ajudá- lo 
a aprender o evangelho
Po Nien (Felipe) Chou
Três novas opções de estudo enfa-
tizam o uso de talentos, diários 
e perguntas inspiradas para 
aprofundar seu conhecimento 
do evangelho.
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dência geral das Moças
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Nik Day
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Presidente Russell M. Nelson
Depois de estudar todas as refe-
rências das escrituras sobre Cristo, 
você pode ficar surpreso ao ver 
como seu testemunho cresceu.

60 Futebol, domingos e mergulhos 
espirituais de barriga
Charlotte Larcabal
Será que não jogar aos domingos 
faria Will perder seu lugar no time?

63 Meu estranho vizinho
Samantha Best
Meus tios tentaram me amedron-
tar para eu não conversar com o 
vizinho, mas ele pode ter salvado 
minha vida.
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Compartilhar guloseimas  
e sorrisos

68 Uma resposta para Lucia
Murlene Watkins
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a compreender.

70 Deixe sua luz resplandecer
Presidente Thomas S. Monson
Como você pode ser uma luz para 
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72 Lucas e o valentão
Eric B. Murdock
Lucas não gostava de sofrer  
bullying, mas será que fez a  
coisa certa?

74 Moroni e o mecânico
Élder Claudio R. M. Costa
Quando nosso carro parou de 
funcionar, meu filho Moroni orou 
para que a pessoa certa viesse nos 
ajudar.
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Kim Webb Reid

79 Página para colorir:  
Faço parte de um mundo  
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“Temos a responsabilidade de elevar- nos da medio-
cridade para a competência, do fracasso para a 
realização”, ensinou o presidente Monson. “Nossa 

tarefa é nos tornarmos o melhor que pudermos. Uma das 
maiores dádivas de Deus para nós é a alegria de tentar de 
novo, pois nenhum fracasso precisa ser definitivo.” 1

Tendemos a associar a chegada de um novo ano a reso-
luções e metas. Decidimos melhorar, mudar e tentar nova-
mente. A maneira mais importante de tentar novamente 
talvez seja adotar o que o presidente Monson chamou de 
“o dom do arrependimento”.2

Nos trechos a seguir, tirados de seus ensinamentos 
desde que se tornou presidente da Igreja, o presidente 
Monson nos aconselha a “[aplicar] o sangue expiatório de 
Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados 
e nosso coração seja purificado”.3

O milagre do perdão
“Todos já fizemos escolhas incorretas. Se ainda não 

corrigimos essas escolhas, asseguro- lhes que há um meio 
de fazê- lo. O processo se chama arrependimento. Rogo a 
vocês que corrijam seus erros. Nosso Salvador morreu a 
fim de proporcionar a todos nós essa dádiva abençoada. 
Embora o caminho não seja fácil, a promessa é real: 
‘Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, 
eles se tornarão brancos como a neve’ (Isaías 1:18). ‘E eu, 
o Senhor, deles não mais me lembro’ (D&C 58:42). Não 

coloquem em risco sua vida eterna. Se pecaram, quanto 
antes começarem a trilhar o caminho de volta, mais cedo 
encontrarão a doce paz e a alegria que advêm do milagre 
do perdão.” 4

Retornar ao caminho
“Embora seja imperativo escolher com sabedoria, há 

momentos em que faremos escolhas insensatas. O dom do 
arrependimento, oferecido por nosso Salvador, permite- nos 
corrigir nosso curso, para que voltemos ao caminho que 
vai levar- nos à glória celestial que buscamos.” 5

O caminho de volta
“Se algum de vocês tropeçou na jornada, prometo que 

há um caminho de volta. O processo se chama arrependi-
mento. Embora o caminho seja difícil, sua salvação eterna 
depende disso. O que poderia ser mais digno de seu 
empenho? Rogo que decidam agora mesmo dar os passos 
necessários para arrepender- se plenamente. Quanto antes 
fizerem isso, mais cedo poderão vivenciar a paz, a sereni-
dade e a certeza mencionadas por Isaías (ver Isaías1:18).” 6

As pessoas podem mudar
“Precisamos ter em mente que as pessoas podem mudar. 

Elas podem abandonar maus hábitos. Podem arrepender- se 
de transgressões. Podem portar dignamente o sacerdócio. 
E podem servir ao Senhor diligentemente.” 7

Presidente  
Thomas S. Monson

O DOM DO  
ARREPENDIMENTO

M E N S A G E M  D A  P R I M E I R A  P R E S I D Ê N C I A
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ENSINAR USANDO ESTA MENSAGEM

Todos nós somos imperfeitos — somente por meio do dom do arrependi-
mento proporcionado pelo sacrifício de Jesus Cristo podemos ser limpos 

do pecado e melhorar nossa vida. Você pode conversar com as pessoas a quem 
ensina sobre como “corrigimos nosso curso” por meio do arrependimento. 
Como elas se sentiram mais próximas do Pai Celestial e de Jesus Cristo devido 
a mudanças positivas que fizeram em sua vida? Você pode lhes pedir que 
escrevam resoluções espirituais para o novo ano e relatem seu progresso a 
um amigo, cônjuge ou outro familiar.

Tornar- se limpos novamente
“Se houver qualquer coisa errada 

em sua vida, há um caminho de volta 
para vocês. Cessem todas as iniqui-
dades. Conversem com seu bispo. 
Seja qual for o problema, ele pode 
ser resolvido com o devido arrependi-
mento. Vocês podem tornar- se limpos 
novamente.” 8

O papel essencial do Salvador
“Nosso Salvador, Jesus Cristo, é 

essencial ao [plano de salvação]. Sem 
Seu sacrifício expiatório, tudo estaria 
perdido. No entanto, não é o sufi-
ciente acreditar Nele e em Sua missão. 
Precisamos trabalhar e aprender, bus-
car e orar, arrepender- nos e melhorar. 
Precisamos conhecer as leis de Deus 
e vivê- las. Precisamos receber Suas 
ordenanças de salvação. Somente 
dessa forma obteremos a verdadeira 
e eterna felicidade.” 9 ◼

NOTAS
 1. Thomas S. Monson, “A força interior”,  

A Liahona, julho de 1987, p. 69.
 2. “Escolhas”, A Liahona, maio de 2016, p. 86.
 3. Mosias 4:2.
 4. “Os três Rs da escolha”, A Liahona,  

novembro de 2010, p. 69.
 5. “Escolhas”, p. 86.
 6. “Guarda os mandamentos”, A Liahona, 

novembro de 2015, p. 85.
 7. “Ver os outros como eles podem vir a ser”,  

A Liahona, novembro de 2012, p. 68.
 8. “O poder do sacerdócio”, A Liahona, maio 

de 2011, p. 67.
 9. “O caminho perfeito para a felicidade”,  

A Liahona, novembro de 2016, pp. 80–81.DE
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O arrependimento  
é um dom

O dom do arrependimento 
não é um dom que se 

pode ver ou tocar. Ao contrá-
rio, é um dom que se pode sen-
tir. Isso significa que, quando 
fazemos uma escolha errada, 
podemos nos arrepender e sen-
tir paz e felicidade novamente.

O Pai Celestial e Jesus sempre 
vão nos ajudar a nos arre-
pender. Combine cada figura 
com um passo diferente do 
arrependimento.

O presidente Monson explica que 
“nossa responsabilidade é elevar- 

nos da mediocridade para a competên-
cia, do fracasso para a realização. Nossa 
tarefa é nos tornarmos o melhor que 
pudermos”. Muitas pessoas dedicam o 
mês de janeiro a fazer metas e tomar 
resoluções para melhorar: sorrir mais, 
ter uma alimentação mais saudável ou 
aprender uma nova habilidade. Ainda 
que tais metas possam ajudá- lo a mudar 

JOVENS

CRIANÇAS

para melhor, a melhor maneira de 
mudar é por meio do arrependimento.

Arrepender- se pode ser difícil, mas é 
um dom! Se confiarmos em Jesus Cristo 
e nos arrependermos de nossos peca-
dos, conseguiremos crescer e progredir. 
O presidente Monson disse: “Nosso Sal-
vador, Jesus Cristo, é essencial ao [plano 
de salvação]. Sem Seu sacrifício expiató-
rio, tudo estaria perdido”. Por meio do 
arrependimento, você pode se tornar 

Decidir se arrepender

limpo de seus pecados e avançar no 
processo de ser mais semelhante a Ele.

Pense em algo que o esteja impe-
dindo de se tornar como o Salvador. 
É o seu linguajar? Como você trata 
seus amigos ou sua família? Depois de 
pensar em que poderia melhorar, ore 
ao Pai Celestial e expresse seu desejo 
de mudar. Lembre- se de que, por meio 
do poder de Sua Expiação, Jesus Cristo 
pode ajudá- lo a superar sua fraqueza. 
Como o presidente Monson ensinou: 
“O dom do arrependimento, oferecido 
por nosso Salvador, permite- nos corrigir 
nosso curso”.

Sentimos tristeza.

Oramos ao Pai Celestial, 
contamos a Ele o que 
aconteceu e pedimos 
Sua ajuda para fazer 
escolhas melhores da 
próxima vez.

Pedimos perdão e  
tentamos melhorar.

Sentimos paz e 
sabemos que fomos 
perdoados.
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Ver também “Oito mitos 
sobre o arrependimento” 
em LDS .org/ go/ 1186.

Ainda que as metas para 
o novo ano possam nos 

ajudar a crescer, a melhor 
maneira de mudar é por 

meio do arrependimento.
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P R I N C Í P I O S  D A S  P R O F E S S O R A S  V I S I T A N T E S

Fé, família, auxílio

“Ministrar” é servir, cuidar ou 
ajudar de modo a contribuir 
para o bem- estar ou a felicidade 
de outra pessoa. O trabalho de 
professoras visitantes consiste 
em descobrir maneiras de minis-
trar às irmãs que visitamos. Jesus 
Cristo ministrou a todos, a qual-
quer hora e em qualquer lugar. 
Alimentou os 5 mil, consolou 
Maria e Marta por ocasião da 
morte do irmão e ensinou Seu 
evangelho à mulher que tirava 
água do poço. Ele servia devido 
a Seu sincero amor.

Ao seguir Seu exemplo, como 
professoras visitantes, podemos 
conhecer e amar cada irmã que 
visitamos, lembrando- nos de 
que o amor é o alicerce de tudo 
que fazemos. Quando ora-
mos por inspiração para saber 
como servir à irmã e ajudá- la a 

fortalecer sua fé, “não se poderá 
impedir que os anjos [nos] façam 
companhia”.1

Da organização da Sociedade 
de Socorro em 1842 até hoje, o 
ministério das mulheres abençoa 
vidas. Por exemplo, Joan John-
son, uma viúva de 82 anos, e 
sua companheira de professoras 
visitantes visitam sua vizinha que 
tem 89 anos e está com pneu-
monia. Elas perceberam que a 
vizinha precisava delas mais de 
uma vez por mês, então come-
çaram a contatá- la toda semana, 
pessoalmente ou por telefone.

Para outras professoras visi-
tantes, enviar uma mensagem de 
texto ou um e- mail de incentivo 
pode ser a melhor coisa a fazer 
pela irmã naquele mês. Criar 
afinidades pessoais e ouvir com 
atitude de amor são a essência do 

O trabalho de professoras 
visitantes é ministrar. Jesus 
ministrava a qualquer 
hora e em qualquer lugar. 
Podemos fazer o mesmo.

Ministrar
Em vez de uma mensagem específica, a cada 

mês esta página dará destaque a um princípio 
diferente para nos ajudar a ministrar com 

mais eficácia umas às outras. Ao orar e buscar 
inspiração, vocês saberão a mensagem espiritual 

e o serviço de que cada irmã precisa.

trabalho de professoras visitantes. 
A tecnologia moderna e as visitas 
pessoais — que sempre foram 
e continuam sendo eficazes — 
ajudam- nos a fazer esse trabalho 
a qualquer hora, em qualquer 
lugar e de muitas maneiras.2 
Isso é ministrar como Jesus fez.

NOTAS
 1. Ensinamentos dos Presidentes da 

Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 477.
 2. Ver Manual 2: Administração da 

Igreja, 2010, 9.5.1.

Pense nisto

Como podemos parar  
de nos preocupar com 

“o que conta” no 
trabalho de professoras 

visitantes e nos 
concentrar no que cada 

irmã precisa de suas 
professoras visitantes?

Manter contato 
com a irmã a 
qualquer hora, 
em qualquer 
lugar e de todas 
as maneiras
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A menos que o alternador do 
meu carro fosse consertado 
ou substituído, eu não poderia 
continuar a viagem.

O alternador se conecta 
ao motor. Ele é essencial 
para manter um automóvel 
funcionando.

O alternador é um 
gerador que converte 
a energia mecânica 
em energia elétrica.
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Na minha infância e adolescência, minha família 
viajava com regularidade do norte da Califórnia até 
Utah, EUA. Não era a viagem pelo deserto que nos 

agradava; era a chegada ao destino e a alegria de visitar 
familiares lá.

No verão antes de sair em missão de tempo integral, 
viajei de novo para visitar parentes em Utah. Mas dessa 
vez, meu irmão mais jovem David e eu viajamos sozi-
nhos. Estávamos com 16 e 18 anos de idade na época. Já 
tínhamos feito a viagem de dez horas com a família tantas 
vezes que tínhamos confiança em nossa capacidade de 
viajar bem.

Visitamos nosso tio Kay, a tia Dianne e nossa prima 
Michelle. Depois, enquanto David estendia sua visita, tive 
que retornar à Califórnia sozinho para uma consulta com 
o dentista.

Já estava escurecendo quando saí de Spanish Fork, Utah, 
para começar a viagem que duraria a noite inteira. Tudo 
correu bem no início. Logo saí da rodovia que vai do sul 
ao norte e peguei a que vai do leste para o oeste. Acendi 
os faróis e acelerei em direção à parte ocidental de Utah. 
Conforme os quilômetros passavam e a noite no deserto 
ficava cada vez mais escura, notei que se tornava mais e 
mais difícil enxergar a estrada. Então percebi que a luz 
dos faróis estava enfraquecendo. Até que finalmente apa-
garam, o motor parou e o carro deslizou até parar ao lado 
da interestadual.

A bateria estava descarregada. O carro não conseguia ir 
adiante. Apesar de ter sido cuidadoso e me assegurar de 
ter bastante combustível e até anotado onde deveria parar 
para abastecer, não estava preparado para uma completa 
perda de energia elétrica.

O que é um alternador?
Fui criado por um pai que se orgulhava de pessoal-

mente fazer a manutenção dos carros da família. Ele nos 
ensinou sobre mecânica de autos, então eu sabia que uma 
bateria boa não descarregaria enquanto o carro estivesse 
em movimento a menos que houvesse um problema no 
alternador. O alternador é um gerador elétrico que con-
verte a energia mecânica em energia elétrica. Ele usa a 
energia cinética do motor em movimento para produzir 
energia magnética que é transformada em corrente elétrica 
que continuamente recarrega a bateria. Isso permite que 
os faróis, o rádio, o ar condicionado e outros dispositivos 
elétricos funcionem sem interrupção. Além disso, mantém 
o motor funcionando.

Algo estava errado com o alternador do meu carro. Ele 
precisava ser consertado ou substituído antes de eu poder 
continuar a viagem.

Numa época antes dos celulares, minha única esco-
lha era começar a andar. Mais tarde, um homem me deu 
carona e me levou até a cidade mais próxima. De um 
telefone público, chamei um reboque. Sentei- me na cabine 

Élder  
W. Mark Bassett
Dos SetentaOlhar e viver

Quando nos voltamos a Deus, 
geramos uma fonte constante 
de renovação espiritual.
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com o motorista durante a viagem de uma hora até o carro. 
Depois, acompanhei- o novamente na volta para a cidade-
zinha com meu carro sendo rebocado. Finalmente, quatro 
horas depois de deixar o carro pela primeira vez, eu estava 
dentro dele de novo, dormindo, em frente a um posto de 
gasolina até que ele abrisse.

Quando o gerente chegou, riu da ideia de que sua 
cidadezinha teria a peça de que eu precisava. Ele poderia 
fazer um pedido, mas ela só chegaria em dois ou três dias. 
Depois ficou com pena de mim. Disse- me que poderia 
colocar a bateria em um carregador por cerca de três horas. 
Isso daria ao carro força suficiente para me levar à cidade 
seguinte. Talvez eles tivessem a peça de que eu necessitava.

Com a bateria carregada, parti sem ligar coisa alguma que 
desperdiçasse a preciosa eletricidade. Consegui chegar até 
a cidade seguinte, mas eles também não tinham a peça de 
que eu precisava. Esse ciclo continuou — uma carga de três 
horas para uma viagem de duas horas de uma cidade até a 
outra. Depois de encontrar pessoas bondosas nas cidades 
pelo caminho, finalmente cheguei à casa de meus pais, 
exausto após uma jornada de 30 horas, mas são e salvo.

Maná espiritual
Existe um paralelo entre minha viagem e a jornada dos 

israelitas pelo deserto na época do Velho Testamento. Por 
40 anos, os israelitas foram constantemente abastecidos 
com um alimento caído do céu chamado maná (ver Êxodo 
16 e Números 11).

Em nossos dias, temos a necessidade semelhante de 
alimento do céu, alimento espiritual. Felizmente, podemos 
criar um “alternador espiritual” que vai “gerar” o “maná 
espiritual” de que precisamos. Já que nossas necessidades 
são supridas ao mantermos nosso relacionamento com 
nosso Pai Celestial e Seu Filho, Jesus Cristo, assim como os 
israelitas reservavam um tempo para, a cada dia, recolher o 
maná material, nós, hoje, precisamos recolher o maná espi-
ritual por meio da oração, do estudo do evangelho e do 
esforço constante para ter a companhia do Espírito Santo.

Os israelitas acabaram cansados de recolher o maná mate-
rial e tiveram “ardente desejo” das coisas que deixaram para 
trás (Números 11:4). Se nos permitirmos ficar cansados de 

recolher o maná espiritual, talvez nos encontremos sentindo 
saudades de coisas que não são de nosso interesse espiritual. 
Como os frustrados israelitas, arriscamo- nos a perder de vista 
nosso propósito original — chegar à terra prometida. Talvez 
até desejemos nunca ter saído de nosso “Egito” (ver Núme-
ros 11:5–6). Por fim, nosso alternador espiritual para de gerar 
força e ficamos impossibilitados de progredir. Acabamos 
encalhados, famintos e ansiosos pelo resgate.

Ver o milagre
O presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ensinou: 

“Às vezes tenho a impressão de que não damos o devido 
valor às escrituras, pois não apreciamos plenamente a rara 
oportunidade que temos de possuí- las e o quão aben-
çoados somos por isso. Parecemos tão acomodados em 
nossas experiências deste mundo e tão habituados a ouvir 
o evangelho ser ensinado a nós que nos é difícil imaginar 
que poderia ser diferente”.1

Nunca devemos perder de vista nossa necessidade do 
estudo regular das escrituras, da oração e da obediência 
porque isso nos ajuda a manter a companhia do Espírito 
Santo. Se negligenciarmos as atividades de recarga espiri-
tual na vida, ficarmos entediados ou meramente as realizar-
mos por rotina, nosso alternador espiritual não funcionará 
completamente. Podemos lentamente ficar descarregados 
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espiritualmente, talvez de modo tão gradual que mal per-
cebemos. Nesse período, a única maneira de nos recuperar 
é nos voltar a Jesus Cristo e nos arrepender. Por meio da 
Expiação de Jesus Cristo e do arrependimento sincero, 
todas as coisas podem ser restauradas.

Olhar e viver
Quando os israelitas reclamavam, perdiam a gratidão 

pela bênção de serem nutridos. Como punição, “o Senhor 
mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam 
o povo; e morreu muito povo de Israel” (Números 21:6).

Finalmente, “o povo foi a Moisés, e disse: Pecamos, por-
quanto falamos contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor 
que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo.

E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, 
e põe- na sobre uma haste, e acontecerá que todo o que for 
mordido e que olhar para ela viverá.

E Moisés fez uma serpente de bronze, e pô- la sobre 
uma haste; e acontecia que, se alguma serpente mordesse 
alguém, e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava 
vivo” (Números 21:7–9).

As modernas serpentes de bronze
A serpente de bronze é um símbolo de Cristo sendo 

levantado na cruz (ver João 3:14–15). Quando procuramos 
os conselhos dos profetas modernos, estamos olhando 
para Cristo porque eles dirigem nosso foco para o plano 
de nosso Pai, no qual Jesus Cristo exerce um papel essen-
cial. Assim como as pessoas bondosas que me permitiram 
recarregar a bateria, os profetas, videntes e reveladores 
vivos nos recarregam espiritualmente ao nos lembrar que 
somos filhos de nosso Pai Celestial e que é Sua “obra e 
(…) glória: Levar a efeito a imortalidade e vida eterna 
do homem” (Moisés 1:39). Eles nos aconselham especifi-
camente a adorarmos de maneira mais eficaz no Dia do 
Senhor e assim aumentarmos nossa fé no Pai Celestial, em 
Seu plano de felicidade e em Jesus Cristo e Sua Expiação.

A história de Moisés e a serpente de bronze também é 
citada no Livro de Mórmon. É- nos dito que “muitos olha-
ram e viveram” (Alma 33:19; ver também os versículos 
20–22). Outros, contudo, recusaram- se a olhar. “E o que 

tinham a fazer era olhar; e por causa da simplicidade do 
método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que 
pereceram” (1 Néfi 17:41). Será que vai ser dito de nós 
algum dia que nos recusamos a olhar para os profetas e 
ouvir seus conselhos devido à simplicidade do método?

“Se pudésseis ser curados simplesmente olhando ao 
redor para serdes curados, não o faríeis rapidamente? (…) 

Então olhai ao redor e começai a acreditar no Filho de 
Deus” (Alma 33:21, 22).

Sou grato pelas bênçãos que recebemos ao continuar-
mos no caminho de nossa “estrada para o céu” e incenti-
varmos outros a fazerem o mesmo. Agradeço igualmente 
pela oportunidade de, quando nos perdemos, arrepender- 
nos, abandonar os maus hábitos e voltar ao caminho cor-
reto. As bênçãos são imensuráveis.

Outra passagem do Livro de Mórmon que fala da 
experiência dos israelitas conclui: “E assim como todos 
os que olharam para aquela serpente viveram, assim tam-
bém todos os que olharem para o Filho de Deus, com fé, 
tendo espírito contrito, viverão, sim, para a vida eterna” 
(Helamã 8:15).

Dar atenção aos conselhos dos profetas vivos treina 
nosso coração na fé. Isso nos fortalece para superar obstá-
culos ao longo do caminho, assim como eu tive que seguir 
em frente naquela noite de verão no deserto. Testifico que, 
ao olharmos para nosso Pai Celestial e Seu Filho, Jesus 
Cristo, encontraremos significado e propósito em nossa 
jornada. ◼

Você pode encontrar ideias para a noite familiar relacionadas a esse 
artigo no site LDS.org/go/11811.

NOTA
 1. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Spencer W. Kimball, 2006, p. 69.TH
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A lgumas das mais vívidas e significativas lembranças de morar 
no Meio- Oeste dos Estados Unidos como jovens pais são as 
visitas anuais ao templo em Washington, D.C. Naquela época, 

era o único templo em funcionamento ao leste do rio Mississippi. 
Saber que as ordenanças do templo são essenciais para todos os filhos 
do Pai Celestial deu um senso de urgência a nossos esforços.

Como muitos de vocês, arranjávamos amigos para cuidar de nossos 
filhos pequenos, viajávamos durante a noite em um ônibus cheio de 
membros da Igreja, passávamos dois dias preciosos fazendo o máximo 
do trabalho do templo que podíamos e depois voltávamos de ônibus 
para casa durante a noite para poder ir às reuniões dominicais da Igreja. 
Essas viagens não eram um sacrifício, mas eram apreciadas devido 
à espiritualidade que alimentava nossa alma nos meses posteriores.

Alguns anos depois, estávamos emocionados ao dar as boas- vindas 
ao Templo de Chicago Illinois, o primeiro templo construído na 
Área América do Norte Central desde o Templo de Cardston Alberta 
Canadá, 62 anos antes. Com o templo a somente 45 minutos de nossa 
casa, foi uma alegria frequentá- lo mais de uma vez ao ano e receber 
aquele alimento espiritual regularmente.

Atualmente, apesar de alguns de nós vivermos próximos a um tem-
plo, talvez achemos difícil ir lá com frequência. Pode ser que a dispo-
nibilidade de ter um templo tão perto nos faça pensar: “Irei 
amanhã, quando tiver mais tempo”. É fácil ser distraído pelas 
pressões imediatas da vida e deixar as oportunidades mais 
importantes escaparem. O élder Richard G. Scott (1928–
2015), do Quórum dos Doze Apóstolos, disse: “Incentivo 
vocês a estabelecer sua própria meta de frequência para 
realizar as ordenanças disponíveis em nossos templos”.1

Se negligenciarmos a oportunidade de frequentar o 
templo tanto quanto nossas circunstâncias o permitam, 

Jean B. Bingham
Presidente  
geral da Sociedade 
de Socorro

nossa visãoO templo amplia  

À esquerda: 
sala celestial do 
Templo de Hartford 
Connecticut

Com 88 metros, o Templo 
de Washington D.C. é 
o templo mais alto.
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Como um telescópio foca-
lizado nas estrelas além 
de nossa visão, o templo 
abre nossa mente para 
uma visão superior e mais 
ampla.

Acima: vitral do Templo 
de Gilbert Arizona; portas 
e janelas do Templo 
de Provo City Center; 
puxador da porta do 
Templo de Salt Lake

Vitrais do Templo de 
Freiberg Alemanha

Ao fundo: sala celestial do 
Templo de Kiev Ucrânia
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se tratarmos com leviandade a chance de ir ao templo 
quando ele está bem ali em nosso quintal, podemos 
perder bênçãos e oportunidades futuras que nosso Pai e 
Seu Filho reservaram para nós. “Eu, o Senhor”, disse Ele, 

“estou obrigado quando fazeis o que eu digo; 
mas quando não o fazeis, não tendes promessa 
alguma” (D&C 82:10).

Quando parece que os acontecimentos cons-
piram para impedir que vamos ao templo, pode-

mos nos lembrar do que Jesus Cristo assegurou: 
“No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, 

eu venci o mundo” ( João 16:33). Se perseve-
rarmos e frequentarmos o templo apesar 

dos obstáculos, teremos a ajuda do 
Salvador para vencer o mundo no 

qual vivemos. Certa vez, enquanto 
meu marido e eu nos preparávamos 

para ir ao templo, surgia um problema 
após o outro. Finalmente, quando está-

vamos quase saindo, tivemos um pequeno 
desentendimento. Enquanto andávamos em 
silêncio para o carro, ouvimos nossa filha 

mais velha dizer à irmã: “Não se preocupe; 
eles sempre voltam felizes depois de irem ao templo”. 
E ela tinha razão!

O templo nos relembra da vastidão da eternidade
Quer cheguemos ao templo com o coração cheio de 

alegria ou carregado de tristeza, o templo é o lugar para 
cada membro digno com um coração sincero ser ele-
vado e fortalecido.

Já cheguei ao templo quase nas nuvens, cheia de 
gratidão por uma bênção recebida por um ente que-
rido; também já derramei lágrimas silenciosas de grande 
pesar por meus próprios erros. Já recebi inspiração e 
instrução e até mesmo repreensão do Espírito enquanto 

Templo de Kansas 
City Missouri



servia como procuradora de alguém 
recebendo as ordenanças que lhe 
permitiriam progredir pela eternidade. Todas 
essas experiências me elevaram e fortalece-
ram. E sim, já fiquei muitas horas no templo 
como um “dever”, simplesmente cumprindo 
minha obrigação e até me peguei cochilando 
durante as sessões do templo nos anos em 
que dava aulas no seminário diário! Mas 
toda vez que fui ao templo, fui abençoada. 
Seja recebendo uma bênção imediata ou 
nos esforçando para receber bênçãos futuras, 
cada minuto que passamos no templo resulta 
em crescimento pessoal.

Estar no templo lembra- nos da vastidão da 
eternidade, tanto olhando para nossos antepas-
sados como para nossos filhos. Nossos filhos 
são fortalecidos em sua perspectiva eterna 
quando centralizam suas metas no templo. 
Como podemos prepará- los para o templo, 
um passo essencial em seu progresso eterno? 
O presidente Russell M. Nelson, presidente 
do Quórum dos Doze Apóstolos, aconselhou: 
“Os pais devem ensinar aos filhos a importân-
cia do templo desde a mais tenra idade”.2 O 
presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
pediu aos pais que colocassem uma gravura 
do templo no quarto dos filhos para poderem 
olhá- lo como um sagrado lembrete todos os 
dias, até que se tornasse parte deles.3 Você 
também pode contar aos seus filhos as bên-
çãos que recebe devido à frequência ao tem-
plo, assim como seu testemunho de alegria ao 
antecipar o relacionamento eterno com eles. 
E pode apoiar seus filhos adolescentes no 
desejo deles de realizar batismos pelos mortos. 

Lembre a eles nas noites familiares e 
em momentos de ensino que “o templo 

é o objetivo de cada atividade, cada lição, cada 
passo adiante na Igreja”.4

Ao cantar com seus filhos: “Eu gosto de 
ver o templo. Ali eu hei de entrar, com Deus 
farei convênios, vou escutar e orar”,5 você os 
ajudará a sentir o desejo de entrar na casa 
sagrada do Senhor. E seu próprio coração se 
encherá de gratidão pelo Pai Celestial, por 
Seu plano de salvação, pelo Salvador e por 
Sua Expiação, que tornaram possível que 
você esteja com seus entes queridos para 
sempre. [O caminho do Salvador] “é aquele 
que conduz à felicidade nesta vida e à vida 
eterna no mundo vindouro”.6 Esse caminho 
leva ao templo e passa por ele!

Os templos são um refúgio do mundo
As influências mundanas podem 

nos afastar do templo. Um querido jovem 
amigo ficou perturbado com as opiniões 
e especulações sobre a Igreja que leu na 
Internet. Decidiu parar de ir ao templo até 
que suas perguntas fossem respondidas. De 
todo coração, peço a você que talvez tenha 
perguntas que afetam seu testemunho a 
continuar a fazer oração pessoal, estudar as 
escrituras e frequentar o templo enquanto 
se esforça para encontrar respostas que lhe 
trarão paz. Concentre- se no evangelho para 
evitar ser distraído por ideologias falsas. 
Ninguém busca a cura para uma doença 
física perguntando a um jogador de futebol 
qual seria seu conselho médico; da mesma 
maneira, perguntas de cunho espiritual não 

Da esquerda: escada no Templo 
de Nauvoo Illinois, que foi dedi-
cado no aniversário de 158 anos 
do martírio de Joseph e Hyrum 
Smith; jardim de inverno do Templo 
de Idaho Falls Idaho; maçaneta da 
porta do Templo de Calgary Alberta 
Canadá; interior do Templo de 
Hartford Connecticut (ao fundo)

À esquerda: Em 1955, o 
presidente David O. McKay, 
a irmã Emma McKay e outros 
líderes da Igreja comparece-
ram à dedicação do Templo 
de Berna Suíça, o primeiro 
construído na Europa.

Abaixo: Vitral do Templo 
de Star Valley Wyoming
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podem ser corretamente respondi-
das por alguém que tenha um enten-
dimento limitado do evangelho restaurado 
de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que presta 
testemunho de “todas as coisas” (Morôni 
10:5), “[falará] em tua mente e em teu cora-
ção” (D&C 8:2) qual é a verdade eterna.

Um dos lugares para se ter acesso ao 
Espírito mais plenamente é o templo. Se 
você for digno de entrar na casa do Senhor 
(conforme determinado por você e seu 
bispo), vá ao templo com suas perguntas e 
receba a certeza de que, mesmo que você 
não entenda todas as coisas agora, o Senhor 
entende. Lembre- se de tudo o que você já 
sabe e compreende. As coisas que você já 
conhece e das quais recebeu um testemunho 
espiritual farão com que você tenha “a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento [e 
que] guardará o [seu] coração e os [seus] pen-
samentos em Cristo Jesus” (Filipenses 4:7). 
Testifico que o entendimento e a paz que 
você procura virão se você continuar a ter fé 
que seu Pai Celestial o guiará até a verdade.

Isaías nos lembra que o templo é “para 
refúgio (…) contra a tempestade” (Isaías 4:6). 
As palavras do presidente Thomas S. Monson 
são igualmente tranquilizadoras: “Ao entrar-
mos pelas portas do templo, deixamos para 
trás as distrações e confusões do mundo. 
Dentro desse sagrado santuário, encontramos 
beleza e ordem. Há descanso para a alma e 
alívio das preocupações de nossa vida”.7

Conforme os problemas no mundo 
aumentam e as pressões diárias da vida 
crescem, precisamos manter o foco nas coisas 

que realmente importam. É fácil 
nos concentrar no que é negativo e nos 

infortúnios do mundo, como se estivéssemos 
olhando nossas falhas e nossos problemas 
por um microscópio. Estar no templo nos 
lembra de manter uma perspectiva eterna. 
Como um potente telescópio direcionado às 
estrelas acima de nossa visão imediata, o tem-
plo abre nossa mente para uma visão mais 
ampla e abrangente. Ele permite que vejamos, 
esperemos e trabalhemos com o objetivo de 
nos tornar tudo o que o Pai Celestial planejou 
para nós. Ele nos ajuda a nos concentrar nas 
verdades eternas — no Pai Celestial que nos 
ama e deseja nos ajudar, em nosso real valor 
como Seus filhos e no que somos capazes de 
nos tornar como “herdeiros de Deus e coer-
deiros com Cristo” (Romanos 8:17). No tem-
plo, o plano de Deus é ensinado e fazem- se 
convênios sagrados. No templo, recebemos 
as ferramentas para nos tornarmos o melhor 
que podemos ser na eternidade.

“Ao frequentarmos o templo”, aconselhou o 
presidente Monson, “podemos ter uma dimen-
são de espiritualidade e um sentimento de paz 
que transcendem qualquer outro sentimento 
vivenciado pelo coração humano. Captamos 
o verdadeiro significado das palavras do Salva-
dor, quando disse: ‘Deixo- vos a paz, a minha 
paz vos dou. (…) Não se turbe o vosso cora-
ção, nem se atemorize’ ( João 14:27)”.8

Seu serviço no templo tocará outras 
pessoas

O espírito que você carrega devido a seu 
serviço no templo tocará muitas pessoas 

À direita: escultura no Templo 
de Papeete Taiti; Templo de Fort 
Lauderdale Flórida; interior do 
Templo de Hartford Connecticut

O 156º templo em fun-
cionamento, o Templo de 
Paris França, foi dedicado 
em 21 de maio de 
2017. Abaixo: Vitral do 
Templo de Star Valley 
Wyoming Abaixo, à esquerda: o menor 

templo é o Templo de Colonia 
Juárez Chihuahua México.
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PROMESSAS ESPECÍFICAS

Os profetas e apóstolos têm feito promessas espe-
cíficas para aqueles que frequentam o templo. 

Lembrem- se de que Deus está obrigado quando fazemos 
o que Ele diz; mas, quando não o fazemos, não temos 
promessa alguma (ver D&C 82:10).

• O presidente Thomas S. Monson prometeu: “Se 
frequentarmos o templo sagrado e recordarmos os 
convênios que lá fizermos, conseguiremos suportar 
todas as provações e vencer todas as tentações ”.9

• O presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
prometeu: “Se forem à casa do Senhor, serão 
abençoados, e sua vida será melhor para vocês. (…) 
Beneficiem- se da grande oportunidade de irem à 
casa do Senhor e participarem de todas as mara-
vilhosas bênçãos que lhes pertencem e podem ser 
recebidas lá”.10

•   O élder Richard G. Scott prometeu: “Caso 
(…) frequente sempre [o templo] sua 

vida passará a ter mais propósito”.11

em seu círculo de influência, algumas que você nem 
imaginava. No final de uma de nossas caravanas ao 
templo em Washington, D.C., o grupo de membros 
prestou testemunho enquanto o ônibus rodava a 
caminho de casa. Um depois do outro, os partici-
pantes expressaram alegria e gratidão pelas bênçãos 
imediatas e eternas do templo. O motorista do ônibus, 
que não era membro, não aguentou mais. Pegou o 
microfone e demonstrou ter apreciado estar conosco. 
Depois disse: “Não sei o que vocês têm, mas sinto 
algo diferente aqui”. É claro que o líder de missão 
da ala, que estava no ônibus, pegou suas informa-
ções para contato e, mais tarde, entregou- as aos 
missionários.

Convido você a aproveitar a dádiva de ter um tem-
plo por perto tanto quanto as circunstâncias permiti-
rem. Você será fortalecido e encontrará paz na casa 
do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a luz, a vida e a 
esperança do mundo. Conforme estes últimos dias nos 
aproximam de Seu prometido retorno, que possamos 
receber Sua luz e sentir a esperança que nos é ofere-
cida em Seus templos sagrados. ◼

NOTAS
 1. Richard G. Scott, “Adorar no templo: Fonte de força e poder 

em épocas de escassez”, A Liahona, maio de 2009, p. 43.
 2. Russell M. Nelson, “Prepare for Blessings of the Temple” [Prepara-

ção para as bênçãos do templo], Ensign, março de 2002, p. 17.
 3. Ver The Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, p. 301.
 4. Russell M. Nelson, “Prepare for Blessings of the Temple”, p. 17.
 5. Ver “Eu gosto de ver o templo”, Músicas para crianças, p. 99.
 6. “O Cristo vivo: O testemunho dos apóstolos”, A Liahona,  

abril de 2000, p. 3.
 7. Thomas S. Monson, “Bênçãos do templo”, A Liahona, maio de 

2015, pp. 91–92.
 8. Thomas S. Monson, “Bênçãos do templo”, p. 92.
 9. Thomas S. Monson, “As bênçãos do templo”, A Liahona, outubro 

de 2010, p. 15; grifo do autor.
 10. “Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. 

Hinckley” [Trechos de discursos recentes do presidente Gordon B. 
Hinckley], Ensign, julho de 1997, p. 73; grifo do autor.

 11. Richard G. Scott, “Receber as bênçãos do templo”, A Liahona, 
julho de 1999, p. 26; grifo do autor.

Cinco templos têm a estátua do 
anjo Morôni segurando as placas 
de ouro: o Templo de Los Angeles 
Califórnia (à esquerda), o Templo 
de Washington D.C., o Templo de 
Seattle Washington, o Templo de 
Jordan River Utah e o Templo da 
Cidade do México, México. Para mais 
informações, visite temples .LDS .org.
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Cheri Evans

Há alguns anos, o presidente Oldroyd, membro da 
presidência da estaca, visitou minha ala e disse algo 
que nunca esquecerei: “Prometo a vocês que, se 

forem ao templo, cada parte de sua vida será abençoada”.
Enquanto refletia sobre isso, não conseguia imaginar 

como ir ao templo afetaria cada parte de minha vida. Mas, 
depois das reuniões, decidi que aceitaria seu desafio de 
qualquer maneira e iria ao templo regularmente. Eu queria 
testar a promessa dele. Meu marido queria ir ao templo 
com mais frequência, mas eu ficava relutante porque tínha-
mos filhos pequenos. Teríamos que ir de carro, por uma 
hora e meia, até o templo em San Antonio, Texas, EUA, 
participar de uma sessão de investidura e depois voltar 
para casa. Não era possível pedir a alguém que cuidasse 
de nossos filhos por sete ou oito horas.

A bênção prometida 
pela frequência  

ao templo
Eu tinha o desejo de ir ao templo com  

mais frequência, mas mal sabia o quanto 
isso ia abençoar minha vida.
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O início de uma bênção
No início, tentamos trocar com 

outra família os cuidados com as crian-
ças, mas alguém inevitavelmente ficava 
doente ou algo acontecia. Decidimos 
que precisávamos marcar as datas para 
o ano inteiro e ir ! Então tivemos a 
ideia de experimentar o método “pizza 
e brincadeira”. Íamos ao templo juntos. 
Um de nós ia para a sessão do templo 
enquanto o outro levava as crianças 
para comer pizza. Depois, trocávamos: 
o outro ia para o templo enquanto 

o que já havia passado pela sessão 
andava nos jardins do templo com 
as crianças. Funcionou bem. Nossos 
filhos sabiam que o templo era impor-
tante para nós — eles sabiam todas 
as outras coisas que poderíamos fazer 
aos sábados — e era uma oportuni-
dade para estarmos juntos.

Mal sabia eu o quanto ir ao templo 
ia abençoar minha família. Depois de 
mais de um ano indo ao templo com 
mais frequência, eu estava sentada em 
uma sessão quando notei um homem 

tetraplégico. Achei surpreendente 
que ele estivesse lá. Quando saí do 
templo, vi- o sentado perto do esta-
cionamento, então meu marido e eu 
resolvemos ir cumprimentá- lo.

O homem perguntou a meu 
marido, Chad, se podíamos ajudá- lo 
a fazer um telefonema. Concordamos 
em ajudar, e o homem disse a Chad 
onde estava seu telefone. Chad discou 
o número e passou o telefone para 
ele. O homem não conseguiu alcançar 
o telefone, apesar disso sorriu gentil-
mente. Chad olhou para os braços do 
homem, amarrados a sua cadeira de 
rodas, e logo percebeu que precisava 
segurar o telefone para ele. O ser-
viço de ônibus da cidade que deve-
ria pegar o homem estava atrasado. 
Ficamos com ele e conversamos até 
o ônibus chegar. Estávamos impres-
sionados que, apesar dos desafios, 
ele estava no templo. Ele tinha uma 
atitude ótima e um sorriso brilhante. 
Antes de ele ir, trocamos informações 
para contato e soubemos que seu 
nome era Max Para.

Se o irmão Para podia ir ao templo, 
nós também podíamos — não havia 
desculpas!

O exemplo do irmão Para
Decidimos visitá- lo no mês 

seguinte como parte de nossa ida ao 
templo. Telefonamos com antecedên-
cia e ele disse que podíamos visitá- lo. 
Dirigimos até San Antonio e encon-
tramos a pequena casa do irmão Para. 
Ele estava deitado na cama com um 
lençol branco cobrindo seu corpo até 
o queixo. Ele moveu a cabeça para o 
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lado e conversou conosco, seu sorriso 
ainda radiante. Contou- nos que ficou 
tetraplégico depois de cair do telhado 
quando tinha 30 e poucos anos. Com-
partilhou sua luta e seu testemunho.

Uma simples visita ao irmão Para 
se transformou em anos de visitas. Ele 
se tornou uma parte especial de nossa 
vida. Não sabíamos o que fazer por 
ele — seus desafios eram imensos. 
O que sabíamos era que podíamos 
ser seus amigos. Podíamos levar a ele 
pequenos presentes: uma gravura do 
Salvador, um CD do Livro de Mórmon 
em espanhol, uma gravura do tem-
plo, uma sacola com frutas frescas. 
Podíamos visitá- lo, cantar músicas da 
Primária e ouvi- lo. Que experiência 
incrível tivemos — não se pode dar 
uma migalha ao Senhor sem receber 
uma bisnaga de volta.1

Ele nos ensinou sobre gratidão, 
o que mudou cada parte de nossa 
vida. Aprendemos a ser gratos por 
nosso conhecimento do evangelho, 
nosso relacionamento com Deus; 
nosso conhecimento do plano de 
salvação; por nossa casa, nossos 
carros, o alimento e as roupas; pela 
capacidade de usar nosso corpo; 
pela oportunidade de fazer o bem 
em nossa comunidade e pelas boas 
pessoas em nosso redor. O irmão Para 
mudou nossa definição das palavras 
difícil e provação. Tínhamos motivos 
para nos regozijar com nossas muitas 
bênçãos e usamos tais bênçãos para 
elevar outras pessoas.

Aprender a servir
Uma vez, quando Chad foi ao 

templo com um de nossos amigos, 

o irmão Gonzales, ele novamente viu 
o irmão Para no templo, à espera do 
transporte. Fazia muito tempo que 
o irmão Para aguardava. Chad e o 
irmão Gonzales decidiram levar, eles 
mesmos, o irmão Para até sua casa. 
O irmão Gonzales tinha um grande 
caminhão preto. Naquele momento, 
vários sacerdotes de nossa estaca 
apareceram e ajudaram a colocar 
a pesada cadeira de rodas na tra-
seira do caminhão. Depois levaram 
o irmão Para caminhão adentro, 
afivelaram- no e seguraram- no para 
que não caísse. Aposto que aquele 
dia foi esplêndido para o irmão Para 
— como ele poderia imaginar que 
iria para casa no caminhão de seus 
sonhos!

Abençoados em todos os aspectos
Em nossa última visita ao Templo 

de San Antonio antes de nos mudar-
mos, conseguimos visitar o irmão 
Para. Nessa última visita especial, 
ele convidou nossa família para 
jantar.

Sou grata por ter colocado a pro-
messa do presidente Oldroyd à prova. 
Minha família nunca teria conhecido 
o irmão Para se não tivéssemos ido 
ao templo. Sou uma pessoa diferente 
— estou me tornando quem o Senhor 
deseja que eu seja. Ao colocarmos o 
Senhor em primeiro lugar e frequen-
tarmos o templo, nossa vida foi aben-
çoada em todos os aspectos. ◼
A autora mora em Utah, EUA.
NOTA
 1. Ver Melvin J. Ballard, em Marion G. Romney, 

“Serviços de bem- estar: O programa do 
Salvador”, A Liahona, março de 1981, p. 135.
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Jessica Griffith
Revistas da Igreja

Todo ano as presidências gerais dos 
Rapazes e das Moças convidam os jovens 
a estudar, aprender e colocar em prática um 

tema das escrituras aprovado pela Primeira Presi-
dência. Aprender e viver os ensinamen-
tos do tema da Mutual pode fortalecer 
a fé e o testemunho e unir os quóruns, 
as classes e as famílias.

O tema de 2018
O tema deste ano ensina aos 

jovens como encontrar a paz 
que vem de Jesus Cristo. Em 
Doutrina & Convênios 19:23, 
o Senhor convida: “Aprende 
de mim e ouve minhas 
palavras; anda na man-
sidão de meu Espírito e 
terás paz em mim”. Em um 
mundo que pode estar repleto 
de insegurança e medo, essa é 
uma promessa poderosa.

Como o tema da  
Mutual pode nos unir?

Você, os jovens  
E O  tema da Mutual
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As escrituras fornecem aos pais, líderes, mentores 
e professores a oportunidade de ensinar padrões que 
podem fortalecer os jovens em tempos difíceis.

Como posso usar o tema?
As presidências gerais das Moças e dos Rapazes 

nos convidam a memorizar a escritura, estudar a dou-
trina e aplicar os princípios em nossa vida. Apesar de 
essas coisas poderem ser feitas individualmente, fazê- 
las juntos pode ajudar a unir e fortalecer os jovens e 
sua família.

Há muitas oportunidades de incorporar o tema à 
vida de nossos jovens. Ele pode ser usado na noite 
familiar, em lições na igreja e no seminário, como 
tópico para os jovens em discursos na reunião sacra-
mental, para enriquecer a abertura da Mutual e 
promover propósito para as atividades dos jovens, 
inclusive acampamentos, conferências de jovens, ativi-

dades combinadas, Novos Inícios e devocionais.

Sugestões de atividades
A seguir estão algumas sugestões para 
incorporar o tema da Mutual durante 

o ano. Para mais ideias, visite 
youth .LDS .org.

“Aprendei de Mim”
Aprender sobre Jesus Cristo é importante para 
encontrar paz Nele. Há paz e segurança em  
saber como Ele é, aprender como Ele viveu  
e compreender o que Ele faz por nós.

Quando tinha 14 anos de idade, per-
guntaram ao presidente Spencer W. 

Kimball (1895–1985) se ele já havia lido toda 
a Bíblia. “Eu já lera muitos livros naquela 
época, livros engraçados, livros leves, mas 
meu coração acusador disse para mim: ‘Você, 
Spencer Kimball, nunca leu este livro sagrado. 
Por quê?’” 1 Daquele momento em diante, 
o presidente Kimball teve como prioridade 
“[banquetear- se] com as palavras de Cristo” 
(2 Néfi 32:3).

• Se julgar oportuno, peça aos jovens que mantenham 
um caderno de estudos e registrem o que aprendem 
sobre Jesus Cristo e Seu evangelho.

• Você pode convidar os jovens para se comprometerem 
a aceitar o desafio do presidente Russell M. Nelson de 
“consagrar um pouco do tempo [deles] a cada semana 
para estudar tudo o que Jesus disse e fez como regis-
trado nas [escrituras]”.2 Em classe ou na noite familiar, 
você pode pedir a eles que relatem o que estão apren-
dendo e como estão aplicando em sua vida o que 
aprendem.

Recursos
• Tiago 1:22; Moisés 1
• “O Cristo vivo: O testemunho dos apóstolos”,  

A Liahona, abril de 2000, p. 2.
• Russell M. Nelson, “Invocando o poder de Jesus 

Cristo em nossa vida”, A Liahona, maio de 2017,  
p. 39.

• David A. Bednar, “Um caráter cristão”, Liahona,  
outubro de 2017, p. 50.
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“Ouve Minhas palavras”
Ouvir as palavras do Salvador inclui não só escutar, 
mas escutar com atenção (ou obedecer). Grande 
paz e segurança podem advir de saber que estamos 
vivendo em harmonia com Seus ensinamentos.

Quando tinha 8 anos de idade, o presidente 
Thomas S. Monson decidiu fazer uma 

fogueira com seu amigo Danny. Havia só um 
problema — o campo que eles queriam usar 
estava seco, cheio de espinhos e relva. Foi 
então que o jovem presidente Monson teve 
uma ideia: “Eu disse para o Danny: ‘Tudo o 
que precisamos é pôr fogo nesse mato. Vamos 
simplesmente queimar um círculo na relva!’ 
Ele concordou prontamente, e corri para nossa 
cabana para pegar uns fósforos. (…)

Lembro- me de que pensei que o fogo quei-
maria somente até onde queríamos e, depois, 
de alguma forma se extinguiria por mágica.

Acendi um fósforo em uma pedra e incendiei 
a grama seca de verão”. Logo que perceberam 
que o fogo não se apagaria sozinho, os garotos 
correram para pedir ajuda, e as chamas foram 
apagadas depois de algumas horas de trabalho.

“Danny e eu aprendemos várias lições difí-
ceis, porém muito importantes naquele dia 
— a maior parte delas sobre a importância da 
obediência.” 3

• Peça aos jovens que estudem sobre obediên-
cia no capítulo 6 de Pregar Meu Evangelho, 
inclusive a seção obediência da atividade de 
atributos no final do capítulo.

• Conversem sobre coisas que podem nos 
distrair de ouvir as palavras do Senhor. Você 
pode, por exemplo, convidar os jovens a 
substituir dez minutos de TV ou celular por 
dez minutos de estudo das escrituras.

• Aproveite as oportunidades regulares para 
perguntar aos jovens o que farão devido ao 
que aprenderam.

Recursos
• Êxodo 20; Mateus 5:1–12.
• “Obediência”, Pregar Meu Evangelho: Guia 

para o Serviço Missionário, 2004, p. 129.
• Hadley Griggs, “Dez minutos por dia”,  

Liahona, setembro de 2017, p. 58.
• Robert D. Hales, “Se Me amais, guardai os 

Meus mandamentos”, A Liahona, maio de 
2014, p. 35.
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“Andar na mansidão de Meu Espírito”
Aprender e ouvir descrevem o que precisamos 
fazer. Andar na mansidão de Seu Espírito é 
como precisamos agir.

“Vocês terão paz em Mim”
A paz pode significar coisas diferentes para diferentes 
pessoas: a esperança de que a cura é possível, a certeza 
de que há um caminho a seguir em tempos difíceis ou 
a convicção de que estamos no caminho certo.

Ser manso significa “suportar a injúria com paciência 
e sem ressentimento”,4 algo que exige tanto força 

quanto humildade. Em 1838, Thomas B. Marsh, o 
primeiro presidente do Quórum dos Doze, abandonou 
a Igreja, em parte devido ao ressentimento porque os 
líderes da Igreja não ficaram do lado de sua esposa 
em uma disputa sobre leite. Em seus últimos anos, ele 
lamentou as bênçãos que perdeu e voltou para a Igreja 
dizendo: “Muitas vezes me perguntei como minha 
apostasia começou, e cheguei à conclusão que devo 
ter perdido o Espírito do Senhor em meu coração. (…) 
Senti raiva e indignação; e com o Espírito do Senhor 
afastado, como as escrituras dizem, fiquei cego”.5

• A vida do Salvador não foi fácil. Encontre exem-
plos nas escrituras de períodos em que Jesus 
demonstrou mansidão ao enfrentar desafios. Con-
versem sobre como podemos aplicar o exemplo 
do Salvador em situações que venhamos a enfren-
tar atualmente.

• Uma maneira de se tornar manso é servindo ao 
próximo. Pense em diferentes atos de serviço que os 
jovens poderiam fazer individualmente ou em grupo.

Recursos
• Tito 3:2–5; Morôni 8:26; Doutrina e Convênios 

112:13.
• Ulisses Soares, “Ser manso e humilde de coração”, 

A Liahona, novembro de 2013, p. 9.
• Neal A. Maxwell, “Meekness—A Dimension of True 

Discipleship” [Mansidão: Dimensão do verdadeiro 
discipulado], Ensign, março de 1983, pp. 70–74.

• Descubra histórias sobre como as pessoas encontra-
ram paz em Cristo no site Mormon .org/ easter e 
nas páginas 60 e 63 desta edição. Como você encon-
trou paz?

• Assista ao vídeo de Páscoa de 2017, “Príncipe da Paz”, 
em Mormon.org/easter. Você pode convidar os jovens 
a compartilhar o vídeo online com o testemunho de 
como encontraram paz em Cristo.

Recursos
• João 14:27; Filipenses 4:7.
• W. Christopher Waddell, “Um padrão para a paz”,  

A Liahona, maio de 2016, p. 90.
• Quentin L. Cook, “Paz de consciência: A recompensa 

da retidão”, A Liahona, maio de 2013, p. 32. ◼
NOTAS
 1. Spencer W. Kimball, “Read the Scriptures” [Ler as escrituras], Friend, 

dezembro de 1985, verso da primeira capa; ver também “What I 
Read as a Boy” [O que li quando criança], Children’s Friend,  
novembro de 1943, p. 508.

 2. Russell M. Nelson, “Prophets, Leadership, and Divine Law”  
[Profetas, liderança e lei divina], devocional mundial para jovens 
adultos, 8 de janeiro de 2017, broadcasts .LDS .org.

 3. Thomas S. Monson, “A obediência traz bênçãos”, A Liahona,  
maio de 2013, p. 90.

 4. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11ª ed., 2003, “meekness” 
[mansidão], merriam- webster.com.

 5. Thomas B. Marsh, em Journal of Discourses, vol. 5, pp. 206–207 (ver 
também “A fé e a queda de Thomas Marsh”, em Revelações em Con-
texto: As Histórias por trás das Revelações de Doutrina e Convênios, 
Matthew McBride e James Goldberg, eds., 2016, pp. 55–60).
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TRAZER MAIOR PODER 
PARA AS REUNIÕES 
DO SACERDÓCIO DE 
MELQUISEDEQUE E DA 
SOCIEDADE DE SOCORROconselho

Prefácio: Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze 
Apóstolos
Durante meu ministério apostólico, tenho ressaltado com 
frequência o poder e a importância dos conselhos, o que 
inclui os conselhos de estaca, de ala, das auxiliares e conse-
lhos familiares. Creio que trabalhar por meio de conselhos 
é o modo mais eficaz de se obter resultados reais.

Neste mês, efetuamos algumas mudanças simples, mas 
importantes, no currículo que os membros dos quóruns 
do Sacerdócio de Melquisedeque e da Sociedade de 
Socorro estudam quando se reúnem em suas respectivas 
organizações todo domingo. Além de estudar as palavras 
dos profetas vivos da conferência mais recente, também 
nos “[reuniremos] em conselho” (D&C 107:89) para 
discutir os problemas que enfrentamos e as necessidades 
que temos.

Michael Magleby
Diretor de currículo, Departamento do Sacerdócio e da Família

REUNIR- SE EM 

A ntes deste mundo ser criado, o Pai Celestial reali-
zou Seu trabalho por meio de conselhos (ver D&C 
121:32). Começando com Adão e Eva, o povo de 

Deus tem buscado Sua orientação em conselhos. De fato, 
Deus referiu- Se a Si Mesmo como “Homem de Conselho” 
(Moisés 7:35). No início desta dispensação, Joseph Smith 
começou a restaurar “a ordem de Conselhos em dias 

Ao aprendermos a nos reunir em conselho com mais 
eficácia, Deus vai nos abençoar com um fluxo cada vez 
maior de revelação e compreensão e um poder maior de 
realizar Seu trabalho.
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antigos”.1 Hoje a Igreja é governada por 
meio de conselhos, em todos os níveis.

Em meses recentes, os líderes 
gerais da Igreja reuniram- se em 
conselho para discutir maneiras de 
fortalecer as reuniões dominicais do 
Sacerdócio de Melquisedeque e da 
Sociedade de Socorro. O resultado é 
um novo currículo intitulado Vem, e 
Segue-Me — Sacerdócio de Melquise-
deque e Sociedade de Socorro, o que 
aumenta o uso das mensagens da 
conferência geral e expande o poder 
de aconselhamento para os quóruns 
do sacerdócio e as Sociedades de 
Socorro.

“O que já fizemos foi muito bem 
feito”, disse o élder Christoffel Golden, 
dos Setenta, que ajudou a dirigir essa 
mudança. “Mas o Senhor quer que 
sigamos avante. O progresso virá 

como resultado desse novo enfoque 
de estudar as palavras dos profetas 
vivos e reunir- se em conselho.”

Recentemente, a presidência geral 
da Sociedade de Socorro e os mem-
bros dos setenta se reuniram em 
conselho para discutir sobre como 
o aconselhamento convida à revela-
ção, aumenta a união e traz poder. 
Eles oferecem os princípios a seguir, 
sabendo que você usará essas suges-
tões como ponto de partida e buscará 
as melhores soluções para você, sua 
ala ou seu ramo e seu quórum ou sua 
Sociedade de Socorro.

Poder no propósito
“Como vos reunistes (…), e estais de 

acordo no tocante a isto e invocaste o 
Pai em meu nome, assim recebereis” 
(D&C 42:3).

Os conselhos são métodos por 
meio dos quais “juntos [buscamos] 
conhecer a vontade do Senhor”.2 Em 
outras palavras, não basta comparti-
lhar ideias; ao nos reunir em conse-
lho, convidamos à revelação de modo 
a saber o que o Senhor deseja que 
façamos em nossa situação. Teremos 
mais sucesso nessa experiência revela-
dora se nos lembrarmos do seguinte:

1. Foco — Começar com um pro-
blema ou uma necessidade específicos 
e significativos. Concentrar- se em 
um problema ou uma necessidade 
aumenta nossa habilidade de fazer 
progresso significativo. Também 
nos ajuda a ver além dos sintomas 
visíveis (o que está acontecendo) e 
buscar compreender as causas prin-
cipais (por que e como algo afeta 
as pessoas). Por exemplo, podemos 
nos aconselhar sobre como ensinar 

e conectar nossos jovens com o céu 
em vez de discutir o tempo que eles 
gastam olhando a tela do celular.

2. Perspectivas — Formular o pro-
blema ou a necessidade como uma 
pergunta. Um tópico transformado 
em pergunta pode ajudar a fornecer a 
visão doutrinária. Podemos perguntar: 
“Como podemos abordar a situação de 
uma maneira útil e conciliadora?” ou 
“Qual doutrina, se melhor compreen-
dida, ajudaria a resolver o problema?”

3. Poder — Buscar revelação. 
Mesmo que os conselhos possam 
trazer boas soluções, o propósito do 
conselho é descobrir a vontade de 
Deus, não somente listar as melhores 
práticas ou dizer: “Foi isso que fize-
mos em minha última ala”. Como o 
élder David A. Bednar, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, ensinou, não 
precisamos de reuniões; precisamos 
de experiências reveladoras.3 O acon-
selhamento mútuo revela soluções 
eficazes que levam à ação.

Poder na participação
“Dentre vós designai um professor e 

não falem todos ao mesmo tempo; mas 
cada um fale a seu tempo e todos ouçam 
suas palavras, para que quando todos 
houverem falado, todos sejam edificados 
por todos, para que todos tenham privi-
légios iguais” (D&C 88:122).

Nos conselhos, os interesses das 
pessoas e da organização — a ala ou 
o ramo — unem- se de maneira sin-
gular, sobretudo se os participantes 
compreenderem o seguinte:

1. Cada membro do conselho tem 
um papel vital. Os membros do con-
selho devem participar ativamente, 
mas não dominar o conselho. Como 
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O líder orienta o conselho em direção 
à compreensão e ao consenso. Então, 
ele lidera ao fazer e registrar designa-
ções para acompanhamento posterior. 
A irmã Sharon Eubank, primeira con-
selheira na Presidência Geral da Socie-
dade de Socorro, acrescenta: “O poder 
está em nós. Ao nos comprometermos a 
agir, o Senhor santificará nossos esforços 
(ver D&C 43:9). Ser voluntário, voltar e 
relatar as designações são a essência do 
convênio de ação”.

O papel do líder
“O pregador não era melhor que 

o ouvinte nem o mestre melhor que o 
discípulo; e assim eram todos iguais” 
(Alma 1:26).

Para melhorar nossos conselhos, 
evitamos os conceitos de liderança do 
mundo. No reino do Senhor, o líder 
é “servo de todos” (Marcos 10:44). Da 
mesma maneira, o líder do conselho, 
seja a autoridade presidente ou um 
professor, fornece o foco, mas não é o 
ponto central. Ele evita ser a voz domi-
nante ou tomar partido antes de ouvir 
as pessoas no conselho.

O líder do conselho tem um papel 
importante em delinear o propósito, 
facilitar a discussão e convidar os 
participantes a assumir compromissos 
para agir. O conselho funciona melhor 
quando o líder do conselho ouve, 
guia, convida, protege e valida.

1. Ouvir. Bons líderes ouvem tanto 
quem fala quanto o Espírito Santo. 
“Acredito que o dom do discernimento 
funciona de modo mais eficaz quando 
ouvimos do que quando falamos”, 
afirmou o élder Bednar.7

2. Guiar. Um líder de conselho guia 
a conversa, permitindo o surgimento 

de ideias. Conforme necessário, o 
líder reformula a conversa ou gentil-
mente a redireciona.

3. Convidar. O Senhor divide a 
revelação entre os membros de um 
conselho. Pedir a todos, inclusive 
ao reticente, que deem sugestões 
aumenta o potencial de conhecer 
a vontade do Senhor.

4. Proteger. O líder do conse-
lho cria um ambiente seguro para 
compartilhar pensamentos e ade-
quadamente cuida daqueles que se 
expressam para protegê- los contra crí-
ticas e julgamento. Assuntos delicados 
requerem orientação cuidadosa. Os 
assuntos confidenciais assim devem 
permanecer.

5. Validar. Quando os participan-
tes expõem pensamentos ou ideias, 
o líder valida sua participação ao 
demonstrar seu apreço e conectar as 
ideias relacionadas. Essa validação 

Paulo ensinou: “E o olho não pode 
dizer à mão: Não tenho necessidade 
de ti; nem ainda a cabeça aos pés: 
Não tenho necessidade de vós. Antes, 
os membros do corpo que parecem 
ser os mais fracos são necessários” 
(1 Coríntios 12:21–22).

2. Os membros do conselho buscam 
acrescentar luz. O profeta Joseph 
Smith ensinou “que todo homem, 
antes de apresentar qualquer objeção 
a algum assunto trazido perante o con-
selho para ser considerado, estivesse 
seguro de poder aclarar o problema, 
ao invés de espalhar trevas, e de que 
sua objeção se baseasse na justiça”.4

3. Os membros do conselho buscam 
estar unidos. Apesar de perspectivas 
diferentes, os membros do conselho 
se unem para buscar “receber orienta-
ção do Espírito Santo”.5 Joseph Smith 
uma vez disse durante um conselho 
que “para receber revelação e as bên-
çãos do céu era preciso que tivésse-
mos a mente em Deus, exercêssemos 
fé e nos tornássemos unos de coração 
e mente”.6

Poder nos planos de ação
“Para que todo homem aja, em 

doutrina e princípio relativos ao 
futuro, de acordo com o arbítrio 
moral que lhe dei” (D&C 101:78).

Um conselho é incompleto sem 
planos de ação com base na revelação 
recebida. Os participantes do conse-
lho devem ser convidados a assumir 
compromissos específicos a cumprir. 
“No final do conselho, você precisa ter 
designações”, observou a irmã Jean B. 
Bingham, presidente geral da Socie-
dade de Socorro. “O trabalho mais 
importante acontece entre as reuniões.”
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O QUE ESTÁ DIFERENTE NAS REUNIÕES DO 
SACERDÓCIO DE MELQUISEDEQUE E DA 
SOCIEDADE DE SOCORRO?

No primeiro domingo do mês, as discussões nas 
reuniões do Sacerdócio de Melquisedeque e da 

Sociedade de Socorro são lideradas por um membro da 
presidência ou líder de grupo. Essas reuniões são conse-
lhos nos quais “instruímos e edificamos” (ver D&C 43:8) 
ao nos aconselharmos mutuamente sobre problemas 
e necessidades. Essas discussões levam à ação, tanto 
pessoal quanto coletiva.

Nos outros domingos, relatamos e acompanhamos 
com base em nossas conversas e designações. Conforme 
necessário, fazemos e registramos novas designações. 
As discussões durante essas reuniões se centralizam 
na doutrina ensinada nas mensagens da conferência 
geral e em tópicos especiais selecionados pelos líde-
res gerais da Igreja e são conduzidas por um membro 
da presidência, um líder de grupo ou um professor 
chamado. Os sentimentos que temos nessas discussões 
nos inspiram à ação pessoal e à mudança.

ajuda os participantes a se sentirem parte do processo de 
revelação e mostra a eles que sua contribuição foi útil.

Novo currículo, novo comprometimento
Com a chegada deste novo ano e do novo currículo, 

inicia- se uma era de novo comprometimento. Somos aben-
çoados com o evangelho restaurado de Jesus Cristo. É nossa 
responsabilidade e nosso privilégio buscar Sua orientação 
e fazer Seu trabalho. Esse passo adiante nas reuniões domi-
nicais do Sacerdócio de Melquisedeque e da Sociedade de 
Socorro não é somente ter uma aula sobre trabalho; em vez 
disso, vamos “reunir- nos em conselho” e promover ações 
justas — ações que vão “[impelir] muita gente a Sião com 
cânticos de eterna alegria” (D&C 66:11). ◼

NOTAS
 1. Joseph Smith, em “Minutes, 17 February 1834” [Atas,  

17 de fevereiro de 1834], josephsmithpapers .org.
 2. Manual 2: Administração da Igreja, 2010, 2.4.4.
 3. Ver David A. Bednar, “Panel Discussion” [Painel de discussão], 

reunião mundial de treinamento de liderança, novembro de 2010, 
broadcasts .LDS .org.

 4. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith, 
1976, p. 91.

 5. Manual 2, 3.3.2.
 6. Joseph Smith, em “Minutes, 27–28 December 1832” [Atas,  

27–28 de dezembro de 1832], p. 3, josephsmithpapers .org.
 7. David A. Bednar, “Panel Discussion”.
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Os templos são muito importantes para os santos dos últimos dias porque 
é lá que as pessoas se casam para o tempo e para toda a eternidade, não 
apenas até que a morte os separe. Como disse a Igreja em “A Família: 

Proclamação ao Mundo”, há 23 anos, “o casamento entre homem e mulher foi 
ordenado por Deus e (…) a família é essencial ao plano do Criador para o destino 
eterno de Seus filhos”.1

Essa doutrina explica nossa firme posição em relação à família. Também acredi-
tamos que devemos tratar todas as pessoas com compreensão, amor e compaixão. 
Meus comentários vão se concentrar primeiro nas razões doutrinárias que expli-
cam por que as famílias desempenham um papel tão importante em nossa Igreja. 
Segundo, vou explicar a relação entre a suscetibilidade religiosa em torno das famí-

lias e a liberdade religiosa. Por fim, pretendo sugerir alguns prin-
cípios orientadores sobre como tratar as pessoas ao nosso redor, 
sejam quais forem os mal- entendidos ou discordâncias de opinião.

A crença da Igreja sobre a família
Para dar um contexto a respeito das crenças da Igreja sobre a 

família, gostaria de citar a letra de um hino muito cantado pelas 
nossas crianças chamado “No céu eu vivi”. A letra desse hino fala 
de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos depois 
desta vida. Isso é o que os santos dos últimos dias chamam de 
plano de salvação, ou seja, o plano eterno do Pai Celestial para nós.

Élder M. Russell Ballard
Do Quórum dos  
Doze Apóstolos

Neste discurso proferido no 9º 
Congresso Mundial das Famílias 

em Salt Lake City, Utah, EUA, 
o élder M. Russell Ballard disse 
que aqueles que acreditam no 
casamento tradicional devem 

obter todo o apoio possível para 
fortalecer e proteger a fé, a famí-

lia e a liberdade religiosa.

A IMPORTÂNCIA ETERNA  

famíliaDA  
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Há muito tempo no céu com meu Pai eu vivi
Sei que amei as pessoas que lá conheci
O Pai Celeste Seu plano nos veio mostrar
Para o homem poder salvação alcançar.

Era preciso que alguém muito cheio de amor
Desse sua vida e fosse nosso Redentor
Um outro quis para si toda a honra tomar
Mas foi Jesus que ao Pai toda a glória quis dar.

Assim, o nosso Messias Jesus Se tornou
Pelo Seu nome, a morte e o mal conquistou
Deu- me esperança de vida eterna alcançar
No lar celeste, onde o Pai estará a me esperar.2

Com esse hino em mente, vou explicar alguns elementos 
importantes do plano de salvação sobre nossa vida mortal 
e nossa natureza eterna, bem como de nossa família.

Antes desta vida, vivíamos com Deus, que é nosso Pai. 
Ele é literalmente o pai de nosso espírito, e somos Seus 
filhos espirituais. Portanto, todos os que nascem neste 
mundo são irmãos e irmãs espirituais.

“O verdadeiro propósito de Deus — a Sua obra e Sua 
glória — é permitir que cada um de nós desfrute todas as 
Suas bênçãos.” Nossa escolha de obedecer ou desobede-
cer a Seus mandamentos determina nosso destino eterno. 
“Jesus Cristo é o ponto central do plano de Deus. Por meio 
de Sua Expiação, Jesus Cristo cumpriu o propósito de Seu 
Pai e tornou possível para cada um de nós desfrutar a 
imortalidade e a vida eterna.” 3 Os laços do casamento e da 
família são selados pela autoridade do sacerdócio para que 
durem além da morte se nos casarmos “tanto para esta vida 
como para toda a eternidade” no templo (D&C 132:7).

Espero que esta breve visão geral os ajude a entender 
como nossa teologia está totalmente ligada à família tra-
dicional. A sociedade, as leis e a opinião popular podem 
mudar, mas a visão que a sociedade tem da família não 
pode e não vai substituir o propósito e o plano de Deus 
para Seus filhos.

No mundo de hoje, onde casamento e filhos estão sendo 
cada vez mais marginalizados, A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias não é a única a colocar a família 
tradicional como um de seus elementos doutrinários mais 
importantes.

O papa Francisco disse: “Ele [Deus] fez os homens e as 
mulheres para que sejam felizes, para que compartilhem 
sua jornada com alguém que os complemente, para terem 
experiências maravilhosas de amor: para amar e serem 
amados e para verem seu amor frutificar, tendo filhos”.4

A Igreja Batista do Sul proclama: “O casamento é a 
união entre um homem e uma mulher num convênio e 
compromisso para a vida toda. (…) O marido e a mulher 
têm o mesmo valor perante Deus, pois ambos foram cria-
dos à imagem Dele”.5

Nossas crenças doutrinárias sobre a família eterna e as 
declarações feitas por outros líderes cristãos proeminentes 
tornam mais fácil compreender por que somos tão dedica-
dos à tarefa de nutrir, proteger e apoiar a família tradicional.

Apoio secular a opiniões religiosas
Algumas pessoas pensam que essas doutrinas e decla-

rações são opiniões religiosas irracionais. No entanto, a 
Suprema Corte dos Estados Unidos, em junho de 2015, 
reconheceu enfaticamente que pessoas honestas e racio-
nais poderiam ter opiniões diferentes, mesmo reconhe-
cendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo:

“O casamento é sagrado para os que vivem uma  
religião. (…)

Existem inúmeras referências à beleza do casamento 
em textos religiosos e filosóficos de muitas eras, culturas 
e crenças, além de estarem presentes também nas artes e 
na literatura de variadas formas. É justo e necessário dizer 
que essas referências estão alicerçadas na compreensão 
do casamento como união entre duas pessoas do sexo 
oposto. (…)

O casamento, na visão dessas pessoas, é por natureza 
uma união de sexos diferentes, de homem e mulher. Essa 
visão foi e continua a ser adotada de boa- fé por pessoas 
racionais e honestas aqui e no mundo inteiro”.6

A Suprema Corte afirmou recentemente que muitas 
pessoas racionais e honestas no mundo continuam a reco-
nhecer o casamento tradicional.

Fé, família e liberdade
Visto que pessoas racionais e honestas podem ver o 

casamento como uma união apenas entre dois indivíduos 
do sexo oposto, as opiniões e discussões públicas devem 
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ser acomodadas, e a liberdade religiosa precisa proteger 
esses pontos de vista. Na verdade, como as crenças religio-
sas podem afetar até a maneira pela qual as pessoas enten-
dem o propósito da vida, esses pontos de vista mostram 
como elas devem interagir na sociedade.

Lembro- me de uma notícia de jornal sobre uma pro-
fessora que leu uma história para algumas crianças sobre 
duas princesas que se apaixonavam. A professora relatou 
essa história sem dar nenhum aviso ou explicação prévia. 
Quando os pais pediram que fossem comunicados se uma 
história como essa fosse contada novamente no futuro, a 
escola se recusou a atendê- los.7

Será que haveria realmente algum problema para os 
administradores da escola em permitir que os pais não 
mandassem os filhos para a escola quando esse tipo de 
material contrário às crenças deles fosse apresentado? A 
decisão da escola parece uma afronta direta ao papel dos 
pais de criar seus filhos.

Vivemos numa época de extremos. Com frequência o 
consenso parece difícil e distante. Ouvimos histórias de 
pessoas que tentaram ser fiéis a seus padrões e acabaram 
sendo acusadas de fanatismo ou de intolerância ou puni-
das de modo desproporcional.

A maioria das quase 200 nações do mundo, inclu-
sive os Estados Unidos, reconheceu a prerrogativa dos 

pais de ensinar seus filhos quando assinaram o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O artigo 
18 desse pacto declara: “Os Estados- Signatários (…) 
comprometem- se a respeitar a liberdade dos pais (…) 
de modo a garantir que os filhos recebam uma educação 
religiosa e moral que esteja de acordo com as suas pró-
prias convicções”.8

Essa proteção internacional de direitos humanos está de 
acordo com a posição da Igreja, que afirma o seguinte em 
sua proclamação sobre a família: “Os pais têm o sagrado 
dever de criar os filhos com amor e retidão (…), ensiná- los 
a amar e servir uns aos outros [e] guardar os mandamentos 
de Deus. (…) O marido e a mulher — o pai e a mãe — 
serão considerados responsáveis perante Deus pelo cum-
primento dessas obrigações”.9

Pode parecer que estamos nadando contra a corrente, 
mas temos bastante apoio para continuar a defender nos-
sas opiniões sobre o casamento tradicional. Vou comparti-
lhar alguns exemplos, mas há muitos outros.

Precisamos obter todo o apoio possível para fortalecer 
e proteger nossa fé, nossa família e a liberdade religiosa. 
Algumas pessoas estão fazendo de tudo para usurpar 
nossos direitos. Li uma notícia na qual milhões de dólares 
têm sido usados para acabar com a proteção à liberdade 
religiosa nos Estados Unidos.10
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Em relação a esse tipo de ameaça, acho que meu colega, 
o élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
pontuou muito bem: “Mesmo ao procurarmos ser mansos e 
evitar a discórdia, não devemos fazer concessões ou dimi-
nuir nosso compromisso com a verdade que compreen-
demos. Não devemos abrir mão de nossa condição e de 
nossos valores”.11

Se nossos opositores são genuínos em seu compromisso 
com os valores da diversidade e da igualdade, devemos ter a 
capacidade de trabalhar juntos para encontrar compaixão e 
paz. Forçar as crenças de um sobre o outro, como aconteceu 
com as crianças que leram material contrário à vontade dos 
pais, diminui a diversidade e desnivela a balança da igual-
dade. Ao buscarmos um meio- termo e estendermos amor a 
todos os filhos de Deus, que são nossos irmãos, podemos 
criar uma mescla pacífica e diversificada de ideais e crenças.

Princípios orientadores sobre o amor mútuo
Agora que já descrevi a importância do casamento tradi-

cional e que devemos defender nossos direitos, gostaria de 
explicar por que devemos ter um bom relacionamento com 
as pessoas que discordam de nós. Jesus Cristo ordenou:

“Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltra-
tam e vos perseguem;

Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus” 
(Mateus 5:44–45).

Assim como não nos afastamos nem devemos nos afas-
tar de membros da família de quem discordamos, também 
não podemos e não devemos nos afastar daqueles cujos 
pensamentos, aparência e ações são diferentes dos nossos. 
Demonstramos nossa melhor natureza humana quando 
mostramos amor e bondade a todos os filhos de Deus. 
Demonstramos nosso discipulado quando nos recusamos 
a usar tons grosseiros e rótulos que ridicularizam as pes-
soas e quando participamos de discussões públicas em 
busca de soluções justas por meio da compreensão e do 
respeito mútuo.

Recentemente, a Igreja deu seu apoio à legislação que 
equilibra os interesses da comunidade LGBT com os 
daqueles que têm inclinações religiosas tradicionais. A 
legislação protege as pessoas LGBT de serem despedidas 
ou privadas do direito à moradia devido à sua orientação 

ou identidade sexual. Ao mesmo tempo, a consciência 
religiosa e o direito de praticar ativamente as crenças reli-
giosas estão protegidos por essa forte legislação.12

Nenhuma das partes conquistou tudo o que queria, mas 
nosso trabalho com a comunidade LGBT e os legisladores 
de Utah diminuiu o abismo em nossas comunidades sem 
abrir concessões em relação a princípios importantes.13 
Podemos amar uns aos outros sem comprometer nossos 
ideais divinos pessoais. E podemos falar desses ideais sem 
marginalizar as pessoas.

Jesus Cristo foi o exemplo supremo de amor ao pró-
ximo. Poucas horas antes de começar o doloroso pro-
cesso de pagar pelos pecados de cada um de nós, Cristo 
reuniu- Se com Seus apóstolos para partilhar da Ceia de 
Páscoa — Sua Última Ceia — e lhes passar as instruções 
finais que Ele daria na mortalidade. Entre Seus ensinamen-
tos, está esta declaração marcante, capaz de mudar a vida 
das pessoas: “Um novo mandamento vos dou: Que vos 
ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que tam-
bém vós uns a outros vos ameis” ( João 13:34).

Podemos ser específicos e entusiastas a respeito dos 
benefícios do casamento entre homem e mulher sem des-
respeitar ou ofender os que pensam de maneira diferente. 
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Seja qual for a crença ou prática religiosa, devemos nos 
esforçar, como irmãos e irmãs, para entendermos uns aos 
outros. Lembrem- se de que, no final, casados ou solteiros, 
cada um de nós tem um papel singular no grande plano 
de Deus.

Conclusão
O profeta Joseph Smith e seu irmão Hyrum foram assas-

sinados em 27 de junho de 1844 por uma turba enquanto 
estavam sob custódia do Estado. Depois do martírio, as 
turbas e a perseguição ameaçaram destruir os membros 
da Igreja enquanto construíam o Templo de Nauvoo. Mas 
eles continuaram a construir o templo mesmo sabendo 
que teriam de abandoná- lo. Antes de serem expulsos pelo 
populacho, os membros da Igreja frequentavam o templo 
dia e noite para fazerem promessas sagradas que os uni-
riam eternamente em famílias.14

Ao fazerem a jornada para o Vale do Lago Salgado, 
meus bisavós, tanto maternos quanto paternos, pagaram 
um preço monumental em termos de sofrimento e prova-
ção. As famílias pioneiras foram separadas pela morte e, 
apesar de terem enterrado crianças, cônjuges, pais, avós 
e amigos na dura jornada para o Oeste, seguiram avante.

Sua fé no plano divino estabelecido por Pais Celestiais 
que nos amam lhes deu coragem para enfrentar desafios 
tremendos. Eles procuraram um lugar onde não houvesse 
perseguição, no qual poderiam criar sua família para amar 
e servir a Deus. Sou grato a eles por terem mostrado o 
caminho.

A doutrina e a teologia de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias literalmente começam e terminam 
com a família. Repito o que disse antes: Acreditamos que 
vivíamos antes desta vida terrena como membros da famí-
lia espiritual e pré- mortal de Deus e que, como filhos de 
Pais Celestiais, estamos nos preparando enquanto vivemos 
na Terra para receber as bênçãos prometidas àqueles que 
guardam os mandamentos de Deus.

Esse conhecimento preparará cada um de nós para esse 
dia, quando todos morreremos e saberemos com certeza o 
verdadeiro propósito do plano de Deus para nós ao retor-
narmos mais uma vez à Sua santa presença. E assim, citando 
a proclamação sobre a família, “conclamamos os cidadãos e 
governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem 
as medidas designadas para manter e fortalecer a família 
como a unidade fundamental da sociedade”.15 ◼
Extraído de um discurso proferido em 27 de outubro de 2015.
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R E T R A T O S  D E  F É

Amanda Jiri
Cidade do Cabo, África do Sul

Fiquei inativa por uns oito anos. 
Nessa época, envolvi- me com 
os amigos errados. Minha mãe 
estava com uma doença terminal. 
Eu estava bem abatida com esses 
problemas. Sentia um vazio dentro 
de mim. Pensei comigo: “Qual foi 
a última vez em que me senti feliz 
de verdade?”

Foi quando me lembrei de 
quando eu era das Moças. Percebi 
que essa tinha sido a última vez em 
que sentira felicidade verdadeira. 
Decidi voltar à igreja no domingo 
seguinte. Conversei com o presi-
dente do ramo e comecei a trilhar 
o caminho do arrependimento.

Pouco tempo depois, fui cha-
mada para trabalhar nas Moças. 
Quando recitamos o tema das 
Moças, lembrei- me imediatamente 
de todas as palavras! Hoje, toda 
vez que recito o tema das Moças, 
recebo a confirmação de que meu 
lugar é na Igreja.

Quando a vida ficou difícil para Amanda 
na adolescência, ela se afastou da Igreja 
e procurou novas experiências. Depois de 
vários anos, Amanda se sentiu vazia. O 
desejo de encontrar a felicidade começou 
com uma pergunta importante.
CODY BELL, FOTÓGRAFO

SAIBA MAIS
Saiba mais sobre a busca de Amanda pela felicidade  
em liahona .LDS .org.
Saiba mais com o presidente Thomas S. Monson sobre 
como encontrar a felicidade em LDS .org/ go/ 11839.



Eu estava terminando minha missão 
na Missão Illinois Chicago Sul 

quando fui autorizado, em caráter 
especial, a visitar a família Tremillo, 
que conheci na minha área anterior, 
e jantar com eles. Servi na ala deles 
um ano inteiro e desenvolvemos uma 
grande amizade.

Durante o jantar, o irmão Tremillo 
incentivou- me a compartilhar pelo 
menos uma mensagem de felici-
dade com alguém em minha viagem 
de volta para casa. Ele disse que o 
Senhor colocaria alguém no meu voo 
que precisaria de ajuda. Prometi a ele 
que faria isso.

De tempos em tempos, até sair de 
Chicago, também orei para receber uma 
confirmação de que o Senhor tinha 
aceitado meu sacrifício de servir missão.

Três semanas depois, tomei o avião 
que me levaria para casa. Ao me 

aproximar do meu assento, a pessoa 
sentada na cadeira ao meu lado olhou 
para mim e disse: “Um missionário! 
Não acredito!”

A primeira coisa em que pensei 
foi: “Pronto! Ela odeia os mórmons!” 
Quando me sentei, disse- me que 
seu nome era Kelly e que era recém- 
conversa. Falou como estava feliz por 
ter um missionário sentado ao lado 
dela. Kelly contou que a última pessoa 
que se sentara a seu lado era uma opo-
sitora da Igreja e que foi muito mal- 
educada ao dar sua opinião sobre a fé 
que Kelly havia acabado de encontrar. 
Ela ficou perturbada com a conversa 
e tinha perguntas. Estava orando para 
conseguir respostas e consolo.

Fiz uma oração no coração e testi-
fiquei sobre a verdade do evangelho 
e do amor de Deus por Seus filhos, 
inclusive por ela. Contei- lhe o conselho 

que tinha recebido do irmão Tremillo. 
Disse- lhe que Deus havia preparado 
aquele momento especial só para ela.

Com lágrimas nos olhos, Kelly me 
agradeceu. Ela disse também: “Dá 
para ver que você foi um bom mis-
sionário e que o Senhor aceitou seu 
sacrifício”. Naquele momento, senti 
o amor profundo que Deus tem por 
mim. Foi a minha vez de chorar. Com 
lágrimas nos olhos, agradeci a Kelly e 
disse- lhe que ela tinha sido a resposta 
para minhas orações. Respondi mais 
algumas das suas perguntas e troca-
mos endereços de e- mail.

O avião aterrissou e acenamos um 
para o outro enquanto ela se dirigia 
para seu próximo voo. Serei sempre 
grato ao Pai Celestial por Ele ter tido 
a boa vontade de nos abençoar com 
tanta ternura. ◼
Levi Kempton, Arizona, EUA ILU
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Ao me aproximar do meu 
assento, a pessoa sentada na 

cadeira ao meu lado olhou para 
mim e disse: “Um missionário!”
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Foi ficando cada vez 
mais difícil cumprir 

meu chamado. Eu não 
sabia como conseguiria 
desempenhá- lo.

COMO CUIDEI DO MEU BEBÊ 
DOENTE E DO MEU CHAMADO

Quando fui chamada para servir 
como consultora na organiza-

ção das Moças em minha ala, aceitei 
o chamado, mas não estava muito 
segura de como desempenhá- lo. 
Sentia- me despreparada e estava pas-
sando por uma provação.

Três meses antes de receber o 
chamado, após uma gravidez de alto 
risco, meu bebê, Nicolas, nasceu. 
Ele precisava de cuidados médicos 
constantes. Alguns meses após seu 
nascimento, uma pintinha vermelha 
apareceu na pálpebra dele e foi cres-
cendo. O pediatra explicou que era 
um tumor benigno e que desaparece-
ria depois de um ano de idade. Mas 
o tumor se desenvolveu rapidamente. 
Ocupou a cavidade ocular e poderia 
causar danos permanentes em sua 
visão se não fosse tratado.

Tomamos a difícil decisão de come-
çar uma quimioterapia. O corpo frágil 
de Nicolas reagiu de maneira negativa 
ao tratamento. Ele tinha febre todos os 
dias, infecções constantes e era magri-
nho. O processo o fazia chorar muito. 
Foi ficando cada vez mais difícil cum-
prir meu chamado nessas circunstân-
cias. Eu não sabia como conseguiria 
desempenhá- lo.

Felizmente, meu marido me 
apoiava. Juntos, sentimos que eu 

devia continuar. A presidente das 
Moças também me ajudava. Ela era 
uma irmã fiel e paciente. Ajudou- me a 
ver qualidades em mim que eu desco-
nhecia e a servir de maneiras que eu 
ainda não havia cogitado.

O fato de estar com as moças 
todas as semanas me ajudou a não 
ficar tão presa à rotina de injeções, 
exames e médicos. Deixei de perder 
tempo sentindo pena de mim mesma 
ou questionando os motivos de tudo 
aquilo estar acontecendo com o meu 
anjinho. Meu chamado foi uma bên-
ção e, antes de que me desse conta, 
Nicolas havia crescido e o tratamento 
terminara. Nicolas se tornou um 
menino saudável e feliz, cheio de 
energia.

Servir àquelas valentes filhas 
do Pai Celestial me ajudou a 
superar a sensação de incapaci-
dade, a descobrir meus talentos e 
a melhorar em minhas responsabili-
dades como esposa e mãe.

O Senhor nem sempre retira as 
provações de nós, mas sei, de todo 
o coração, que Ele sempre está 
disposto a nos ajudar a encontrar 
forças para enfrentar nossos  
problemas. ◼

Ariele Queiroz Meyer Fischer,  
Santa Catarina, Brasil



42 

Em um dia chuvoso de outono, fui 
até o sótão e percebi que havia 

um vazamento no local. Escorria 
um pouco de água pelos pregos do 
telhado entre duas vigas. Anos antes, 
eu havia feito alguns consertos na 
casa e até tinha me aventurado em 
novos projetos. Mas, desta vez, estava 
enfrentando problemas pessoais e 
não me sentia confiante. Achei que 
não teria condições de lidar com 
um vazamento mesmo sabendo que 
alguma coisa precisava ser feita antes 
do inverno.

Uma ou duas semanas depois, 
subi no telhado com um canivete e 
materiais de calafetagem. Achei que 
só teria que encontrar a origem do 
vazamento e estancá- lo com as colas 
e resinas que eu tinha. Mas não tinha 
a menor ideia de onde estava o vaza-
mento. Fiquei desanimado. Parei e fiz 
uma oração, pedindo ao Senhor que 

MINHA ORAÇÃO NO TELHADO
me orientasse para encontrar o lugar 
certo e consertar o vazamento. Espe-
rava que Ele simplesmente me mos-
trasse o local. Em vez disso, a palavra 
que me veio à mente foi procure.

Não era a resposta que eu que-
ria, mas comecei a procurar. Meus 
olhos se fixaram numa abertura. Parti 
uma das telhas de madeira próxima 
à abertura e vi alguma coisa que 
parecia ser a causa do vazamento. 
Retirei a resina velha e coloquei uma 
generosa camada e material aderente 
novo. Substituí as telhas partidas e, em 
menos de uma hora, o conserto estava 
pronto. Minha autoestima se elevou e 
fiquei feliz com o que tinha feito para 
resolver o problema. Da próxima vez 
que choveu, fui até o sótão para ver 
se ainda havia vazamentos, mas estava 
tudo seco!

Pensei em Oliver Cowdery, que 
“nada [tinha feito] a não ser [pedir]” 

(D&C 9:7). Como ele, eu também 
fiquei esperando que o Senhor sim-
plesmente me desse uma resposta 
rápida à minha oração sem nenhum 
esforço da minha parte. Pensei no 
quanto minha autoestima cresceu 
quando tive que me esforçar para 
“[estudar] em [minha] mente” (D&C 
9:8) — procurar, investigar. Aprendi 
que o Senhor não fará tudo por nós. 
Ele vai nos ajudar e guiar, mas cabe 
a nós fazermos o que pudermos por 
conta própria porque isso nos faz 
crescer. ◼
Valiant K. Jones, Michigan, EUA

Eu só precisava encontrar a origem 
do vazamento, mas não tinha ideia 

de onde poderia estar, então parei e 
fiz uma oração. ILU
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Eu era um homem cheio de saúde, 
pai de duas lindas crianças e 

casado com uma mulher maravi-
lhosa e trabalhadora. Tinha um bom 
emprego e uma renda estável. A vida 
parecia perfeita, mas meu mundo 
começou a desmoronar quando 
recebi o diagnóstico de câncer de 
nasofaringe, um tipo raro de câncer 
na cabeça e no pescoço.

Na época em que adoeci, servia 
como conselheiro do bispo e estáva-
mos fazendo nosso campeonato anual 
de basquete na igreja. Fui ao médico e, 
depois de vários exames de laboratório, 
fui informado de que estava no está-
gio 4 de câncer de nasofaringe. Fiquei 
preocupado e senti medo. Será que era 
o fim da minha vida? E o que acontece-
ria com a minha família se eu morresse? 
A única coisa com a qual eu realmente 
podia contar para obter orientação e 
consolo era a oração ao Pai Celestial.

SERÁ O FIM DA MINHA VIDA?
Após três dias de oração constante, 

senti como se uma voz suave me sus-
surrasse: “Não tenha medo”.

Daquele momento em diante, o 
medo de morrer desapareceu. As coi-
sas ainda estavam difíceis para mim. 
Houve um tempo em que não conse-
guia engolir nenhum tipo de alimento 
e estava tão doente que não conseguia 
dormir, mas nunca desisti, tampouco 
me afastei de Deus, e Ele tem me 
ajudado.

Meu câncer está em remissão 
há mais de 18 anos e minha saúde 
melhorou. Não sei quanto tempo Deus 
permitirá que eu viva, mas fico feliz 
por ainda poder servir a meus irmãos 
e minhas irmãs. Sei que nosso Pai 
Celestial nunca nos deixa, nunca nos 
abandona. Se quisermos receber bên-
çãos de Deus, não podemos deixá- Lo 
nem abandoná- Lo. ◼
Samson Ho, Hong Kong, China
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Destiny Yarbro

Tanto o meu pai como a minha 
mãe serviram missão. Quando 
eu era menina, ouvia as histórias 

que eles contavam sobre a missão 
deles e sonhava com o dia em que 
poderia servir como missionária de 
tempo integral.

A preparação para a minha mis-
são foi uma das melhores épocas da 
minha vida. Eu me senti mais próxima 
do Senhor do que jamais me sentira 
antes. Recebi meu chamado para a 
Missão Budapeste Hungria e entrei no 
Centro de Treinamento Missionário 
(CTM) de Provo determinada a dar 
tudo de mim ao Pai Celestial.

Estar no CTM foi uma experiência 
espiritual incrível para mim. Ao me 
aproximar do Senhor, orei sincera-
mente para que estivesse pronta para 
fazer qualquer coisa que Ele pedisse 
e prometi que amaria os húngaros de 
todo o coração.

Quase no fim da minha estada 
no CTM, fiquei doente. Após um 

pequeno período em casa para me 
recuperar, tive a oportunidade de 
continuar minha missão na Hungria. 
Ganhei uma treinadora maravilhosa, 
a Síster Sunshine Nestor, que me ensi-
nou a reconhecer as ternas misericór-
dias diárias do Senhor e Seus milagres.

Depois de alguns meses, adoeci 
outra vez. Embora a Síster Nestor e eu 
continuássemos a trabalhar o melhor 
possível, tive que voltar para casa 
novamente.

Na minha cabeça, eu achava que 
decepcionara o Senhor por não ter 
servido uma missão completa. Estava 
convencida de que ainda havia hún-
garos que eu deveria ter ensinado 
se não fosse a enfermidade. Fiquei 
pensando comigo mesma se não tinha 
exercido fé suficiente para ser curada 
porque, afinal de contas, o Senhor 
protege Seus missionários. Nunca me 
passou pela cabeça que meu sacrifí-
cio ao Senhor não seria dar um ano 
e meio da minha vida, mas sacrificar 

o tipo de missão que eu tinha em 
mente.

Meu empenho para ter uma vida 
significativa em casa

Ao descer do avião quando voltei 
para casa, não pude evitar de pensar 
que tinha deixado o trabalho mais 
importante da minha vida para trás, 
no campo missionário. Demorei 
bastante, mas acabei por descobrir 

Há muitas formas 
de continuar a 

servir ao Senhor e 
ter uma vida signi-
ficativa depois de 
voltar mais cedo 

da missão.

Em casa antes do programado
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que havia trabalho para eu fazer em 
casa que também traria significado à 
minha vida.

Seja qual for o motivo pelo qual 
você tenha precisado voltar mais cedo 
de sua missão, decida- se hoje a fazer 
com que este seja um passo à frente 
em seu progresso. Voltei para casa por 
motivos médicos, mas outros voltam 
por outras razões, inclusive transgres-
são. Por isso, algumas das ideias a 
seguir talvez não se apliquem à sua 
situação. Ore ao Senhor para encon-
trar meios de servi- Lo em casa. Se, por 
exemplo, você voltou para casa por 
causa de transgressão e ainda não é 
digno de ir ao templo, mesmo assim 
é possível tornar sua vida significativa 
se caminhar pelos jardins do templo e 
assumir o compromisso de voltar para 
a casa do Senhor.

Além de ler as escrituras, orar e ir 
à Igreja, cada um dos passos a seguir 
na minha jornada foi essencial para a 
minha cura.

1. Ficar em contato com as pessoas 
da missão

Meu primeiro passo para tornar 
minha vida mais significativa foi ficar 
em contato com os membros da 
Igreja e os missionários da Hungria. 
Por algum tempo, eu ficava bastante 
ansiosa para que chegasse o dia de pre-
paração a fim de poder ler os e- mails 
da Síster Nestor e das minhas compa-
nheiras do CTM. Tenho que admitir: às 
vezes não era fácil ler sobre a missão 
das minhas companheiras ou falar com 
os húngaros dos quais eu sentia tanta 
saudade. Mas agora, quando olho para 

trás, percebo que foi fundamental para 
a minha cura ouvir a respeito dos mila-
gres que estavam acontecendo lá.
2. Fazer indexação online

Meu irmão menor, seguindo os 
afáveis conselhos da minha mãe, 
sempre muito intuitiva, convenceu- me 
a começar a indexar. No começo, 
indexei alguns lotes para agradá- lo, 
mas, um dia, apareceu na minha 
tela o registro de nomes húngaros. 
O Espírito tocou meu coração e 
revelou- me que eu ainda poderia 
trazer almas de Seus filhos húngaros 
a Cristo, mas do outro lado do véu.



5. Servir missão online
Um dia, na Igreja, uma irmã veio 

falar com minha mãe e disse: “Sabia 
que Destiny pode servir missão de 
indexação online?” Essa pergunta ines-
perada foi uma resposta para minhas 
orações. Pude servir ao Senhor por 
nove meses como missionária da 
Igreja, dando suporte à indexação. 
Essa era uma missão que estava total-
mente a meu alcance!*

6. Ministrar um curso de preparação 
missionária

À medida que meus problemas 
de saúde foram ficando sob controle, 
comecei a estudar numa faculdade 
presencial enquanto fazia minha 
missão online. Fui convidada para dar 
aulas de preparação missionária num 
instituto próximo. Ensinar ajudou- me 
a perceber que meu entusiasmo pela 
obra missionária não tinha desvane-
cido e que, mesmo tendo feito uma 
missão curta, tive muitas experiências 
que poderiam ser valiosas para os 
meus alunos.

7. Ser voluntário no CTM
Depois de frequentar com sucesso 

um semestre na faculdade perto da 
minha casa, mudei- me para Utah, 
EUA, para frequentar a BYU. No 
começo, mal conseguia passar em 
frente ao CTM sem sentir uma onda 
de emoções conflitantes. Porém, 
comecei a servir semanalmente como 
voluntária no CTM e descobri que ver 
aqueles missionários maravilhosos 
serem mandados para a minha amada 
Hungria ajudou na minha cura.
8. Fazer o trabalho do templo

Uma irmã húngara, Edit, que tinha 
preparado quase 150 mil nomes para 
o templo, pediu- me que eu fizesse as 
ordenanças para alguns deles. Foi uma 
grande alegria realizar as ordenanças 
de salvação por aqueles húngaros!

Cura gradual por meio de Sua obra
Servir missão foi o sonho mais 

importante da minha vida e, claro, 
senti uma grande perda quando voltei 
para casa antes do previsto. Durante 

3. Fazer metas
Depois da missão, todas as metas 

que eu tinha traçado antes pareciam 
inatingíveis devido aos meus proble-
mas de saúde. Mas, com o tempo, 
percebi que havia metas que eu pode-
ria cumprir mesmo estando de cama. 
Metas como ler Jesus, o Cristo chamei 
de “metas horizontais” e trabalhei 
nelas diariamente.
4. Retomar os estudos

Uma das minhas metas antes de 
sair em missão era a de me formar 
na universidade. Embora assistir às 
aulas da faculdade não fosse fácil por 
causa da minha doença e das consul-
tas médicas constantes, meu pai me 
incentivou a fazer faculdade à dis-
tância pela Universidade Brigham 
Young. Essa não só foi uma meta 
horizontal atingível, como também 
percebi que talvez conseguisse cum-
prir várias outras metas que tinha 
estabelecido antes da missão e que 
eu considerava impossíveis nas novas 
circunstâncias.
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UMA OFERTA ACEITÁVEL
“Quando eu dou um mandamento a qualquer dos filhos dos homens de fazer 
um trabalho ao meu nome e esses filhos dos homens usam toda a sua força e 
tudo o que têm para realizar esse trabalho e não deixam de ser diligentes; e são 
atacados por seus inimigos e impedidos de realizar esse trabalho, eis que me con-
vém já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho, mas aceitar 
suas ofertas.”
— Doutrina e Convênios 124:49

DICAS PARA OS PAIS
Avaliem estas sugestões:

• Deem tempo ao missionário para 
sentir a dor da perda e curar- se.

• Digam- lhe frequentemente o 
quanto o amam.

• Incentivem- no a conversar com 
frequência com o bispo ou presi-
dente da estaca.

• Perguntem ao missionário até 
que ponto ele gostaria que outras 
pessoas soubessem sobre a razão 
de ele ter voltado para casa.

• Avisem aos amigos e conhecidos 
que seu filho missionário está 
em casa e que vocês estão felizes 
em vê- lo novamente.

• Deem tempo ao missionário para 
que se sinta à vontade para con-
versar sobre sua missão, compar-
tilhando não só as experiências 
boas, mas as ruins também.

• Incentivem o missionário a orar 
a respeito do passo seguinte que 
tomará na vida e depois apoiem 
sua decisão a respeito de retornar 
ou não ao campo missionário.

algum tempo, não consegui falar sobre 
minha missão. Precisei lidar com sen-
timentos de fracasso. Tive de aprender 
a medir o valor da minha missão pelo 
meu desejo de servir em vez de pelo 
tempo que servi. Embora eu não tenha 
percebido isso na época, cada um des-
ses passos para tornar minha vida mais 
significativa também trouxe a cura.

Durante anos, pensei que voltar 
à Hungria seria emocionalmente 
difícil para mim. Quando finalmente 
viajei para lá, foi só no segundo dia 
que percebi que não só não sentia 
dor alguma como também estava 
imensamente feliz por ter voltado. 
Soube então que o Pai Celestial 
tinha me dado a oportunidade de 
sentir o poder de cura da Expiação 
do Salvador. Sei que, por meio da 
Expiação de Jesus Cristo, todas as coi-
sas vão ser corrigidas no final. ◼
A autora mora no Arizona, EUA.
*Muitos missionários que precisaram voltar mais 
cedo para casa continuam a servir como missioná-
rios de serviço da Igreja. Converse com seu bispo 
ou presidente de ramo para mais informações.

DICAS PARA OS  
MEMBROS DA ALA
Pode ser difícil saber o que dizer 
quando há missionários que voltam 
para casa mais cedo do que o progra-
mado. Para ajudar nessa transição, 
deem- lhes calorosas boas- vindas e 
expressem- lhes seu amor, agradecendo- 
lhes por servirem missão.

Talvez vocês não saibam por que 
o missionário voltou, e a razão pode 
ser bem diferente do que imaginam. 
Tenham em mente que o processo de 
cura é entre o missionário e o Senhor 
e que a única coisa de que ele precisa 
é do seu apoio.

Pode ser bom para os missionários 
compartilharem experiências da mis-
são num ambiente em que se sintam 
seguros. Reconheçam que eles preci-
sam de algum tempo até conseguirem 
falar sobre a missão. Se quiserem que 
um missionário conte uma história 
de sua missão numa aula, telefonem 
antes e perguntem se ele se sentiria 
à vontade para fazer isso.

RECURSOS PARA MINISTRAR
Os líderes podem encontrar orientações e sugestões sobre como ajudar  
os missionários que retornam mais cedo para casa em ministering .LDS .org.
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Po Nien (Felipe) Chou
Seminários e Institutos

“O mundo de hoje é mais desa-
fiador do que era há [alguns] 
anos”, disse o élder M. Russell 

Ballard, do Quórum dos Doze Após-
tolos. “Nossos rapazes e nossas moças 
têm muito mais distrações para lhes 
desviar a mente enquanto se preparam 
para a missão e para uma vida futura 
feliz.” Mais do que nunca, precisamos 

“[saber] ouvir e responder aos sussur-
ros do Espírito Santo”.1

Para ajudá- lo a estar mais espiri-
tualmente em sintonia com o Espírito, 
a Igreja criou os institutos de religião. 
O instituto pode proporcionar intera-
tividade e “experiências significativas 
com a palavra do Senhor”.2

Em alguns institutos, você 
pode escolher entre vários cursos. 
Professores que entendem as necessi-
dades e perguntas dos jovens adultos 
vão ajudá- lo a aprender com as escri-
turas e os ensinamentos dos profetas 
modernos.

Uma mudança feita recentemente no 
instituto lhe dá a oportunidade de usar 
(1) diários de estudo sobre o curso, 
(2) perguntas e (3) projetos pessoais de 
aprendizado para aumentar seu conhe-
cimento e fortalecer sua fé em Jesus 
Cristo. Essas três opções vão ajudá- lo a 
personalizar seu estudo do evangelho 
e a aprender, em primeira mão, como 
o Espírito Se comunica com você.

Diário de estudo do curso
O élder Richard G. Scott (1928–

2015), do Quórum dos Doze Apóstolos, 
recomendou que escrevêssemos nos-
sas reflexões espirituais em um diário: 
“Anotem em um lugar seguro as coisas 
importantes que aprenderem com o 
Espírito. Perceberão que, ao escreverem 
ideias preciosas, mais delas com certeza 
surgirão”.3

Os alunos usam um diário (seja um 
caderno ou o aplicativo da Biblioteca 
do Evangelho) nas aulas e em casa 
para escrever suas reflexões ao estuda-
rem as escrituras. Jayme Dhennz, aluno 
do instituto nas Filipinas, já sentiu os 
benefícios do diário de estudo: “Acho 
que é importante escrever passagens e 
mensagens das escrituras ou dos dis-
cursos dos profetas porque isso amplia 
meu aprendizado do evangelho”.

Os alunos do instituto do irmão 
Seiichi Takahashi em Nagoya, 
Japão, gostam de escrever no diário 
de estudo porque “o processo de IM

AG
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Experimente 
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maneiras de 
aproveitar 

melhor as aulas 
do instituto 
de religião.

Como o instituto pode  
ajudá- lo a aprender o evangelho
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aprendizado flui mais naturalmente” 
e isso os ajuda a vir para a aula mais 
preparados para aprender e participar.

Taisia Bartolomeo, do sul da Itália, 
disse: “O fato de escrever o que 
aprendo faz com que eu consiga me 
lembrar melhor dos conceitos quando 
preciso deles”. Sua colega de classe, 
Mariaterasa Santoro, acrescentou: 
“Meu diário é algo que posso consul-
tar quando quero me lembrar de um 
conceito espiritual específico ou de 
uma revelação pessoal”.

Perguntas do curso
As perguntas feitas no início do 

curso dão aos alunos o que refletir e 
estudar durante o curso. No final, os 
alunos entregam ao professor suas 
respostas, redigidas segundo a orien-
tação do Espírito.

Ilaria Bellomo, aluna do sul 
da Itália, explicou: “As perguntas 
me fizeram refletir sobre a minha vida 
e sobre o fato de que o que estudo 
no instituto me ajuda a conhe-
cer melhor o Senhor Jesus 
Cristo”.

Jinseop Jeong, aluno do instituto na 
Coreia, disse: “As perguntas me ajuda-
ram a pensar e a refletir profundamente 
sobre o que aprendi. Foram momentos 
importantes para examinar, ponderar e 
interiorizar meu aprendizado”.

O crescimento espiritual dos alunos 
se torna evidente por meio de suas 
respostas. A irmã Seonsim Kang, pro-
fessora do instituto de estaca na Coreia, 
disse: “Para mim, foi uma experiência 
grandiosa ler e conhecer os testemu-
nhos e as opiniões dos alunos”.

Projetos de aprendizado pessoal
Muitos alunos do instituto decidem 

fazer um projeto com um tema signi-
ficativo. Em função de seus interesses, 
alunos do instituto do mundo inteiro 
criaram projetos de arte, música, 
vídeos e mídia social relacionados ao 
evangelho. Esses projetos incentivam 

os alunos a colocar em prática o que 
aprenderam nas aulas. Um dos alu-
nos, por exemplo, decidiu pintar um 
retrato do Salvador durante o curso 
“Jesus Cristo e o evangelho eterno”.

Um dos alunos que frequenta o 
curso “Família eterna” fez um projeto 
sobre templo e história da família que 
culminou com uma viagem ao templo 
com sua avó e membros de sua família 
imediata, na qual, juntos, fizeram mais 
de 40 selamentos que foram prepara-
dos durante o semestre. Isso aproxi-
mou mais os membros da família.

Como salientou Cenia Avila 
Organis, aluna do instituto em Bicol, 
Filipinas, trabalhar num projeto de 
aprendizado pessoal “dá flexibilidade”, 
pois os alunos têm a liberdade de 
aprender a palavra de Deus e sentir 
o Espírito enquanto eles usam seus 
próprios talentos.

Resultados elevados
A utilização dessas técnicas de 

aprendizado pode melhorar seus 
estudos do evangelho e aprofundar 
seu testemunho. Ao se aprofundar no 
estudo do evangelho por meio dos 
cursos do instituto, você vai entender 
melhor como aplicar a palavra de 
Deus em sua própria vida e abençoar 
a vida de outras pessoas. ◼

NOTAS
 1. M. Russell Ballard, “A melhor de todas as 

gerações de jovens adultos”, A Liahona, 
maio de 2015, p. 67.

 2. “Teaching with Power” [Ensinar com poder], 
LDS .org/ si/ objective/ elevate - learning/ 
teaching - with - power.

 3. Richard G. Scott, “Obter conhecimento  
e a força para aplicá- lo com sabedoria”, 
A Liahona, agosto de 2002, p. 12.
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A despeito das circunstâncias, você  
sempre vai encontrar paz em Jesus Cristo.

PAZ EM 
CRISTO

Bonnie L. Oscarson, presidente (centro); Carol F. McConkie, primeira 
conselheira (à esquerda); Neill F. Marriot, segunda conselheira (à direita)

Stephen W. Owen, presidente (centro); Douglas D. Holmes, primeiro 
conselheiro (à esquerda); e M. Joseph Brough, segundo conselheiro (à direita).
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Presidência geral dos Rapazes  
e presidência geral das Moças

Em um mundo repleto de 
tumulto, de choque de ideias, 
de tentações e de filoso-

fias confusas, encontrar paz nem 
sempre é fácil. Entretanto a pro-
messa do Salvador em Doutrina e 
Convênios 19:23 (tema da Mutual 
de 2018) mostra o caminho que 
conduz à paz: “Aprende de mim 
e ouve minhas palavras; anda na 
mansidão de meu Espírito e terás 
paz em mim”.

Como membros da presidência 
geral dos Rapazes e da presidência 
geral das Moças, testificamos que 
isso é verdade. Temos visto isso 
acontecer em nossa vida e, se vocês 
seguirem esse padrão, Deus vai 
cumprir a promessa Dele de conce-
der paz para sua vida também.

Muitos de vocês podem se sentir 
ansiosos ou preocupados sobre 
como será seu futuro. Muitos de 
vocês estão preocupados com sua 
aparência física, suas habilidades 
e seu potencial. No entanto, a 
despeito da dificuldade que esti-
verem enfrentando, vocês podem 
encontrar paz. Isso não significa 
que todos esses problemas ou 
preocupações vão imediatamente 
se dissipar, mas vocês podem sentir 
a calma certeza de que as coisas 
vão dar certo. Acima de tudo, vocês 
podem sentir o amor de Jesus 
Cristo em sua própria vida, e isso 
traz grande paz.

Vamos conversar um pouco 
sobre cada um dos elementos 
desse versículo:

APRENDE DE MIM
Conhecer o Pai Celestial e 

Jesus Cristo é uma parte crucial 
de sua jornada de vida. O Senhor 
disse: “E a vida eterna é esta: que 
te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, 
a quem enviaste” ( João 17:3). À 
medida que vocês conhecerem 
melhor a Cristo, vão compreen-
der o quanto Ele é bom, sábio, 
gentil e amoroso. Sua fé Nele 
vai crescer e vocês vão ter um 
grande desejo de seguir a Ele e 
ao Pai Celestial.

OUVE MINHAS 
PALAVRAS

Jesus Cristo fala a nós por meio 
das escrituras, de Seus profetas 
vivos e do Espírito Santo. Preci-
samos nos banquetear, ponderar 
e aplicar essas palavras em nossa 
vida. Em seu estudo das palavras 
do Salvador, concentrem- se no 
Livro de Mórmon, pois ele é “o 
mais correto de todos os livros da 
Terra e a pedra fundamental de 
nossa religião”, ensinou Joseph 
Smith, “e que seguindo seus pre-
ceitos o homem se aproximaria 
mais de Deus do que seguindo 
os de qualquer outro livro”.1 O 
veemente convite feito pelo pre-
sidente Thomas S. Monson na 
Conferência Geral de Abril de 
2017 para lermos o Livro de Mór-
mon todos os dias vai nos ajudar a 
ouvir e a compreender as palavras 
de Cristo.2

ANDA NA MANSIDÃO  
DE MEU ESPÍRITO

Ouvir as palavras do Salvador 
somente começa a nos modificar 
quando estivermos dispostos a segui- 
las. Isso requer mansidão de nossa 
parte. Exige que desistamos de nosso 
caminho e trilhemos os caminhos 
Dele. Às vezes pensamos que do 
nosso jeito é melhor. Mas, quando 
somos mansos e O seguimos para 
onde quer que Ele nos conduza, 
sempre estamos no melhor caminho.

TERÁS PAZ EM MIM
Essa é a grande promessa, se 

fizerem estas três coisas: aprender, 
ouvir e andar com o Salvador, vão 
sentir grande paz em sua vida. Vão 
ter a certeza de que Deus está a seu 
lado e que Ele vai cuidar de vocês, 
mesmo com os medos, as incertezas 
e as fraquezas que vocês venham a 
ter. Vocês podem confiar, não apenas 
em si mesmos, mas também em Jesus 
Cristo e no amor e no poder Dele.

Convidamos todos os jovens da 
Igreja a memorizar esse versículo. 
Usem- no como um guia em sua vida. 
Quando as névoas da escuridão se 
moverem sobre vocês e parecerem 
avassaladoras, vocês poderão se 
lembrar desse versículo, seguir seu 
conselho e se apoiarem no alicerce 
seguro e firme de Jesus Cristo. ◼

NOTAS
 1. Ensinamentos dos Presidentes da  

Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 68.
 2. Ver Thomas S. Monson, “O poder do  

Livro de Mórmon”, A Liahona, maio  
de 2017, p. 86.
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DOUTRINA E CONVÊNIOS 19:23
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ANDAR EM SEU CAMINHO
Aprender e ouvir são coisas 

necessárias que precisamos fazer para 
realmente seguir a Jesus Cristo. Mas isso 
não basta. Também precisamos andar 
em Seus caminhos, ou agir de acordo 
com o que aprendemos e ouvimos.

“Sempre é a hora certa de andar 
em Seu caminho. Nunca é tarde 
demais” (Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
segundo conselheiro na Primeira 
Presidência, “O caminho do discípulo”, 
A Liahona, maio de 2009, p. 77).

APRENDEI  
DE MIM

“Sabemos que esse 
‘Mestre, vindo de Deus’ 
( João 3:2) era mais do 
que um simples pro-

fessor. Ele que nos ensinou a amar o 
Senhor nosso Deus de todo o coração, 
alma, mente e força e a amar o pró-
ximo como a nós mesmos é o Mestre 
dos mestres e o Exemplo da vida 
perfeita. (…)

Quando atendemos ao carinhoso 
convite do Senhor ‘Aprendei de mim’, 
tornamo- nos participantes de Seu 
poder divino.”
Presidente Thomas S. Monson, “Aprendei de Mim”, 
 A Liahona, março de 2016, pp. 4, 6.

Doutrina e Convênios 19:23
O Senhor revelou a Joseph Smith alguns pontos- chave para receber paz em Jesus Cristo.

PAZ EM MIM
“A paz não é 

encontrada na aquisi-
ção de grande fortuna, 
poder ou preemi-
nência. A paz não é 

encontrada na busca de prazeres, 
entretenimentos ou lazer. Nenhuma 
dessas coisas, mesmo quando obtidas 
em abundância, podem criar uma 
felicidade ou paz duradoura.

(…) O Salvador (…) é a fonte e o 
autor da paz. Ele é o ‘Príncipe da Paz’ 
(Isaías 9:6).”
Élder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze  
Apóstolos, “Paz de consciência: A recompensa da 
retidão”, A Liahona, maio de 2013, p. 34.

Nota dos editores: Esta página não pretende ser uma explicação exaustiva do 
versículo em questão, mas apenas um ponto de partida para seu próprio estudo.

L I N H A  S O B R E  L I N H A

MANSIDÃO
Os mansos são “pacien-

tes nas horas de sofrimento” 
(Guia para Estudo das Escrituras, 
“Mansidão, Manso, Mansuetude”, 
scriptures .LDS .org). Se suportarmos 
nossas provações com mansidão sem 
ficarmos ressentidos com Deus, não 
só seremos convertidos, mas Ele tam-
bém nos curará (ver D&C 112:13).

OUVE MINHAS PALAVRAS
Ouvir é um fator importante 

para desenvolvermos fé em Jesus 
Cristo. “De sorte que a fé vem pelo 
ouvir, e o ouvir, pela palavra de 
Deus” (Romanos 10:17).

“Os filhos de Deus devem aprender 
a ouvir, depois ouvir para aprender 
com o Senhor” (Presidente Russell M. 
Nelson, presidente do Quórum dos 
Doze Apóstolos, “Aprender a ouvir”,  
A Liahona, julho de 1991, p. 25).

MEU ESPÍRITO
A mansidão resulta “na pre-

sença do Espírito Santo” (Morôni 8:26) 
e é um “fruto do Espírito” (ver Gálatas 
5:22–23).
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Nik Day

Música tema da Mutual de 2018
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Durante o devocional mundial para jovens adultos transmitido em janeiro de 
2017, desafiei os ouvintes a aumentar seu testemunho do Salvador usando 
seu tempo todas as semanas para:

• Estudar tudo o que Jesus disse e fez conforme registrado no Velho Testamento.
• Estudar as leis de Jesus Cristo conforme registradas no Novo Testamento.
• Estudar a doutrina de Jesus Cristo conforme registrada no Livro de Mórmon.
• Estudar Suas palavras conforme registradas em Doutrina e Convênios.

Àqueles que me ouviam prometi que, se continuassem a aprender tudo o que 
pudessem sobre Jesus Cristo, seu amor por Ele e pelas leis de Deus aumentaria 
muito além do que eles poderiam imaginar no momento.

O que não mencionei durante meu discurso foi que eu sabia que essa promessa 
era verdadeira porque eu mesmo estava a meio caminho de concluir essa designa-
ção pela primeira vez.

No dia 1º de dezembro de 2016, adquiri um novo conjunto de escrituras e come-
cei a cumprir a mesma designação que passaria aos jovens adultos em janeiro. 
Quando terminei a designação seis semanas mais tarde, eu havia pesquisado e 
marcado mais de 2.200 citações dos quatro livros das escrituras.1

Para mim, conseguir concluir essa designação foi simplesmente empolgante!

Além de agora eu ter um testemunho maior do Senhor e Sal-
vador Jesus Cristo, tenho também uma reafirmação de minha 
convicção absoluta de que o sistema usado por Joseph Smith 

para traduzir o Livro de Mórmon foi um dom de Deus.

Estudar as  
PALAVRAS DO SALVADOR

Presidente Russell M. Nelson
Presidente do Quórum dos Doze 
Apóstolos
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O mais inspirador, na minha opinião, foi que o 
Salvador estava falando conosco a respeito de Si 
mesmo em todas essas épocas: Velho Testamento, Novo 
Testamento, o período da Restauração e nossos dias. 
Em todos os livros de escrituras, a história é a mesma 
e o Narrador é o mesmo.

Já dediquei boa parte dos meus 93 anos a apren-
der sobre o Salvador, mas raras são as ocasiões em 
que consegui aprender tanto quanto aprendi durante 
esse período de seis semanas de estudo. Na verdade, 
aprendi tanto a respeito Dele por meio desse estudo 
que planejo compartilhar muito do que aprendi em 
outros discursos que estou preparando.2

Ao começar essa designação, eu não esperava que 
meu estudo fosse me ajudar a receber um novo tes-
temunho da divindade do trabalho de Joseph Smith, 
mas foi o que aconteceu! As revelações registradas por 
Joseph Smith e os conceitos encontrados na Bíblia são 
incrivelmente consistentes. Para mim, foi muito esclare-
cedor ver isso em meu estudo.

Joseph Smith não teria, de forma alguma, tempo para 
correlacionar e cruzar as referências com a Bíblia na 
velocidade em que traduzia o Livro de Mórmon, mas 
está tudo lá!

Então, além de agora eu ter um testemunho maior 
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenho também uma 
reafirmação de minha convicção absoluta de que o 
sistema usado por Joseph Smith para traduzir o Livro 
de Mórmon foi um dom de Deus.

Percebo que alguns de vocês devem estar pensando 
que não teriam de forma alguma tempo para concluir 
uma designação como essa.

Sei como se sentem. Também tive o mesmo pensa-
mento, de que eu jamais teria tempo para fazer tudo 
isso. Precisei lembrar a mim mesmo que um comentário 
desse tipo não surgiu por meio da fé. Um comentário 
que surge por meio da fé seria: “Não tenho tempo para 
isso, mas vou conseguir o tempo de que preciso. E vou 
cumprir a designação com o tempo que eu tiver”.

Você pode ver ou ler o devocional de janeiro de 2017 do presidente Nelson 
clicando em “devocional mundial” no site LDS .org/ broadcasts.

Depois de seis semanas de estudo, o presidente Nelson  
concluiu sua designação.

“Já dediquei boa parte dos 

meus 93 anos a aprender sobre 

o Salvador, mas raras são as 

ocasiões em que consegui 

aprender tanto quanto aprendi 

durante esse período de seis 

semanas de estudo.”



 J a n e i r o  d e  2 0 1 8  59

JO
VEN

S 

Cada um de nós que aceitar esse desafio vai 
concluí- lo dentro de seu tempo disponível. Para mim, 
boa parte da alegria que senti veio do fato de tê- lo 
concluído em apenas seis semanas. Esse estudo intenso 
feito em um período relativamente curto permitiu que 
eu apreciasse a natureza complementar dos ensinamen-
tos que se encontram no Velho Testamento, no Livro 
de Mórmon, no Novo Testamento e em Doutrina e 
Convênios.

Àqueles que acham que não têm tempo, se fize-
rem um sacrifício, serão recompensados e ficarão 
muitíssimo gratos pela mudança de perspectiva, pelo 
conhecimento ampliado e por uma conversão mais pro-
funda. Sei que isso é verdade porque recebi a mesma 
recompensa.

Como mencionei no devocional, em um dia futuro, 
vocês vão se apresentar perante o Salvador. Será tão 
arrebatador que verterão lágrimas por estarem em Sua 
presença. Vão ter dificuldades para encontrar palavras 
para agradecer- Lhe por pagar por seus pecados, por 
perdoar- lhes de qualquer maldade com outros, por 
curá- los das injúrias e injustiças desta vida.

Vão Lhe agradecer por fortalecê- los para fazer o 
impossível, por transformar suas fraquezas em forças 
e por tornar possível viverem com Ele e com sua família 
para sempre. A identidade, a Expiação e os atributos 
Dele vão se tornar pessoais e reais para vocês.

Mas vocês não precisam esperar até que isso acon-
teça. Decidam ser um de Seus verdadeiros discípulos 
agora. Sejam aqueles que O amam verdadeiramente, 
que realmente querem servir e liderar como Ele o fez. 
Prometo- lhes que, se estudarem as palavras Dele, sua 
capacidade de ser mais semelhantes a Ele aumentará. 
Sei que isso é verdade. ◼
Extraído de um artigo do LDS .org/ blog.
NOTAS
 1. Como sugeriu o presidente Nelson em seu devocional, você pode 

consultar o Guia para Estudo das Escrituras para referências sob o 
verbete “Jesus Cristo”.

 2. Ver o discurso do presidente Nelson na Conferência Geral de Abril 
de 2017, “Invocando o poder de Jesus Cristo em nossa vida”.

O presidente Nelson estudou mais de 2.200 escrituras sobre  
Jesus Cristo e Seus ensinamentos.

“Àqueles que acham 

que não têm tempo, se 

fizerem um sacrifício, serão 

recompensados.”



Para Will, escolher não 
jogar futebol aos domin-
gos poderia significar 
optar por não jogar em 
um dos melhores times.
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Quando eu era criança, meus amigos e eu participávamos de um jogo 
chamado “Pular ou Mergulhar”. Basta uma piscina ou um lago pro-
fundo e algo para saltar, como um trampolim. Os participantes têm de 

se atirar do trampolim. No mesmo instante, alguém grita: “Pule!”, o que signi-
fica que você precisa entrar na água com os pés primeiro, ou “Mergulhe”, ou 
seja, você tem de entrar na água primeiro com as mãos, num mergulho.

Quando você tenta reagir no ar, em geral acaba gesticulando descoordena-
damente ou mergulhando de barriga, o que é muito doloroso.

A vida não precisa ser um jogo de “Pular ou Mergulhar”. Você pode tomar 
muitas decisões com antecedência e evitar muitos mergulhos espirituais de 
barriga. O profeta Josué, do Velho Testamento, não disse: “Escolha apenas 
antes que seja tarde demais”. Ele instou- nos: “Escolhei hoje a quem sirvais” 
( Josué 24:15; grifo do autor).

Will W., 14 anos, de San Francisco, Califórnia, EUA, não deve fazer muitos 
mergulhos espirituais de barriga porque acredita em tomar decisões antes do 
último minuto.

“Se você tomar a decisão de fazer ou não fazer algo antes mesmo de 
surgir a situação, isso facilitará muito as coisas”, garante ele. “Suponha que 
você foi a uma festa e alguém lhe ofereceu uma bebida alcoólica. Se tivesse 
que escolher imediatamente se aceitaria ou não, poderia ficar tentado a 
aceitar. Mas, se você tivesse decidido muito antes recusar caso alguém 
viesse a lhe oferecer uma bebida, você se sentiria muito mais seguro de sua 
decisão. Nem teria tempo de ser tentado. Diria não porque já havia decidido 
muito antes.”

Charlotte Larcabal
Revistas da Igreja

E MERGULHOS ESPIRITUAIS DE BARRIGA

DOMINGOS  

FUTEBOL, 



O tema da Mutual de 2018 diz: “Aprende de mim e ouve 
minhas palavras; anda na mansidão de meu Espírito e terás 
paz em mim” (D&C 19:23). Para Will, paz significa se sentir 
confiante ao escolher o certo e não se preocupar com os 
comentários negativos dos outros. Will sente essa paz ao 
tomar a decisão de ouvir — e seguir — as palavras de 
Jesus Cristo com antecedência.

“Às vezes, as crianças zombam de mim pelo que faço ou 
deixo de fazer, mas não me incomodo nem um pouco por-
que decidi há muito tempo que seria assim que eu viveria”, 
diz ele.

Uma coisa que Will e sua família decidiram há muito 
tempo foi santificar o Dia do Senhor. Isso ficou um pouco 
difícil quando Will foi convidado a participar de um time 
de elite. Mas, como Néfi, sua família acredita que “o Senhor 
nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar 
um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas” 
(1 Néfi 3:7).

Para Will, o futebol é quase tudo. Como diz sua mãe: 
“Ele come, bebe, dorme e adora futebol. É sua paixão e ele 
é muito talentoso”.

Então, quando Will fez parte de um dos times mais 
bem- sucedidos da região, ficou muito feliz. O único 
problema: o time disputava muitas de suas partidas aos 
domingos. A maioria das equipes não aceitaria um joga-
dor que faltaria a todos os jogos de domingo. Decidir não 
jogar aos domingos poderia significar perder sua posição 
no time.

Mas Will havia tomado essa decisão muito tempo antes. 
Ele santificaria o Dia do Senhor.

Will e sua família oraram juntos e contaram ao Pai Celestial 
seu desejo de guardar os mandamentos e pediram Sua ajuda. 
Então, Will e sua mãe conversaram com os técnicos do time 
sobre suas crenças. Para surpresa deles, os treinadores que-
riam Will no time mesmo que ele não jogasse aos domingos!

“Sei que, quando honro o Dia do Senhor, sou aben-
çoado”, diz Will. “Posso não conseguir participar de tantos 
jogos quanto os outros, mas já vejo as bênçãos, como par-
tidas de domingo sendo transferidas de repente para outro 
dia. Acho também que passei a jogar melhor por ter um dia 
de descanso.”

Essa história ainda fica melhor. Will logo descobriu que 
um de seus colegas de time também era membro da Igreja. 
Depois de alguns meses jogando juntos, o outro menino 
seguiu o exemplo de Will e também parou de jogar aos 
domingos.

Se você sentir que não está recebendo as bênçãos por 
sua obediência, pode ser porque não consegue ver tudo o 
que o Pai Celestial tem reservado para você. Decidir ouvir 
as palavras de Cristo e servir ao Senhor é sempre a decisão 
certa, então faça isso agora!

“Peço que decidam aqui, agora mesmo, que não se 
desviarão do caminho que vai levá- los à nossa meta: a 
vida eterna com nosso Pai Celestial”, disse o presidente 
Thomas S. Monson (“Os três Rs da escolha”, A Liahona, 
novembro de 2010, p. 68).

Não faça de sua vida um jogo de “Pular ou Mergulhar”. 
Não arrisque uma queda de barriga, espiritual ou de qual-
quer outro tipo. Decida agora seguir a Jesus Cristo e des-
frutar da paz que Ele traz para sua vida. ◼
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Samantha Best

Há alguns anos, estava deprimida porque sentia que não tinha ninguém para con-
versar. Minha família morava longe e eu não tinha amigos, então eu não via mais 
motivos para viver.

Eu morava com meus tios e a única coisa que eles me disseram para não fazer foi  
falar com o vizinho. Alegaram que ele era estranho e inventaram histórias sobre ele  
para me assustar.

No entanto, um sábado ele e duas adolescentes da minha idade me pediram ajuda  
com a construção de uma cerca. Concordei em ajudá- los e comecei a trabalhar.

Depois de observar essas moças, percebi que eram boas pessoas, então comecei a con-
versar com elas, o que conduziu a uma conversa sobre A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. Eu tinha muitas perguntas, às quais elas responderam. Fiquei curiosa. 
Meu vizinho me convidou para ir à igreja com ele no dia seguinte para ver se eu gostava. 
Eu estava em um momento particularmente difícil em minha vida, então achei que não 
tinha nada a perder.

Ao atravessar aquelas portas na manhã seguinte, senti uma paz interior instantânea que 
eu não compreendia, mas sabia que aquela igreja era onde eu tinha que estar. Fui apresen-
tada aos missionários naquela manhã e vi como eles sabiam que a Igreja era verdadeira.

Comecei a receber as diversas lições dos missionários. Não poderia ter pedido ao Pai 
Celestial que me enviasse esses dois missionários amorosos, atenciosos e espirituais em 
melhor momento. Por meio da ajuda deles, obtive o conhecimento que eles tinham do 
evangelho.

Depois de ouvi- los contar como seu conhecimento do Pai Celestial os ajudou nas pro-
vações, senti que eu deveria orar para ver se o que eles tinham dito era verdade. Depois 
de orar, tive um forte sentimento de felicidade, paz e tranquilidade dentro de mim. Eu 
sabia que havia recebido minha resposta naquela noite por meio do Espírito Santo.

Com esse conhecimento, meu testemunho cresceu rapidamente. Desde que me filiei à 
Igreja em 2013, já vi as bênçãos que o conhecimento sobre o Pai Celestial me proporcionou. 
Sou grata por aqueles missionários e por meu vizinho ter me convidado a vir a Cristo. ◼
A autora mora em Victoria, Austrália.
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Eu estava em um 
momento parti-
cularmente difícil 
em minha vida, 
mas ir à igreja 
com meu vizinho 
mudou tudo.

Meu ESTRANHO VIZINHO
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PUS MINHA FÉ EM AÇÃO

N O S S O  E S P A Ç O

inglês e eles ficaram impressionados o 
suficiente para me perguntar se eu ser-
viria de intérprete durante a conversa 
com o irmão de Erfrey.

Achei que meu papel seria apenas 
o de intérprete passivo. Mas me tornei 
um participante ativo quando suas 
palavras penetraram em meu coração. 
Tive um sentimento inexplicável, um 
sentimento de felicidade persistente 
que nunca tinha vivenciado antes.

Depois dessa experiência, pedi aos 
missionários que ensinassem minha 
família. Mas, quando eles vieram, 
meus pais assumiram a posição de 

Minha partida de pingue- pongue 
com meu amigo Erfrey foi 

interrompida por três batidas na porta 
da casa dele. Ouvi uma voz desco-
nhecida com um sotaque estranho de 
ilongo, nosso dialeto nativo.

Erfrey correu em direção à porta, 
como se já estivesse esperando por 
eles. “Venha!”, disse ele para mim. 
“Quero que você conheça meus 
amigos!”

Eles estavam vestindo camisa branca 
e gravata e tinham ido ensinar o irmão 
mais novo de Erfrey para prepará- lo 
para o batismo. Conversei com eles em 

que um mórmon nunca teria um lugar 
em nossa família.

Eu queria ser batizado, então 
pus minha fé em ação. Jejuei e orei. 
Esforcei- me para ser um exemplo 
para eles.

Dois anos depois, por meio de 
minha própria fé simples e do apoio 
amoroso do Pai Celestial, o coração de 
meu pai finalmente se enterneceu e ele 
assinou o formulário de consentimento 
para meu batismo. Estou feliz em dizer 
que meu testemunho do evangelho res-
taurado é o meu bem mais precioso. ◼
Arnel M., Negros Ocidental, Filipinas
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Sempre achei difícil me ajustar a 
novas situações. Por esse motivo, 

eu estava apreensiva em deixar a 
Primária e começar na organização 
das Moças. A princípio, o andamento 
das aulas era estranho para mim. 
A organização das Moças era um 
ambiente totalmente diferente, sem 
a hora de cantar e sem o tempo de 
compartilhar. Também tínhamos a 
Mutual durante a semana.

Eu só queria me entrosar e me sen-
tir à vontade, então dei uma chance 
à nova rotina. Orei muito e comecei 
a me adaptar à nova rotina e a me 
envolver com as outras jovens.

Com o passar das semanas, come-
cei a perceber por que eu fazia parte 
do programa das Moças. Estava apren-
dendo mais sobre o evangelho, tendo 
mais oportunidades de desenvolver 
um pouco de bondade a cada semana 
e pude ir ao templo e sentir o Espírito 
do Senhor em Sua casa.

Agora sou muito grata pela organi-
zação das Moças. Sinto- me feliz por ter 
dado uma chance a essa mudança, e o 
Pai Celestial me ajudou a fazê-la. ◼
Bethany W., Flórida, EUA
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AN É SUA VEZ
A revista Liahona recebe seus relatos de experiências e reflexões ao 
viver o evangelho. Envie sua história para liahona .LDS .org (clique em 
“Enviar seu trabalho”).

Na oitava série, eu participava de um clube de leitura. Todos 
os meses, nós nos reuníamos para debater sobre um livro 

e no final do ano realizamos uma competição para ver qual 
equipe conhecia mais sobre cada livro. Uma regra que sempre 
seguimos era a de ler apenas livros moralmente limpos.

Um mês, quando comecei a ler o livro seguinte, senti que 
não era limpo. Mas eu precisava lê- lo se quisesse que minha 
equipe vencesse a competição. Não podia decepcioná- los. 
Poucos capítulos depois, o livro ficou pior. Por fim, desisti de 
lê- lo. Eu sabia que não poderia lê- lo — minha pureza espiritual 
valia mais do que ganhar uma competição.

Mas eu estava muito preocupada em contar para minha 
equipe. Na noite anterior à reunião do nosso clube, orei ao Pai 
Celestial pedindo ajuda para ter coragem de enfrentá- los.

No dia seguinte, eu estava muito preocupada. Sentei- me 
com minha equipe. Depois que a reunião começou, eu estava 
prestes a explicar a todos que não tinha conseguido ler o livro. 
Mas, antes que eu falasse, a líder se levantou e pediu desculpas. 
Explicou que não tinha lido o livro antes de colocá- lo em nosso 
catálogo e não sabia o que havia nele. Ela disse que ia tirá- lo da 
lista. Quando voltei para casa, agradeci ao Pai Celestial.

Sei que, quando defendemos nossos padrões, o Senhor cuida 
de nós. Ele nem sempre resolve a situação, como o fez por mim, 
mas sempre nos dará a coragem de tomar boas decisões. ◼
Ashleigh A., Utah, EUA

DA PRIMÁRIA 
PARA AS 
MOÇAS

UM ESPÍRITO LIMPO: 
MAIS IMPORTANTE DO 
QUE UMA COMPETIÇÃO



Compartilhar guloseimas  
e sorrisos
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Somos Sam  
e Anastasia  

e tentamos fazer  
BRILHAR NOSSA LUZ 

compartilhando- a 
com as pessoas!

Como  
podemos ajudar?
Onde moramos, na Flórida, EUA, vemos muitos 
moradores de rua. Perguntamo- nos como pode-
ríamos ajudá- los. Jesus alimentou os famintos e 
todos precisam comer! Então, decidimos fazer 
kits de emergência de guloseimas.

66 L i a h o n a
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ENVIE- NOS 
UMA 
ESTRELA!
Você deixa sua  
luz brilhar como 
Jesus nos orientou? 
Mande- nos uma estrela com sua 
história e fotografia e a permissão de 
seus pais. Ver a página 71 para mais 
informações.

COMO VOCÊ PODE 
BRILHAR?
• Escolha um projeto de serviço que 

deseja fazer com sua família.
• Faça uma oferta de jejum em seu 

envelope de dízimo. Seu dinheiro vai 
ser usado para ajudar alguém em 
necessidade.

Comprar os suprimentos
Nosso amigo Joa nos 
ajudou a comprar os supri-
mentos no mercadinho.

Preparar os kits
Colocamos barras de 
cereais, pão com queijo e 
outros salgadinhos delicio-
sos em nossos kits. Sam até 
experimentou alguns!

Maravilhoso!
Compartilhar nossos kits nos 
fez sorrir. Algumas pessoas 

disseram: “Obrigado!” 
e “Maravilhoso!”

Muito mais kits
Nossa mãe postou 
o projeto online e o 
ramo de jovens adul-
tos solteiros ficou 
sabendo dele. Eles 
fizeram mais cem kits 
de lanches para o 

abrigo dos sem- teto de nossa cidade. O abrigo usou os kits para convi-
dar as pessoas a se inscreverem em um programa para ajudá- los a 
conseguir moradia. Quanta alegria isso nos trouxe!

5

4

3

2
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Uma RESPOSTA para LUCIA

Murlene Watkins
Inspirado numa história verídica

“Ao ler as santas escrituras, com fé e humildade o 
Espírito me faz crescer no coração um testemunho 
da verdade” (Músicas para Crianças, p. 66).

L ucia enxugou uma lágrima. Não queria que as outras 
crianças a vissem chorando. Saiu da escola e foi 

correndo para casa.
Lucia morava em uma pequena e bela ilha. Ela era 

a única pessoa membro da Igreja na escola. Todos os 
outros iam para a mesma igreja. Eles a provocavam e 
não brincavam com ela por ser diferente.

Esse não era o único problema. Às vezes os professo-
res a ignoravam quando ela levantava a mão.

“Mas hoje foi o pior dia!”, pensou Lucia. Ela chutou 
uma pedra na estrada. Durante a aula, a professora leu 

alguns versículos da Bíblia que Lucia não entendeu. 
Eles fizeram parecer que o Pai Celestial, Jesus e o Espí-
rito Santo eram a mesma pessoa. Então a professora 
disse que havia algumas igrejas que não acreditavam 
no que a Bíblia ensinava. Ela olhou diretamente para 
Lucia. Todos na classe riram.

Lucia ficou confusa. O Pai Celestial, Jesus e o 
Espírito Santo não eram seres separados? O que estava 
acontecendo?

De repente, ela teve uma ideia feliz. Podia perguntar 
às missionárias! Elas iam ao seu bairro todos os dias. 
“Elas vão saber como ajudar!”, pensou.

Quando Lucia chegou em casa, viu a síster Brown e 
a síster Ruiz. Elas estavam ajudando a bombear água até 
uma caixa no telhado.

Sem tardar, Lucia lhes fez a pergunta. “Por que a Bíblia 
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Uma RESPOSTA para LUCIA Lucia estava confusa sobre o que 
a professora disse. Quem poderia 
ajudá- la?

diz que o Pai Celestial e Jesus são a mesma pessoa?”
A síster Brown sorriu. “Boa pergunta. Depois do 

almoço, vamos procurar algumas escrituras para 
ajudá- la.”

Lucia mal saboreou o delicioso ensopado ropa vieja, 
que sua mãe tinha feito. Tudo o que queria era a resposta!

Finalmente o almoço terminou. Lucia e as missio-
nárias abriram suas escrituras. Leram sobre a visão de 
Joseph Smith. Em seguida, leram sobre o batismo de 
Jesus. As duas escrituras mostraram que o Pai Celestial, 
Jesus e o Espírito Santo eram seres separados.

“Então, por que essas outras escrituras dizem que são 
os mesmos?”, perguntou Lucia.

A síster Brown começou a virar as páginas. “Vamos 
ler João 17. É onde Jesus ora ao Pai Celestial sobre Seus 
apóstolos.”

Todas elas se revezaram na leitura. Nas escrituras, 
Jesus orou para que Seus apóstolos pudessem “[ser] 
um” como Ele e o Pai Celestial são. Lucia contou três 
vezes diferentes em que Ele disse isso.

“Os apóstolos não podiam todos se tornar a 
mesma pessoa”, disse a síster Ruiz. “Mas podiam se 
tornar um na maneira de acreditar e agir. É dessa 
forma que o Pai Celestial, Jesus e o Espírito Santo 
são um.”

Lucia começou a sentir um calor no peito. Ela sabia 
que era o Espírito Santo. Ele estava confirmando a ela 
que o que a síster Ruiz dissera era verdade.

O Pai Celestial e Jesus não eram a mesma pessoa. 
Mas Eles eram os mesmos no que diziam e faziam. 
E Lucia sabia que os dois a amavam. ◼
A autora mora na Califórnia, EUA.

AJUDA VINDA DAS ESCRITURAS
Meu professor da Primária me ajuda a 
encontrar nas escrituras respostas às minhas 
perguntas. Uma vez, perguntei- lhe: “Por que 
não acontecem grandes milagres hoje em 
dia?” E ele me ajudou a encontrar a passagem 
que diz que os milagres ainda acontecem hoje 
em dia. Adoro quando minhas perguntas são 
respondidas por meio das escrituras!
Emily I., 10 anos, Somerset, Inglaterra
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Cada um de nós que veio à Terra 
recebeu a Luz de Cristo. Cabe a nós 

manter essa luz acesa para que outros a 
vejam e sigam. Uma das melhores maneiras 
de manter a fé de que precisamos é por meio 
do estudo das escrituras e da oração.

Ao mantermos viva a chama do testemunho, vamos nos 
tornar um sinal luminoso de retidão visível para todos. 
O Salvador disse: “Assim resplandeça a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glori-
fiquem a vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16).

Temos inúmeras oportunidades de brilhar. Elas 
estão a nossa volta todos os dias. Ao seguirmos 
o exemplo do Salvador, seremos uma luz na 

vida das pessoas ao nosso redor, sejam 
nossos próprios familiares, nossos ami-

gos ou pessoas totalmente desconhecidas.
Podemos ser uma luz para o mundo. 

Assim como acender um interruptor de luz em 
um quarto escuro vai enchê- lo de luz, ser um exemplo 

de retidão pode ajudar a iluminar um mundo cada vez 
mais sombrio.

Meus amigos, podemos ser, como disse o após-
tolo Paulo: “O exemplo dos fiéis” (1 Timóteo 4:12). 

Podemos sempre ser conhecidos como 
seguidores de Cristo e nos tornar 
“como luminares no mundo”  
(Filipenses 2:15). ◼
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Presidente  
Thomas S. Monson

Deixe sua luz  
RESPLANDECER ENVIE- NOS SUA ESTRELA!

Extraído de “Be a Light to the 
World” [Ser uma luz para 
o mundo], Devocional da 
Universidade Brigham 
Young, 1º de novembro de 
2011, speeches .byu .edu.
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ESTRELAS DE ESCRITURAS
Pinte uma estrela ao ler cada escritura  

sobre o exemplo de Jesus Cristo.

Marcos 10:46–52
João 11:33–44

João 8:10–11

3 Néfi 11:13–15

3 Néfi 17:21

3 Néfi 17:7, 9

ENVIE- NOS SUA ESTRELA!
Você deixa sua luz 

brilhar como Jesus nos 
orientou? Você dá um bom 

exemplo, serve ao próximo ou com-
partilha seu testemunho? Conte para Liahona sobre isso enviando 

sua história e uma estrela!

1. Faça o contorno dessa estrela e escreva como você 
está brilhando sendo um bom exemplo ou ajudando 
outras pessoas.

2. Recorte a estrela e tire uma foto dela. Ou peça a 
alguém que tire uma foto de você segurando sua 
estrela!

3. Com a ajuda de seus pais, envie- a por meio do site 
liahona .LDS .org (clique em “Enviar seu trabalho”).
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Eric B. Murdock
Revistas da Igreja
Inspirado numa história verídica

“Oh! falemos palavras amáveis, palavras de bênção 
e amor!” (Hinos, nº 137.)
“Ah, não! Aí vem o Pedro!”

Todos na escola sabiam que Pedro era valentão. 
Ele era grande e malvado! Xingava as outras crianças, 
pegava o lanche delas e as perseguia pelo pátio da 
escola. Ninguém queria ficar ao seu lado.

Pedro passou por Lucas e seu amigo, Artur. Ele os 
insultou e empurrou Artur.

Lucas estava cansado de ver Pedro ser tão malvado. 
Sem nem mesmo pensar, gritou: “Pare, Pedro!”

Lucas mal podia acreditar que tinha feito aquilo. 
Tinha acabado de enfrentar o maior valentão da escola!

Pedro se virou brutalmente para Lucas e agarrou sua 
camisa. “O que você disse?” O coração de Lucas dis-
parou, parecia que ia saltar do peito! “Vou lhe dar um 
aviso”, disse Pedro. “Mas é melhor você ficar atento!” 
Ele empurrou Lucas e foi embora.

Depois disso, Lucas fez de tudo para evitar Pedro, 
mas Pedro sempre o encontrava. Ele não deixava 
Lucas brincar nos balanços, empurrava- o 
durante o jogo de queimada, fazia- o tro-
peçar no refeitório e sempre dizia coisas 
maldosas.

Um dia Lucas e Artur estavam brincando 
com a bola de futebol de Artur. Pedro sal-
tou de trás de uma árvore e agarrou- a.

“Por favor, devolva a bola”, pediu Artur.
“Quem vai me obrigar?” Pedro empur-

rou Lucas contra uma árvore e riu.
Lucas sentiu o estômago revirar. Ele 

estava com muita raiva! “Sabe de uma 
coisa, Pedro?”, disse Lucas. “Você é o 
menino mais malvado que eu conheço! 

Ninguém gosta de você. Todos querem ver você 
pelas costas!”

Pedro parou de rir. Lucas se sentiu muito bem com 
o que disse… até ver o olhar no rosto de Pedro. Ele 
estava prestes a chorar? Pedro rapidamente olhou para 
o chão e se afastou.

Lucas  Lucas se sentiu muito 
bem com o que 
disse… até ver o olhar 
no rosto de Pedro.e o valentão
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Naquele mesmo instante, Lucas se sentiu péssimo. 
Pelo resto do dia, por mais que tentasse, Lucas não 
conseguiu se livrar daquele sentimento horrível. Naquela 
noite, revirou- se na cama sem conseguir dormir. 
Continuava pensando na tristeza do rosto de Pedro.

“Como Pedro podia se sentir mal?”, pensou Lucas. “Ele 
não se importa em maltratar as outras crianças. Eu tinha 
que dizer alguma coisa, certo?” Quanto mais pensava 
nisso, mais percebia que estava certo em defender a si 
mesmo e seu amigo. Mas estava errado em dizer aquelas 
coisas cruéis.

FALE SEMPRE PALAVRAS 
AMÁVEIS
“Use uma linguagem que edifique 
e eleve as pessoas a seu redor.”
Thomas S. Monson, “O farol do Senhor”,  
A Liahona, janeiro de 1991, p. 109.

Lucas se ajoelhou ao lado da cama e pediu ao Pai 
Celestial que lhe perdoasse. Ele disse ao Pai Celestial 
que nunca mais queria magoar os sentimentos de 
alguém. Ele queria ser bondoso. Quando Lucas disse 
“amém”, sabia o que tinha de fazer.

Depois do almoço no dia seguinte, Lucas encontrou 
Pedro encostado em uma parede sozinho. Lucas estava 
nervoso. O que Pedro faria? Ele respirou fundo e se 
aproximou.

“Ah, sinto muito por ontem.”
Pedro se mostrou surpreso. “Sente muito?”
“Sim. Eu disse coisas horríveis para você e não tinha 

esse direito. Sinto muito.”
Pedro olhou fixamente para seus sapatos. “Tudo bem.”
O sino tocou. Lucas começou a voltar para a classe. 

Estava se sentindo muito melhor. Mas havia mais alguma 
coisa que queria dizer. Ele voltou. “Podemos jogar fute-
bol na hora do recreio amanhã se você quiser.”

Um leve sorriso se esboçou no rosto de Pedro.  
“Tudo bem.”

Depois disso, as coisas melhoraram com Pedro. Ele 
ainda era briguento às vezes, mas não era tão malvado. 
Ele até jogava com Lucas algumas vezes no recreio. E 
foi muito divertido! No final do ano letivo, Pedro disse 
a Lucas que estava se mudando. Em seguida, disse algo 
que deixou Lucas bastante surpreso.

“Obrigado por ser meu amigo”, disse Pedro. “Mesmo 
quando não fui bom.”

Ao sentir um calor no peito, Lucas recebeu a confir-
mação de que ser bondoso é sempre a escolha certa. ◼
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 “E uma criancinha guiá- los- á”  
(2 Néfi 30:12).

Há muitos anos, minha família e eu estávamos diri-
gindo para casa em São Paulo, Brasil, depois de 

visitar alguns parentes. Assim que pegamos uma estrada 
íngreme, nosso carro enguiçou.

Tentamos fazer o carro pegar por vários minutos. Mas 
ele não dava partida. Muitos carros passaram por nós, 
mas nenhum parou para ajudar.

Finalmente eu disse à minha família que deveríamos 
orar. Meu filho de 6 anos, Moroni, disse: “Não se preo-
cupe, pai. Já orei”.

“O que você pediu na oração?”, perguntei.
“Pedi ao Pai Celestial que a pessoa certa viesse nos 

ajudar”, respondeu ele.
Logo duas luzes brilhantes apareceram atrás do nosso 

carro. Era um guincho. O motorista era mecânico.

“Vocês têm muita sorte”, comentou ele.  
“Terminei meu trabalho e estava indo para casa.”

Ele consertou nosso carro e depois nos seguiu para 
garantir que chegássemos em casa em segurança.

Perguntei a Moroni se ele sabia o quanto essa experiên-
cia tinha sido especial. “Claro”, respondeu. “O Pai Celestial 
ouviu minha oração. Então agora tenho meu próprio tes-
temunho! Não tenho mais que pedir emprestado a você, 
pai.” Meu coração foi tocado pelo exemplo fiel de Moroni.

Moroni hoje é adulto, mas ainda me lembro de seu 
bom exemplo quando era pequeno. Mesmo quando 
criança, você pode ser um exemplo para sua família e 
seus amigos. ◼

Moroni e o mecânico
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Claudio R. M. Costa

Dos Setenta
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P O S S O  L E R  A S  E S C R I T U R A S

Jeová era o nome de Jesus Cristo antes da criação da 
Terra. Ele é o filho mais velho do Pai Celestial e nosso 
irmão mais velho. Ele ajudou o Pai Celestial a criar a 
Terra, as plantas e os animais. E veio à Terra para nos 
ajudar a voltar para o Pai Celestial.

Jeová
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Depois de ler uma passagem  
das escrituras, pinte um dos  
animais na gravura!

1. Abraão 3:24–28
2. Moisés 2:1–13
3. Moisés 2:14–25
4. Moisés 2:26–31
5. Abraão 5:1–7
6. Hebreus 5:8–9; Alma 12:33
7. Moisés 1:39
8. Salmos 82:6; Romanos 8:16

O plano 
de Deus 
para mim

 Ler e decorar Isaías 26:4.

 Assistir aos capítulos 1 e 2 do Velho  
Testamento em scripturestories .LDS .org.

 Escrever ou desenhar em seu diário sobre 
uma ocasião em que você mostrou amor 
pelas criações do Pai Celestial e de Jeová.

 Vou cuidar das criações de Deus…
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A Criação
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Quando começou a fazer a Terra, Ele separou o dia da noite. Ele fez  
o Sol, a Lua e as estrelas para que eu sempre tivesse luz para me guiar.

Há muito tempo, 
tanto que nem me 
lembro, Deus criou 
um belo lugar para 
eu viver.

Kim Webb Reid

H I S T Ó R I A S  D E  J E S U S



 J a n e i r o  d e  2 0 1 8  77

CRIA
N

ÇA
S 

Criou os pássaros para 
voar no céu, os peixes 
para nadar nos mares e os 
animais para viver na terra.

Criou o céu, os mares e as 
terras. Cobriu a Terra com 
todos os tipos de plantas.
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Sempre que vejo as criações de Deus, sinto reverência  
e amor por Ele. Sou grato por Ele ter feito esta Terra para mim. ◼
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P Á G I N A  P A R A  C O L O R I R

Faço parte de um 
mundo maravilhoso
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Todos nós, sem exceção, podemos fazer 
de nosso lar um céu na Terra.

Examinemos (…) o propósito da 
Criação da Terra. As escrituras 

deixam claro que era (…) prover 
um lugar para que os filhos e as 
filhas de Deus vivessem na morta-
lidade e se mostrassem dignos por 
meio da obediência aos mandamen-
tos, de voltar à presença de Deus, 
de onde vieram.

Depois da Criação do mundo, 
“disse Deus: Façamos o homem à 
nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; (…)

E criou Deus o homem à sua 
imagem, à imagem de Deus o criou, 
macho e fêmea os criou.

E Deus os abençoou, e Deus lhes 
disse: Frutificai e multiplicai- vos, e 
enchei a terra, e sujeitai- a” (Gênesis 
1:26–28).

Quando criou a mulher e a trouxe 
para o homem, Deus disse:

“Portanto, deixará o homem o seu 
pai e a sua mãe, e apegar- se- á à sua 
mulher, e serão ambos uma carne” 
(Gênesis 2:24).

Sim, o casamento é ordenado por 
Deus e, depois dessa primeira referên-
cia a marido e mulher, encontramos 
repetidas escrituras como prova de 
que homens e mulheres se tornaram 
marido e mulher em cerimônias de 
casamento. (…) Não estamos aqui 
somente para “comer, beber e alegrar- 
nos” (ver 2 Néfi 28:7). (…)

É importante que compreendamos, 
como aprendemos nas escrituras, que 
Deus é eterno, que Suas criações são 

O PROPÓSITO  
DA CRIAÇÃO

A T É  V O L T A R M O S  A  N O S  E N C O N T R A R

eternas e que Suas verdades são eter-
nas. Portanto, quando Ele entregou 
Eva para Adão em casamento, essa 
união seria eterna.

(…) Quando os pais entendem o 
propósito da existência, que são literal-
mente filhos e filhas espirituais do Pai 
Celestial e que têm a responsabilidade 
de prover um corpo mortal para outros 
seres, passam a se regozijar no milagre 
do nascimento quando percebem que 
são parceiros de Deus na criação de 
cada criança que vem para esse lar. (…)

Sei que, por meio do evangelho 
de Jesus Cristo e pela obediência aos 
mandamentos de Deus e aos convê-
nios que fazemos com Ele, podemos 
tornar nosso lar como um céu na 
Terra ao prepararmos a nós mesmos 
e aos nossos filhos para voltar à pre-
sença de nosso Pai Celestial. ◼

Extraído de “Casamentos celestiais e famílias  
eternas”, A Liahona, outubro de 1980, p. 24.  
Ortografia e pontuação padronizadas.

Presidente N. Eldon 
Tanner (1898–1982)
Primeiro conselheiro na 
Primeira Presidência



O grande plano de felicidade de Deus inclui a oportunidade para cada um de nós, como 
Seus filhos espirituais, de vir à Terra para ganhar um corpo mortal e viver em uma unidade 
familiar na qual os relacionamentos podem florescer em unidade e amor. Dentro de 
nosso lar na Terra, podemos preparar a nós mesmos e a nossos filhos para retornar ao 
Pai Celestial (ver Gênesis 1–2; Mosias 18:21; Alma 42).

PRECIOUS LOVE [AMOR PRECIOSO], 
DE KEITH MALLETT



Tópicos desta edição
PARA OS JOVENS ADULTOS

Se você voltou da missão antes 
do esperado, aqui estão oito 
maneiras de continuar servindo 
e progredindo.

PARA OS JOVENS

Você sempre pode encontrar paz em 
Cristo. Estude o tema da Mutual deste 
ano para descobrir como.

PARA AS CRIANÇAS

Este ano, compartilhe conosco como você está 
deixando sua luz resplandecer!

Em casa antes do programado

TEMA DA  
MUTUAL DE 2018

Deixe sua luz 
resplandecer

p. 50

p. 44

p. 70

PAZ  
EM CRISTO


