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 Talvez a coisa mais importante Bispo ou Presidente que você possa fazer 

nessa entrevista é olhar nos olhos daquele jovem e dizer a ele: José, João, 

ou César, o Senhor Jesus Cristo está te chamando para que você se prepare 

para ser um missionário de tempo integral. 

 
 

Eu quero começar o meu discurso usando citações de dois profetas. A primeira que 

eu quero citar vem do Presidente Packer, Presidente do Quórum dos Doze. Ele disse: A 
segurança da Igreja nas próximas gerações repousa em nosso sucesso para chamarmos 
missionários, então ele disse, se nos preocupamos ou se nos preocuparmos com o futuro 
desta obra não descansaremos até que todo o jovem física e mentalmente apto, preparado, 
se torne digno de ser chamado um missionário. “Não descansaremos, disse ele, até que todo 
jovem física e mentalmente apto, preparado, deseje receber um chamado missionário.” 
 

 A segunda citação que quero fazer é a do Élder Ballard do Quórum dos Doze. Ele 
disse: Precisamos atualmente da melhor de todas as gerações de missionários da história da 
Igreja. Precisamos, disse ele, de missionários dignos. Precisamos, disse ele, de missionários 
qualificados. Precisamos, disse ele, de missionários espiritualmente energizados.  
 

Agora, o que fazer? O que temos que fazer para termos a melhor de todas as 
gerações de missionários da história da Igreja? O que fazer para eles estarem dignos? Para 
eles estarem qualificados? Para que eles possam estar, como disse o Élder Ballard, 
espiritualmente energizados?  
 

Tenho três sugestões:  
 

Primeiro, jovens, participem ativamente do seminário e do instituto de religião. 
Agora, o que os profetas de Deus pensam sobre seminário e instituto de religião? O 
Presidente Dieter Uchtdorf disse o seguinte: Estou convencido, disse ele, que os programas 
do seminário e do instituto de religião estão entre os fatores que mais contribuem para a 
estabilidade da Igreja e eu diria para a estabilidade da maior e da melhor geração de 
missionários da história da Igreja. Disse ainda o presidente Uchtdorf: “Estou convencido de 
que os programas do seminário e instituto de religião estão entre os fatores que mais 
contribuem para a força crescente da Igreja e eu diria, para a força crescente da melhor de 
todas as gerações de missionários da história da Igreja.” 

 
 Testifico, irmãos e irmãs, da importância destes programas quando tive o privilegio 

de presidir a missão Ribeirão Preto e depois a missão Cuiabá. Eu vi o impacto que estes 



programas causaram, fizeram na preparação daqueles poderosos e valorosos missionários e 
missionárias que nós trabalhamos.  

 
A segunda coisa que acredito, preparará muito bem os nossos futuros missionários: É 

jovem, a sua participação ativa na mutual semanal da sua ala ou do seu ramo. Agora o que é 
a mutual, de acordo com aquilo que os profetas esperam?  No manual 2 diz o seguinte, 
descreve pra nós o espirito que deve ter uma mutual. Diz: “O termo mutual sugere 
experiências compartilhadas, as quais têm três ingredientes nestas experiências 
compartilhadas da mutual. Primeiro, respeito. Segundo,  apoio mútuo e, terceiro, 
oportunidades de aprendizado conjunto. Os jovens devem ensinar uns aos outros na mutual, 
ou seja, estar totalmente dentro do novo currículo que os jovens têm hoje.  
 

O terceiro ponto que eu gostaria de abordar e acredito que pode fazer um milagre na 
preparação dos nossos futuros missionários são as entrevistas regulares com o seu bispo ou 
o seu presidente de ramo. Agora, como o Senhor espera que isso aconteça nas alas e ramos 
aqui do Brasil? O que devem tratar nestas entrevistas com esses futuros missionários? O 
manual 1 nos dá a resposta do que devemos tratar nessas entrevistas com estes futuros 
missionários.  

 
Primeiro, diz o manual: Comece a incentivar os rapazes e os seus pais desde cedo 

quanto à preparação para a missão de tempo integral. 
 
Segundo: Ensinem aos jovens, aos futuros missionários, o que é esperado deles 

enquanto eles estiverem na missão.  
 
O terceiro ponto que o manual um nos ensina sobre o que tratar nestes entrevistas é: 

Incentivem os jovens a frequentar o seminário e o instituto para ajudar na sua preparação 
para a missão.  

 
O quarto ponto que o manual um nos ensina é: Tomem as providências necessárias 

para que os futuros missionários participem do curso de preparação missionária no instituto 
de religião e quero dizer que os jovens a partir dos 17 anos já podem estar matriculados e 
participando deste curso.  

 
Outro ponto extremamente importante para ser tratado nessa entrevista é quanto à 

preparação financeira. Como esse jovem, como sua família irá financiar a sua missão?  
 
Mas, talvez a coisa mais importante Bispo ou Presidente que você possa fazer nessa 

entrevista é olhar nos olhos daquele jovem e dizer a ele: José, João, ou César, o Senhor Jesus 
Cristo está te chamando para que você se prepare para ser um missionário de tempo 
integral. Eu sinto o quanto o Senhor confia nestes líderes, nestes pais. Em nome de Jesus 
Cristo. Amém. 

 



Ralph G. Degn 
Presidente 
Centro de Treinamento Missionário 
 

O ensino doutrinário que vocês podem receber aqui no CTM tem a 
capacidade de prepará-los para ser um servo fiel do Senhor, não somente 
como missionário, mas também como pai, ou mãe, em sua futura família, 
na sua futura posteridade, na sua futura profissão. Na verdade, ao longo 
de toda a sua vida. 
 
 

 

Todo o ensino que vocês recebem no CTM, tem um fundamento nas doutrinas do 

evangelho restaurado de Jesus Cristo. 
 
Para o Profeta Joseph Smith, uma doutrina do evangelho é uma verdade, uma 

verdade de Salvação revelada por um Pai Celestial amoroso. Doutrinas do evangelho são 
eternas, [ininteligível] e pertencem à progressão eterna e exaltação dos filhos e filhas do Pai 
Celestial. As doutrinas do evangelho respondem o porquê. Por exemplo, a doutrina do plano 
de felicidade responde o porquê estamos aqui na Terra, porque o casamento entre um 
homem e uma mulher foi ordenado por Deus e porque a família é essencial ao plano do 
Criador para o destino eterno de Seus filhos.  

 
A doutrina da Trindade nos ajuda a entender porque devemos tornar-nos perfeitos 

como o Pai Celestial e Seu Filho amado, Jesus Cristo, são perfeitos. A doutrina da Expiação 
explica porque Jesus Cristo é nosso mediador, Redentor e nosso advogado junto ao Pai. 

 
O CTM ensina as doutrinas do evangelho restaurado contidas nas obras padrão da 

Igreja, dos ensinamentos dos profetas e apóstolos vivos e das declarações e proclamações 
autorizadas das Autoridades Gerais encontradas no livro maravilhoso, Pregar Meu 
Evangelho. 

 
As doutrinas do evangelho são uma fonte sublime de poder e influência para o bem 

de vocês, os embaixadores do Rei dos Céus, nosso Senhor, Jesus Cristo. 
 
O Presidente Boyd K. Packer ensinou: “A doutrina verdadeira, quando compreendida, 

muda as atitudes e o comportamento. O estudo das doutrinas do evangelho melhorará o 
comportamento mais rápido, mais rapidamente do que o estudo do comportamento 
conseguirá fazê-lo”.  

 
Duas palavras precisam ser enfatizadas na declaração do Presidente Packer. A 

primeira é “doutrina”. A doutrina precisa ser verdadeira, doutrina que vem das escrituras e 
dos ensinamentos autorizados dos servos ungidos do Senhor. A segunda palavra é 
“compreendida”.  



 
A verdadeira doutrina, quando é compreendida, traz mudanças em nossa atitude e 

em nosso comportamento. O Presidente Packer não ensinou que simplesmente conhecer a 
verdadeira doutrina nos transforma. Ele ensinou que a doutrina deve ser compreendida. Nas 
escrituras, a palavra compreensão é frequentemente associada com o coração e se refere a 
um resultado revelado ou uma conclusão. Assim, a verdadeira doutrina confirmada no 
coração como verdadeira, pelo Espírito Santo, muda atitudes e comportamentos. 
Compreender que a doutrina é verdadeira, tanto na mente quanto no coração, é essencial 
para ter atitudes e ações justas. 

 
Nos tempos em que vivemos agora, e ainda viveremos, somente as doutrinas do 

evangelho restaurado de Jesus Cristo fornecem as respostas para os “porquês” de 
importância eterna, as perguntas da alma. 

 
Vocês são também exaustivamente fundamentados nas aplicações que estas 

doutrinas restauradas proporcionam. Uma destas aplicações é que vocês fazem uma 
multidão de práticas é de como receber revelação pessoal, para que possam saber quando e 
como ensinar essas doutrinas a uma variedade de pesquisadores, com o poder do Espírito e 
a autoridade. Isso é muito diferente de como os pesquisadores eram ensinados quando eu 
era jovem missionário.  

 
Nós ensinávamos a todos os pesquisadores com as mesmas palestras memorizadas. 

Agora, vocês aprendem a ensinar as doutrinas e princípios do evangelho restaurado e como 
aplicá-los, adaptá-los pelo Espírito de revelação, às necessidades das pessoas que vocês 
ensinam. Desta forma, vocês aprendem a ensinar as pessoas, e não apenas a ensinar 
palestras. Aprender a reconhecer e receber revelação são algumas das aplicações de 
doutrina mais importante que vocês vão usar no campo missionário. 

 
Presto testemunho, meus queridos missionários, que o ensino doutrinário que vocês 

podem receber aqui no CTM tem a capacidade de prepará-los para ser um servo fiel do 
Senhor, não somente como missionário, mas também como pai, ou mãe, em sua futura 
família, na sua futura posteridade, na sua futura profissão. Na verdade, ao longo de toda a 
sua vida. 

 
Queridos missionários, eu amo vocês. Aqui no CTM vocês podem aprender as 

doutrinas restauradas de Jesus Cristo e depois ter o grande privilégio de cumprir as profecias 
de antigamente ao ensiná-las aos povos do mundo. Eu sei, com todo o meu coração, que 
estas doutrinas são verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 
  



John S. Tanner 
Presidente 
Missão Brasil São Paulo Sul 
 

 Eu gosto de ficar com meus missionários na varanda de nosso 

apartamento que tem uma vista da grande cidade de São Paulo e eu 

gosto de dizer: Este é o seu campo, o seu campo branco. Muitas almas 

aguardam por vocês lá fora. Vocês precisam achá-las, ensiná-las e trazê-

las a Cristo “porque eis que o campo já está branco para a ceifa” 

 
 

Nós acabamos de receber novos missionários em nossa missão, e como isso é bom! 

O missionário novo chega com… um pouco nervoso, um pouco cansado, mas muito 
animado. E cada vez que eu vejo um novo missionário, eu me lembro de uma escritura, uma 
escritura onde o Senhor falou para um novo missionário, Thomas B. Marsh, em Doutrina e 
Convênios, ele falou: “Eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão”.  

 
Então, eu quero dar a vocês uma ideia do que acontece quando os missionários 

chegam no campo. Seu presidente e a esposa dele vão cumprimentá-los e dar-lhes boas-
vindas. De verdade eles têm orado por vocês há muito tempo. E estudado sua foto e 
também muita informação a respeito de vocês. Vocês já são queridos para eles, para falar a 
verdade. Então vocês terão uma reunião de orientação com eles. Como parte dessa reunião 
de orientação eles vão falar sobre a missão. 

 
Eu gosto de ficar com meus missionários na varanda de nosso apartamento que tem 

uma vista da grande cidade de São Paulo e eu gosto de dizer: Este é o seu campo, o seu 
campo branco. Muitas almas aguardam por vocês lá fora. Vocês precisam achá-las, ensiná-
las e trazê-las a Cristo “porque eis que o campo já está branco para a ceifa; e eis que aquele 
que lança a sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação a 
sua alma”. Seu presidente da missão vai ajudar vocês a aprender a lançar a sua foice com 
vigor e também eles vão preocupar-se com a salvação de sua alma também. 

 
Então uma coisa que vai acontecer, eles vão ter uma entrevista com você para 

conhecê-lo melhor e também para confirmar a sua dignidade. De certeza, eles vão enfatizar 
a importância de obediência. Um missionário feliz e bem sucedido é estritamente obediente. 
Ele segue com exatidão as regras encontradas no manual missionário que vai ser seu amigo. 
Provavelmente o presidente vai salientar algumas regras, por exemplo, nunca fique sozinho. 
É bem simples e bem importante. Lembre-se de que a primeira lei dos céus e a primeira lei 
do campo é obediência. Comprometa-se agora de ser exatamente obediente. 

 
Pode ser que o presidente de missão também vai salientar a importância de 

diligência, de trabalho. Talvez ele vai passar alguns padrões de excelência, metas para vocês 
tentar atingir. Uma chave de sucesso missionário é trabalho. O Presidente Benson disse que 



um dos maiores segredos do trabalho missionário é trabalho. Se o missionário trabalhar, ele 
terá o Espírito, não haverá saudades de casa ou preocupações com a família porque todo o 
seu tempo, talentos e interesses estarão concentrados no trabalho. Trabalho, trabalho, 
trabalho. 

 
Tomara que no primeiro dia que vocês chegam na missão, vocês vão ter a 

oportunidade de já dar uma lição. Isto é o que nós tentamos fazer em nossa missão. Então 
logo que chegar, fique preparado a trabalhar, a ensinar, a encontrar pesquisadores. Vocês 
devem trabalhar com fé, esperança, caridade e amor, com olhos fitos na glória de Deus e 
nunca na glória dos homens. O missionário que trabalho pelo amor puro de Cristo, ele vai 
trazer salvação não somente às almas de outras pessoas, mas também para sua própria 
alma. 

 
 Seu presidente, claro que ele vai falar muito sobre a importância de estudar as 

escrituras, especialmente o Livro de Mórmon e também ele vai falar muito com vocês sobre 
a necessidade de continuar estudando Pregar Meu Evangelho, todo dia, e ele vai apresentar 
a vocês o seu treinador, o primeiro companheiro, que vai ter uma influência enorme em sua 
vida. 

 
O seu companheiro, o seu treinador, ele foi escolhido por inspiração e também muito 

cuidadosamente e ele vai ser seu companheiro e também treinador, um exemplo para você 
e também vocês dois vão ter um recurso de usar que é muito importante e muito poderoso, 
que se chama As Primeiras Doze Semanas. Este curso de doze lições vai ser seu, vai dar a 
você um curso de estudo durante as primeiras duas transferências na missão. 

 
Juntos vocês vão estudar essas lições todos os dias e isso tem um propósito de 

desenvolver em vocês conhecimento e habilidades que vocês vão precisar para ser um 
efetivo e poderoso missionário. Durante as primeiras doze semanas vocês vão ter uma hora 
extra para ser treinado. Durante esse tempo, o seu apartamento missionário vai tornar-se 
uma extensão do CTM e seu treinador vai ser mais um professor maravilhoso que você tem 
no CTM, mais um professor para você. 

 
A meta desse programa de doze semanas é de fazer com que vocês se tornem um 

missionário tão bem treinado e poderoso que você estaria apto a treinar um novo 
missionário se você fosse chamado a fazê-lo depois de doze semanas. 

 
A seguir, você vai trabalhar, e trabalhar duro. Você vai crescer e desenvolver-se  

como missionário e ser cada vez mais eficaz, cada vez mais poderoso e cada vez mais 
convertido. O trabalho missionário se trata de conversão, tanto sua própria conversão como 
a conversão de seus pesquisadores e companheiros e outras pessoas. 

 
Comece agora a treinar-se, seu primeiro e melhor converso. Élder Bednar disse que 

nós deveríamos mudar nosso foco na Igreja; em vez de pensar em ir para a missão, devemos 
focalizar em tornar-se missionário bem antes de ir para a missão. Então comece agora a se 
tornar um missionário. Você pode fazê-lo estudando as escrituras e orando todo dia, sendo 
digno e compartilhando o evangelho. Faça uma meta agora de ler e receber um testemunho 
do Livro de Mórmon. 



Quando eu recebo um novo missionário, eu sempre faço a pergunta: Você leu o Livro 
de Mórmon, capa a capa? Tem um testemunho do livro? É fundamental antes de você entrar 
no CTM, começar a ler o Livro de Mórmon. 

 
Tire sua bênção patriarcal antes de chegar no campo. Comece a estudar o Pregar 

Meu Evangelho, diariamente se for possível, compartilhe o evangelho com seus amigos e 
conhecidos. 

 
Aprenda a orar, a jejuar e a seguir a orientação do Espírito. Ao fazer essas coisas, 

vocês vão começar a tornar-se missionários bem antes de chegar no campo missionário, 
bem antes de pôr a plaqueta em seu peito. Vocês vão começar a tornar-se missionários. Na 
segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala sobre os missionários nos dias 
dele. Ele fala assim: “Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, 
mas com o Espírito do Deus Vivo; não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do 
coração”. 

 
Comece agora a escrever em seu peito o testemunho de Jesus Cristo e tornar-se 

missionário, todos os dias na missão, desde o início. Escreve esse nome mais profundamente 
no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.    



Jairo Mazzagardi 
Segundo Conselheiro 
Presidência da Área Brasil 
 

Esta igreja é a igreja em que nós procuramos seguir ao Salvador. Quanto 
mais nós procurarmos nos achegar a Ele, mais teremos a sólida 
companhia do Espirito Santo para nos guiar. Eu testifico que o trabalho 
dos pais vai abençoar as gerações de seus filhos por gerações sem fim. 
Sua responsabilidade vai dar frutos que vocês se alegrarão para sempre. 
Seus filhos crescerão e jovens que hoje parecem que não tem tanto 
futuro, sairão deles netos maravilhosos, criados para o Senhor. 
 

ue linda visão estar olhando para os missionários. Minha designação é falar para 

os pais e a primeira coisa que me ocorre ao falar para vocês é que vocês foram colocados 
nessa posição por Deus. Deus tem um plano para seus filhos. E nesse plano maravilhoso, Ele 
criou as famílias e os pais são a parte mais essencial desse plano para dar estabilidade aos 
Seus ensinamentos, e cumprir os propósitos que Deus tem para os Seus filhos aqui na Terra. 

É uma responsabilidade diante de Deus ensinar a seus filhos. Em Doutrina e 
Convênios, na seção 68, versículo 25, diz: “E também, se em Sião ou em qualquer de suas 
estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a 
doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom 
do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem oito anos, sobre a cabeça dos 
pais seja o pecado”. Mas não acaba aí o mandamento para os pais. Os pais continuam com a 
responsabilidade de preparar seus filhos. Se nós lermos um pouco depois, está escrito: 
“Agora eu, o Senhor, não estou satisfeito com os habitantes de Sião, porque há ociosos 
entre eles; e seus filhos também estão crescendo em iniquidade; também não buscam 
sinceramente as riquezas da eternidade, mas seus olhos estão cheios de cobiça” (D&C 
68:31).  

A responsabilidade dos pais tem que ser a longo prazo. Olhar para que os filhos 
olhem para o Templo como uma marca. Eu estou falando que os jovens não têm que ser 
preparados apenas para serem missionários, mas olhando para os Templos, aquilo que vai 
ficar por toda vida e eternidade: os convênios do Templo. Então, pais, vocês têm que 
discernir o benefício e as bênçãos que receberão, se estiverem preparados, assim como seus 
filhos. O benefício é muito grande, pois seus filhos terão o futuro muito mais brilhante, 
quando preparados para a missão, serão preparados para a vida.  

Eu me lembro dos missionários com quem tive o privilégio de conviver, e tive muitos. 
E olho para trás hoje, 17 deles médicos, advogados, engenheiros, enfim. Mas, 
principalmente, pais de família, bons maridos, homens que se tornaram verdadeiros servos 
de Deus, mulheres, moças valentes que serviram conosco, que tiveram a coragem de 
abraçar sua família, tendo famílias grandes, hoje temos missionários com dez filhos, não sei 
se já não tem mais nenhum, (não sei se já não tiveram até mais). E os filhos de nossos 



missionários estão servindo missão, outros já terminaram a missão. E continua assim por 
gerações sem fim.  

Permita que o espírito missionário faça parte da vida de seus filhos. Comece a falar 
da obra missionária, convide pessoas para ser ensinadas em seus lares, eu fiz isso em minha 
casa, quantas famílias foram ensinadas e batizadas, por terem sido ensinadas em nossa casa. 
Usar “Pregar o Evangelho” em suas reuniões familiares bem como no estudo pessoal e 
ensinar os filhos que façam o mesmo. Ensiná-los a trabalhar para pagar as suas missões.  

Exercício físico, nós temos uma geração acostumada a ficar no sofá sentada com 
joguinhos, videogames e outras coisas mais. O campo missionário é árduo e muitas vezes, 
temos jovens que não estão tão preparados porque não fazem exercícios. Mães, sua 
influência vai abençoar a vida de seus filhos de uma maneira que eles jamais poderão 
imaginar o que vocês estão fazendo hoje. Quando você ensina a organizar uma casa, a 
limpar. Eu sou grato a minha mãe porque eu aprendi a organizar, a limpar um banheiro, a 
lavar as louças, a manter uma pia limpa, organizada. Hoje eu posso ajudar minha esposa e 
faço isso com alegria. E meus filhos fazem isso para suas esposas. Lavar roupas, passar, isso 
fará falta no campo missionário. Como usar o dinheiro com sabedoria, como comprar 
alimentos e o QUE comprar. Senão o jovem chega no mercado, não sabe o que comprar. É 
capaz de ir lá, comprar chocolates, comprar isso, comprar aquilo e o essencial; não comprar. 
É o mais gostoso, mas não é o sustentáculo da vida. 

Preparar o alimento, não é só comprar. Ensine as coisas simples, como fazer um 
arroz, preparar um macarrão. Quando é ensinado, eles absorvem, ganham um amor pelas 
coisas e isso vai ajudá-los a ter mais tempo, mais saúde, a desenvolver suas habilidades.  

Manter o foco no Templo, manter o foco nos convênios. Somos o povo do convênio. 
Seguimos os profetas e seguimos ao Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade nossa como 
pais, digo nossa, porque tenho filhos que cumpriram missão de tempo integral. Um serviu na 
Califórnia; outro, serviu em Belo Horizonte. Hoje, este que serviu em Belo Horizonte é meu 
bispo. O outro já foi bispo há dez anos. 

Uma missão prepara líderes, prepara pais, prepara bons maridos, bons membros da 
igreja, melhores líderes da comunidade, melhores servos de Deus. Deixe-me ler pra vocês 
mais uma escritura: “E também veio a mim a voz do Filho, dizendo: Àquele que for batizado 
em meu nome - e todos nós fomos - o Pai dará o Espírito Santo, como a mim; e disse, segui-
me, pois; e fazei as coisas que me vistes fazer. Portanto, meus amados irmãos, sei que, se 
seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia, sem dolo diante de Deus, mas 
com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que 
estais dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo (...) vosso 
Salvador à água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo” (2 Néfi 
31:12,13). 

Esta igreja é a igreja em que nós procuramos seguir ao Salvador. Quanto mais nós 
procurarmos nos achegar a Ele, mais teremos a sólida companhia do Espirito Santo para nos 
guiar. Eu testifico que o trabalho dos pais vai abençoar as gerações de seus filhos por 
gerações sem fim. Sua responsabilidade vai dar frutos que vocês se alegrarão para sempre. 
Seus filhos crescerão e jovens que hoje parecem que não tem tanto futuro, sairão deles 
netos maravilhosos, criados para o Senhor. Na verdade, criamos famílias para o Senhor. 



Vocês verão que eles crescerão, serão ótimos membros da comunidade, seus testemunhos 
serão fortes. Dentro do lar reside a força de preparar, de estruturar a família e de fazer com 
que eles sejam tudo isso que o Senhor espera.  

O lar é um laboratório. O Élder Joe J. Christensen escreveu um livro muito 
interessante que eu li há muitos anos. Ele diz: “Faça da sua casa um Centro de Treinamento 
Missionário”. Isso é o que deve ser a nossa casa, desde muito cedo. Treinar os nossos filhos 
para serem missionários. Todo jovem que se prepara para ser um missionário entra no 
Templo depois de receber o sacerdócio digno, entra para a missão preparado, terá uma 
experiência sem par, que o abençoará nessa vida e por toda a eternidade. 

Esta é a igreja do Deus vivo. Esta é uma igreja de missionários. Como sou grato pelos 
missionários que bateram à minha porta, com aqueles que compartilharam o evangelho 
conosco, com a minha família. Mudou o rumo eterno da nossa vida, porque alguém foi à 
nossa casa e bateu à nossa porta. Eu espero que vocês, pais e vocês, missionários, que estão 
nos ouvindo, possam estar mais bem preparados. Que tomem a decisão de fazer da sua casa 
um Centro de Treinamento Missionário. Assim vamos melhor seguir ao Filho de Deus. Em 
nome de Jesus Cristo. Amém.



Carlos A. Godoy 
Primeiro Conselheiro 
Presidência da Área Brasil 
 

 É uma guerra – uma guerra invisível, uma guerra espiritual que começou 
na pré-existência e continua ainda hoje e não vai terminar até o salvador 
Jesus Cristo voltar. E nós precisamos de reforços. Precisamos de ajuda. O 
Senhor está chamando reforços. O Senhor está acelerando a sua obra nos 
últimos dias. E os bispos e os presidentes de estaca precisam chamar 
esses jovens e casais para se juntarem a esse exército. 

 

 

É muito bom estar com vocês hoje à noite nesta reunião dentro do Centro de 

Treinamento Missionário e poder conviver aqui de perto com os missionários: os rapazes, as 
moças, os casais missionários. É muito bom sentir esse espírito e saber que esta reunião está 
sendo transmitida para tantos lugares no Brasil, para os jovens, pais, casais, rapazes, moças, 
líderes e um grande grupo que está nos ouvindo hoje.  
 

Tenho como designação falar especificamente aos líderes e mais em particular aos 
bispos e presidentes de estaca que estão conosco hoje. Gostaria de relembrar um endereço 
muito famoso que fez parte da história da Igreja por muitos anos. Este endereço se chama 
“Caixa Postal B”.  
 

Talvez alguns já tenham ouvido falar deste endereço. Era o endereço do Presidente 
da Igreja – do profeta naquela época, em Salt Lake – na cidade do Lago Salgado. Todo 
mundo que recebia uma carta com esse remetente – “Caixa Postal B” – sabia que se tratava 
de uma carta do profeta, e era sempre uma carta com o chamado missionário. Então, esse 
endereço tocou a vida de muitas pessoas: marcou a vida de famílias, homens, mulheres e 
crianças que de alguma maneira foram tocados pela experiência de um dia receberem uma 
carta da “Caixa Postal B”.  
 

Essas cartas chegavam sem aviso prévio. Não havia entrevistas, e nem se 
perguntavam: Elas eram muito convenientes? Era uma hora apropriada?  O que é que você 
pensa? O que é que você acha? Elas simplesmente chegavam à caixa postal da sua casa. Era 
apenas uma carta da “Caixa Postal B” com um chamado para servir. 
 

Gostaria de compartilhar duas experiências de pessoas que receberam uma dessas 
catas. 
Um é o caso do irmão J. R. Murdock, que recebeu uma carta e a respondeu em 30 de agosto 
de 1879, em sua carta resposta: 
 

“Caro presidente John Taylor: Sua carta datada do dia 17 informando-me que 
eu fizesse os preparativos para sair em missão nos Estados Unidos está em minhas 
mãos. Foi-me solicitado que respondesse. Minha resposta é que estou feliz por ser 



considerado digno pelos irmãos de servir uma missão. Espero que eu nunca faça nada 
que os faça perder a confiança em mim depositada. Não há nada que eu saiba no 
momento que me impeça de ir conforme solicitado, embora haja muito que fazer em 
casa.”  
 
Esse “haja muito que fazer em casa” significava uma esposa, uma família geralmente 

grande para alimentar e vestir, filhos para educar, uma fazenda para manter, vacas para 
ordenhar, uma horta para cuidar e uma casa para terminar. Tudo isso foi posto de lado 
porque ele havia recebido uma carta da “Caixa Postal B” – um chamado para servir. 
 

O irmão Murdock termina sua carta assim: “Estou preparado, pronto para agir onde 
quer que eu possa fazer o melhor. A obra tem de ser realizada.”  
 

Outro exemplo é do irmão George T. Benson, pai do presidente Benson. Um dia, ao 
voltarem para casa em sua charrete, a irmã Benson verificou as cartas na sua caixa postal e 
viu que havia uma carta enviada pela “Caixa Postal B”. Eles sabiam do que se tratava. Eles 
então venderam parte de sua fazenda para financiar a missão do irmão George Benson. Ele 
então deixou em casa a esposa, sete filhos, inclusive o pequeno Ezra e atendeu ao chamado. 
O oitavo filho nasceu quatro meses depois de ele chegar ao campo missionário. São histórias 
emocionantes de sacrifício, de revelação, de desejo de servir. Talvez alguns tenham 
recusado o chamado vindo da “Caixa Postal B”, mas não há registro dessas pessoas, pois não 
se recusava um chamado do Senhor naquela época.  
 

Por que eu resgatei um pouco desta história? Porque, irmãos e líderes em particular, 
nós não podemos perder o espírito que existia naquela época e que deve existir ainda hoje 
na obra missionária. É um espírito de sacrifício, um espírito de revelação. Talvez os tempos 
tenham mudado; a idade de servir mudou; os desafios são outros, mas o espírito tem de ser 
o mesmo. O endereço talvez tenha mudado, mas o remetente não.  O remetente continua 
sendo um profeta do Senhor; é o Senhor través de seu profeta chamando para servir uma 
missão.  
 

Como fazer então para não perder o espírito que existia naquela época e precisa 
sempre existir? 
 

Eu queria sugerir aos bispos, presidentes de ramos, presidentes de distrito e 
presidente de estaca, duas coisas que creio que vão ajudar: 
 

Primeiro: lembrar que o chamado não é um processo burocrático – é um processo 
espiritual. Naquela época os profetas é que identificavam as pessoas que iriam servir. Eles 
então os chamavam e designavam especificamente para alguns lugares e algumas missões. 
Hoje em dia esse processo é um pouco diferente. A designação continua sendo do profeta; 
continua sendo do Senhor através de seus profetas. É Ele quem define onde vão servir. É um 
processo sagrado e isso não mudou e nunca vai mudar. 
 

O que mudou? O que mudou foi o começo do processo. Não são mais os profetas 
que identificam. Agora isso foi delegado aos bispos, aos presidentes de estaca identificar 
quem são estes jovens – rapazes, moças – e casais que devem sair em uma missão. Isso 



então não é simplesmente um ato burocrático de preencher um chamado missionário 
porque está na hora de ser feita alguma coisa neste sentido. Não é um trabalho 
administrativo: é um processo, é um chamado, é um ato de fé, é um ato espiritual do 
presidente da estaca chamando pessoas para servir. 
 

Então, bispo e presidente vocês não são apenas entrevistadores; vocês não são 
apenas “preenchedores” de formulários; não são processadores de chamados: vocês são 
servos chamados por Deus para chamar os Seus servos a servirem uma missão. E esse papel 
– esse chamado sagrado que vocês têm – talvez precise ser um pouco melhor entendido 
para que esse espírito de chamar missionários para uma obra tão sagrada e tão bonita nunca 
seja perdido.  
 

Vocês representam o Senhor neste processo. É um processo de oração, é um 
processo de revelação, é um processo de identificar as pessoas e de uma maneira 
personalizada. Orar a respeito deles, para entender o que pode se feito para ajudá-los a se 
prepararem para servir uma missão. Por isso é algo personalizado, é algo individual – são 
nomes; não são listas, não são números; são pessoas que precisam ser orientadas, guiadas e 
chamadas por um homem inspirado a fazê-lo. 
 

E esse processo, então, não é burocrático: é um processo espiritual, é um processo 
de entrevistas pessoais, é um processo de oração, é um processo onde há promessas de 
bênçãos, é uma ocasião de ensino, uma oportunidade sagrada de estarem juntos e sentirem 
o espírito do Senhor. 
 

E também não é uma questão de metas, uma questão de cotas, uma questão de 
números que precisam ser alcançados. São jovens, são casais que o Senhor quer em sua 
vinha e o seu papel é identificá-los e chamá-los. Não é o papel do secretário ou do membro 
do sumo-conselho. Eles podem ajudar e ajudam muito, mas você é o representante do 
Senhor que tem um papel espiritual neste processo de encontrar e chamar essas pessoas 
para servir. 
Então essa é a primeira parte que acho que vale a pena lembrar: Não é um assunto 
administrativo, é espiritual. 
 

Segundo: Não é um convite informal, mas é um convite formal e solene. Não é um 
convite informal do bispo, é um convite do Senhor para que aquele jovem ou casal sirva uma 
missão. As cartas daquela época da “Caixa Postal B” não eram um convite para pensar a 
respeito: “Que tal? Quem sabe?” Eles sabiam que era o Senhor chamando e ficava muito 
difícil recusar. Nossos jovens e alguns casais precisam sentir isso e saber disso também. 
Especialmente os jovens tratam o chamado de uma maneira muito informal às vezes, e 
talvez a razão porque eles tratam o chamado de uma maneira informal é que porque nós 
líderes acabamos tratando ele de uma maneira muito informal. Não somos nós; não são 
vocês que estão fazendo o chamado – é o Senhor através de vocês.  
 

Quando estiverem na frente destes jovens como o presidente Milder já comentou, 
lembrem-se de quem vocês são, de quem eles são e de porque vocês estão ali. Chamem-nos 
para servir. Não é um convite, não é um bate-papo. Não é uma ocasião informal, para 
conversarmos  – “Quem sabe? Talvez… Porém… Todavia… Contudo…” – É uma ocasião 



solene onde você tem a oportunidade e o privilégio de usar a autoridade que recebeu – o 
poder que lhe foi dado como servo do Senhor como pastor de suas ovelhas para chamar os 
Seus filhos a servir a uma missão. Não é você quem está chamando, bispo; não é você, 
presidente: é o Senhor. E sendo feito assim, muitos, muitos aceitarão, porque eles vão sentir 
a diferença e vão sentir o Senhor confirmando que conta com eles nesta obra dos últimos 
dias. 
 

Irmãos, nós estamos nos últimos dias; É uma guerra – uma guerra invisível, uma 
guerra espiritual que começou na pré-existência e continua ainda hoje e não vai terminar até 
o salvador Jesus Cristo voltar. E nós precisamos de reforços. Precisamos de ajuda. O Senhor 
está chamando reforços. O Senhor está acelerando a sua obra nos últimos dias. E os bispos e 
os presidentes de estaca precisam chamar esses jovens e casais para se juntarem a esse 
exército. 
 

Quero agradecer a esses que já estão aqui e ao que seus pais e líderes fizeram para 
vocês estarem aqui.  
 

É um privilégio poder servir à igreja nesses últimos dias. É um privilégio ser um 
representante de Jesus Cristo e é um privilégio ser um líder, alguém que Ele chamou para 
ajudá-lo a chamar os Seus servos. 
 

Espero que possamos entender a responsabilidade sagrada que temos nesses dias 
como líderes da igreja de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor nos abençoe para que 
possamos cumprir a nossa parte que o Senhor abençoe esses jovens bonitos – casais e 
jovens missionários. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 



Cláudio R. M. Costa 
Presidente 
Presidência da Área Brasil 
 

Vocês são os meus heróis vivos. Vocês são aqueles que podem fazer a 
grande diferença na obra missionária. Posso ver, olhando para vocês, que 
teremos missionários para suprir todas as trinta e quatro missões do 
Brasil e ainda enviar muitos para outras terras. Parabéns! Parabéns por 
vossa coragem e determinação! 

 
 

Muito obrigado aos irmãos que compartilharam, do coração deles, algumas coisas 

com vocês, algumas mensagens que vão ajudar. Os bispos já sabem, têm que tomar a lista 
de todos os jovens em idade de missão e estender o chamado do Senhor para cada um, não 
importa se ele está ativo ou inativo, não importa se ele está em condições ou não; se ele não 
estiver em condições, vai tomar um tempo para ele ficar em condições e você vai ajudá-lo, 
vai designar outros para te ajudar. Mas é para ir atrás. E todas as irmãs, todas, a partir de 
dezenove anos, que tenham o desejo de servir, são bem-vindas. 

Quando eu fui presidente de missão, eu tive, uma época na missão, vinte e nove 
duplas de sísteres e elas fizeram um trabalho extraordinário também, como os élderes, e 
elas são muito bem-vindas na missão. 

Meus queridos amigos e irmãos, quão especial é estar com todos vocês aqui no CTM 
e capelas espalhadas por todo o nosso amado Brasil. Eu posso imaginar, daqui, os milhares e 
milhares de jovens, rapazes e moças, que nos assistem hoje. É maravilhoso imaginá-los como 
um grande e poderoso exército, usando uma plaqueta missionária. Muito obrigado por 
estarem conosco essa noite. Muito obrigado por terem feito esforço necessário para estar 
na capela e assistir e participar conosco e sentir o Espírito junto conosco. 

Desde menino eu tenho tido heróis que me inspiraram. Sou um converso, um 
produto da obra missionária. Se vocês pudessem ver uma chapa do meu coração, iam ver lá 
“Made in Obra Missionária”, é isso que vocês iam ver lá. Sou um converso, produto de 
trabalho de missionários como vocês. E amo essa obra. 

Antes do meu batismo, eu tinha heróis como o Batman, o Zorro, vocês nem lembram 
quem era esse Zorro. Ele já tá velhinho. Noutro dia eu vi uma entrevista do artista na 
televisão, eu nem pude acreditar que era aquele Zorro que eu admirava. Ele não consegue 
nem subir no cavalo, mais. É, era muito tempo atrás. O Superman, ou Super-homem, não é, 
o Tarzan, o Fantasma, alguém lembra do Fantasma aí? É, o Fantasma, o Capitão América e 
tinha algum herói brasileiro como o Vigilante Rodoviário, vocês nem lembram o que que era 
isso; era um filminho em preto e branco que tinha lá um patrulheiro rodoviário que sempre, 
sempre, fazia o bem. 



Naquele tempo, sempre, o bem vencia o mal. Naquele tempo, o mocinho sempre 
prendia o bandido. Era muito diferente dos nossos dias, não é? Hoje os filmes não são muito 
assim. Era muito divertido passar as tardes de final de semana em uma matinê de cinema. 
Talvez vocês nem saibam o que é uma matinê de cinema. As matinês eram as sessões da 
tarde que tinham no cinema. 

Naquele tempo, esses meus heróis, eles não mostravam num filme de duas horas ou 
de uma hora e meia. Não. Eram seriados, ou seja, para você assistir o filme inteiro, você 
tinha que ir ao cinema cinco finais de semana porque eles dividiam o filme em capítulos e 
você queria saber o fim, mas a gente já sabia. O mocinho variava, não tinha mudança, mas 
nós queríamos saber, não era, presidente? Lembra disso? Pois bem, e você passava horas no 
cinema porque, porque normalmente tinha três seriados e depois, dois filmes e eu 
geralmente escolhia os filmes de caubóis, índios ou coisa parecida. Naquele tempo, quando 
eles atiravam, ninguém morria. Parecia que eles tinham uma bala que deixava todo mundo 
bonzinho. Tomou um tiro e ficava bonzinho, já não era mais bandido. Era diferente, era 
muito puro. 

Naquela época, eu era um membro ativo de uma outra igreja e tinha muitos heróis 
na Bíblia também. Tinha heróis como Davi, aquele que matou Golias. Aquele que, quando 
todo mundo ficou tremendo de medo diante do gigante Golias, foi lá e, com uma funda e 
uma pedra, matou o gigante. É óbvio, nós sabemos que não foi com uma funda e uma pedra; 
foi com a força do Senhor. O Senhor tinha escolhido Davi para fazer isso, o Senhor tinha 
escolhido Davi para mostrar que Ele tinha poder em Israel e para tocar o coração dos 
israelitas, para eles saberem que Deus estava com eles. 

Outro dos meus heróis era Samuel. Samuel, que desde cedo, enfrentou muitos 
desafios e sofreu por amor a Cristo e seu evangelho. 

Eu gostava muito de José do Egito e do que ele tinha feito. Quantas e quantas vezes, 
ao ser tentado, eu me lembrava que ele havia dado as costas ao pecado e que havia, 
literalmente, corrido do pecado, e aí eu fazia a mesma coisa. E isso me livrou de muita 
confusão na minha vida. Eu sempre me lembrava de José, e assim como José, eu não queria 
desonrar meus pais, meus bons pais que me criavam com muita dificuldade. Muita 
dificuldade financeira, não porque eu era difícil de criar, bem entendido, ok? 

Eu me deleitava estudando as histórias sagradas de meus heróis e me admirava 
vendo a bravura, a coragem e a fé deles. Homens como Moisés, Gideão, já podem pensar, 
com trezentos? Contra um exército de cento e vinte mil? 

Elias, Eliseu, Josué e tantos outros que, apesar de serem jovens, tomaram decisões 
tão sábias e corretas. Ao me tornar um membro da verdadeira Igreja de Cristo, conheci 
outros heróis. Conheci o capitão Moroni, que, bem jovem, foi encarregado de defender seu 
povo, comandando os exércitos de sua pátria, os exércitos nefitas. 

Conheci Mórmon que, ainda muito, muito jovem ainda, recebeu do profeta o elogio 
de que ele era um menino sóbrio. E fez todas as boas coisas que nós sabemos que ele fez. 

Como não ser tocado pela história ou relato dos dois mil jovens de Helamã que, 
bravamente, com destemor e grande coragem e confiança em Deus, venceram tantas 
batalhas e fizeram tanto bem para o seu povo. 



Como não sentir o espírito missionário ao estudar a história de Amon. Ah! Amon é 
um dos meus favoritos. Eu gosto muito. Eu leio muitas vezes. Tento achar coisas novas na 
história. E eu gosto de me sentar, ler a história e meditar sobre o que aconteceu. Entrar na 
história, tentar imaginar como é que foi.  E um filme pode passar na minha mente, eu posso 
ver algumas coisas que vêm da minha imaginação. 

Vocês podem pensar como Amon recebeu o seu chamado missionário? Ah! Eu já 
pensei. Muitas vezes. Eu já vi Amon, na sua casa, recebendo o chamado. E lá na frente da 
família e dos amigos dele, pronto para ler o chamado, como vocês fizeram e como outros 
farão. Vocês podem imaginar: Você foi chamado. E ele lendo a carta dele: Élder Amon, você 
foi chamado para servir uma missão de tempo completo entre o povo lamanita. 

A primeira coisa que eu pensei é que, tempo completo para um nefita, na terra dos 
lamanitas podia significar dois minutos. Não é? Chegou na missão: Olha, eu sou o Élder Tal. 
Ah, você é nefita? Ah, tá bom. [som de boca imitando uma flecha] E o bicho ia para o outro 
lado do véu. Podem imaginar isso? Você deve apresentar-se imediatamente no campo 
missionário. Não deve levar nem bolsa, nem alforje. Somente as escrituras sagradas e seu 
testemunho do Salvador. Era tudo o que Amon tinha. 

Eu imaginei a família e os amigos de Amon, de boca aberta, ouvindo-o ler o seu 
chamado. O que eles disseram, eu imaginei eles dizendo: Você é louco, Amon! Não vai! O 
esporte favorito deles é matar nefita. Não vai, eles vão te matar. A tua missão não vai durar 
muito. Muitos devem ter dito: Não vá. Mas, com grande confiança em seu Deus, Amon saiu, 
deixou tudo para trás e serviu por muitos e muitos anos, uma missão com muitos frutos. 

Ele foi instrumento nas mãos de Deus para converter reis, rainhas, senadores, 
sacerdotes, homens de negócio, homens importantes, famílias importantes da sua época. 
Nunca se queixou, nunca quebrou nenhuma regra ou teve desejo de voltar antes de 
completar sua missão, ainda que ele deve ter levado umas corridas lá. Ainda que ele deve 
ter corrido para a casa dos missionários, deve ter tremido por cinco minutos e falado: Vamos 
para a rua de novo, temos que batizar esse povo. E voltava à carga. Seu amor e gratidão a 
Cristo e a seu Pai Celestial e nosso Pai Celestial foi tão grande que ele enfrentou tudo e 
honrou e magnificou o seu chamado vindo do Senhor. 

Como não ser tocado pelo Espírito, ouvindo Néfi, o jovem Néfi dizer: “Eu irei e 
cumprirei”. E vocês sabem o resto. Essa é a escritura mais conhecida na Igreja e ela é muito 
conhecida porque qualquer membro da Igreja pensa, que se ele fosse da família de Leí, ele 
diria: Eu irei e cumprirei. Nunca diria: Pai, você é um sonhador.  Hã? como Lamã e Lemuel, 
não é? Ninguém nem gosta de Lamã e Lemuel, a gente acha Lamã e Lemuel, esses caras 
eram, eram uns porqueiras. Não é?  

Mas, sabem, pensem um pouco. Eu já pensei na história de Néfi, dessa caminhada no 
deserto. Eu até costumo, às vezes, rir um pouco, da maneira que eu imagino. É. Mas eu já 
fiquei imaginando, cinco horas da manhã, o nosso pai chegando, sacudindo a gente na cama 
e dizendo: Meu filho, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus mandou a gente largar a nossa 
casa, o micro-ondas, a geladeira, o carro, o cartão de crédito, a Internet, o computador, 
tudo. Só pegar uma tendinha e ir para o deserto. 

Aquele deserto era muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Seco. 
Horrível. As moças não devem ter gostado de ir. A pele ficou feia, ressecada. Não tinha 



creme para passar. Não, não tinha a Droga Raia para ir lá comprar, ou qualquer outra 
drogaria por perto, não é? Não tinha o boticário ou qualquer loja do gênero para ir lá 
comprar um creminho, para dar uma ajeitada, não é? Vocês podem imaginar, mas ele disse: 
Eu irei. E eles foram. E na primeira parte da viagem foram três dias e três noites pelo deserto 
e depois de três dias e três noites no deserto, o que aconteceu? Eles chegaram num oásis, 
onde tinha árvores frutíferas, animais para caçar e fazer um bom churrasco, não é? Peixes 
para pescar e fazer lá um peixinho assim, na brasa e cachoeira para tomar uma ducha 
gostosa depois de três dias e três noites no deserto, suando muito. 

Você já imaginou como eles chegaram lá, não é? Quando vocês vão à praia, qual é a 
primeira coisa que vocês fazem quando chegam em casa? Querem tomar banho para tirar a 
areia. Três dias e três noites sem tirar a areia de fora e de dentro do corpo. 

Foi duro, não foi fácil. Não foi fácil a consequência de Néfi concordar em ir. Não foi 
fácil. Mas, finalmente, eles foram dormir. Naquela noite armaram a tenda em cima de uma 
grama fofinha. Eu imagino isso, não é? E eles foram dormir. 

E aí, imagino que na manhã seguinte, às cinco da manhã, o pai deles veio e disse 
assim: Olha, meu filho, eu tive outro sonho. É para vocês voltarem lá na nossa cidade. Três 
dias e três noites. E lá tem um sujeito assim, disposto, ele tem cinquenta soldados prontos 
para matar qualquer um que queira tirar qualquer coisa dele. E Deus mandou vocês tirarem 
o que ele tem de mais precioso. Mas não se preocupe, que no meu sonho, o Senhor vai 
cuidar de vocês. E olha, o sonho é para vocês irem e para eu ficar aqui esperando. 

Ah! Eu pensei nisso. Ele nunca sonhava para ele ir. Não deve ter sido fácil para Néfi. 
Deve ter sido muito difícil. Não é? Pois bem, mas eles foram e eles fizeram tudo o que vocês 
sabem. 

Eu fiquei até imaginando depois, quando eles voltam outra vez e batem na casa de 
Ismael, como deve ter sido: Senhor Ismael, nós somos filhos de Leí, você já ouviu falar do 
nosso pai? Ah, sim, deu aí no Jornal Nacional: Um doido, que teve um sonho e foi para o 
deserto. Ah, esse é nosso pai e três noites atrás ele teve um sonho que é para o senhor 
pegar a sua família e fazer a mesma coisa. 

E depois de três dias e três noites no deserto, barbudos, sujos, não é? Suados, 
cheirando mal, talvez, eles ainda disseram: Sabe, senhor Ismael, não esquece de levar as 
suas filhar porque elas vão casar com a gente. 

Vocês podem imaginar isso? Não foi fácil, mas Néfi nunca recuou. Eu fiz um 
pouquinho melhor a história para vocês, não é? Mas é interessante ponderar e meditar 
como foi difícil. Como foi difícil! Mas ele nunca, ele nunca recuou. Nunca voltou atrás 
naquilo que se comprometeu. 

Todos esses meus heróis eram jovens como vocês e fizeram todas essas escolhas e 
obraram milagres para Deus e salvaram tantos, na sua juventude. 

Tenho outros grandes heróis, da história mais moderna. Joseph F. Smith, que foi 
presidente da Igreja, que foi chamado como missionário de tempo integral aos quinze para 
dezesseis anos e foi mandado para servir três anos nas Ilhas Sandwich, no Havaí. 



Podem pensar? Quinze para dezesseis anos. Não tinha CTM, não tinha preparação 
não, não tinha a tia lá para fazer o almoço. Tinha que se virar, tinha que pescar o almoço. 

Nosso amado profeta Joseph que, aos quatorze anos, foi àquele bosque orar para 
receber sabedoria, e para saber qual Igreja era verdadeira e para saber o que Deus esperava 
dele. Podem imaginar o jovem Joseph lutando contra as forças do adversário até vencer e 
ver a luz diante de si. E nessa luz, ver o Pai e o Filho, que o chamaram pelo nome. Que 
glorioso! Que glorioso é! 

Agora quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos jovens, meus queridos casais 
que estão aposentados ou que têm condição de fazer uma missão. 

Vocês são os meus heróis vivos. Vocês são aqueles que podem fazer a grande 
diferença na obra missionária. Posso ver, olhando para vocês, que teremos missionários para 
suprir todas as trinta e quatro missões do Brasil e ainda enviar muitos para outras terras. 
Parabéns! Parabéns por vossa coragem e determinação! 

Vocês não vão servir entre os lamanitas. Os lamanitas hoje não são os mesmos 
daquele tempo. Muita coisa mudou. Vocês têm muito mais recursos do que eles tinham. 
Mais gente cuidando de vocês. A presidência de área os ama, ora por vocês, os admira e 
quer o melhor para cada um de vocês, grandes e nobres espíritos. A sessão 138 chama vocês 
de espíritos nobres e grandes, que foram preparados antes da fundação dessa Terra, para 
obrar na vinha do Senhor, para salvação das almas dos homens. 

Eu sou uma das almas, salva pela obra missionária. Eu os desafio, casais e jovens, e 
moças que têm o desejo, a prepararem-se para o campo missionário, para receber suas 
investiduras no Templo sagrado e para terem uma vida abundante de felicidade nesta vida e 
na vida eterna. 

Eu sei que a obra missionária é uma obra de Deus. Junto com a obra do Templo, vão 
levar as pessoas de volta à presença do Pai Celestial, que nos receberá e conviverá conosco 
para toda a eternidade. 

Eu sei que Joseph Smith é um profeta. Eu sei que ele é um profeta, com 
conhecimento perfeito do que aconteceu naquela manhã de primavera de 1820, naquele 
bosque. 

Eu sei que o presidente Monson é um profeta. Tive o privilégio de viajar com o 
presidente, de ter designações com ele, de estar com ele em muitas reuniões, inclusive no 
Templo. Já perdi as contas. Mas eu não sei que ele é profeta por causa dessa proximidade. 
Eu sei que ele é profeta porque todas as vezes que eu ouço a sua voz, vejo a sua foto, escuto 
a mensagem dele, escuto a voz dele, meu peito queima e eu posso ouvir uma voz que 
conheço bem, dizendo: Ele é o meu profeta. Amo vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 

 

  



 

  

Boyd K. Packer  
Sexta-feira, 5 de abril de 1985  
Discurso proferido na reunião de Presidentes de Estaca, Missão e Representantes Regionais 
[Setentas de Área].  
 

  
 

Nos primórdios, o endereço do presidente da Igreja era simplesmente Post Office 

Box B, Salt Lake City, Utah [Caixa Postal B, Salt Lake City, Utah]. Os membros acostumaram-
se com a ideia de que uma carta com esse remetente era um chamado para uma missão. A 
Caixa Postal B tornou-se o símbolo do chamado para servir em uma missão para gerações de 
santos dos últimos dias.  
 

As cartas chegavam sem aviso prévio, não havia entrevistas nem se perguntava se 
elas eram convenientes. Apenas uma carta da Caixa Postal B: um chamado para servir. 
Tenho uma carta-resposta enviada à Caixa Postal B por J. R. Murdock, de 30 de agosto de 
1879.  
 
“Presidente John Taylor: 

Caro irmão,  
Sua carta datada do dia 27 informando-me que eu fizesse os preparativos para sair 
em missão nos Estados Unidos está em minhas mãos. Foi-me solicitado que 
respondesse. Minha resposta é que estou feliz por ser considerado digno pelos irmãos 
de servir em uma missão ou de ocupar qualquer lugar de confiança, e espero que eu 
nunca faça nada que os faça perder a confiança em mim depositada. Não há nada 
que eu saiba no momento que me impeça de ir conforme solicitado, embora haja 
muito o que fazer em casa. (A frase simples “embora haja muito o que fazer em casa” 
sem dúvida queria dizer uma esposa e uma família para alimentar e vestir, filhos a 
educar, uma fazenda para manter, vacas para ordenhar, uma horta para cuidar e 
uma casa a ser terminada. Tudo isso foi posto de lado porque ele havia recebido uma 
carta da Caixa Postal B). Então, o irmão Murdock acrescentou: “Estou preparado para 
agir prontamente onde quer que eu possa fazer o melhor. A obra tem de ser 
realizada. As pessoas precisam ser alertadas. Todos devem participar na grande obra 
dos últimos dias”.  
 



Certo domingo, depois das reuniões da Igreja, George T. Benson e esposa passaram pela sua 
loja em Whitney, Idaho, para apanhar a correspondência. A loja estava fechada, mas a caixa 
do correio estava aberta. Ao voltarem para casa em sua charrete, a irmã Benson verificou as 
cartas e viu que havia uma enviada pela Caixa Postal B. Eles venderam parte da fazenda para 
financiar a missão dele. E o irmão Benson deixou em casa a esposa e sete filhos (inclusive o 
jovem Ezra) e atendeu ao chamado. O oitavo filho nasceu quatro meses depois de ele chegar 
ao campo missionário.  
 

O jovem David Kennedy estava noivo da adorável Lenora Bingham. Eles já tinham 
enviado os  
convites para o casamento. Então, chegou uma carta da Caixa Postal B. Ele foi rapidamente 
falar com o bispo que o aconselhou a casarem-se — para que ele partisse imediatamente 
para sua missão. Ela esperaria por ele e o manteria na missão.  
 

Cito umas poucas linhas escritas por William W. Phelps que provavelmente só seriam 
compreendidas por aqueles primeiros missionários:  
 

Parto para defender a causa, devotado  
E vou fazer Sua vontade, resignado  
A presença Dele me satisfará  
Substituindo tudo o que para trás deixar.  

 
Talvez alguns tenham recusado o chamado vindo da Caixa Postal B, mas não há 

registro dessas pessoas, pois não se recusa um chamado do Senhor.  
 

Irmãos, precisamos reintroduzir o espírito da Caixa Postal B na obra missionária. Nós 
o estamos perdendo. Devemos trazê-lo de volta, pois precisamos de mais missionários! 
Precisamos de mais missionários! Vocês, Representantes Regionais [Setentas de Área] e 
presidentes de estaca, são chamados a prepará-los.  

 
Irmãos, não devemos e não podemos perder o espírito desse chamado. Não devemos 

e não podemos perdê-lo, pois ele demonstra o poder da revelação. À medida que a Igreja 
crescia, o método de chamar missionários tornou-se mais regimental. Talvez a coisa mais 
preciosa que cuidadosamente foi mantida é a carta de chamado para servir em uma missão 
específica enviada pelo presidente da Igreja. Ela é algo a ser entesourado por todo 
missionário.  

O chamado final e a designação para o campo de trabalho continuam sendo feitos 
pelo Presidente da Igreja. Ele pode solicitar ajuda de seus conselheiros e do Quórum dos 
Doze Apóstolos, todos os quais foram apoiados e designados como profetas, videntes e 
reveladores. Esse dever sagrado nunca é exercido fora desse pequeno círculo de homens 
que tiveram as chaves do reino conferidas sobre si.  

 
Porém, a Igreja hoje é tão grande que o Presidente da Igreja não consegue orar a 

respeito de cada alma pelo nome. Mas nenhuma ala é tão grande, tampouco nenhuma 
estaca é tão extensa que impeça tanto o bispo quanto o presidente da estaca de orarem de 
joelhos com respeito ao nome de cada rapaz, individualmente e sem outros nomes em 



mente, perguntando ao Senhor como mantê-lo digno e como inspirá-lo com a natureza 
sagrada do chamado.  

 
Tememos que os bispos e presidentes de estaca venham a considerar-se apenas 

entrevistadores, preenchedores de formulários e emissores de recomendações. Os 
presidentes e bispos não podem esquivar-se da participação sagrada que devem ter no 
chamado dos missionários.  

Embora o chamado escrito venha de fato do Presidente da Igreja, o espírito do 
chamado, a promessa de bênçãos aos que o cumprem, as entrevistas muito pessoais e os 
sagrados momentos de ensino devem permanecer com os bispos e presidentes de estaca, 
com os presidentes de ramo e presidentes de distrito. Vocês devem ampliar o esforço e 
preparar cada rapaz.  

Todo rapaz fisicamente capaz de servir tem um dever sagrado do sacerdócio de 
responder ao chamado de ser missionário. E ele é um chamado, não apenas um convite. 
Vocês devem ensinar isso a eles.  

Eles nunca devem recusar um chamado do Senhor.  
Embora permitamos que as jovens irmãs sirvam como missionárias, não damos a 

mesma ênfase nisso quanto o fazemos para com os rapazes. Não temos necessidade de 
tantas delas quanto de rapazes. 

 
Atualmente em algumas missões, temos um percentual muito alto de sísteres. 

Precisamos de mais élderes.  
 
Vocês devem chamar mais élderes para servirem. Os bispos e os presidentes de 

estaca não são meros processadores de formulários ou despachantes de recomendações. 
Vocês foram consagrados como sacerdotes e mestres para o povo.  

 
O presidente da estaca designa, por imposição de mãos, o missionário para sua 

missão. Como em outros casos, vocês têm autorização de ordenar e de designar, vocês têm 
uma responsabilidade importante no próprio chamado.  

 
Para que eles respondam ao chamado para servir, algo de natureza espiritual deve 

acontecer com eles. Mas primeiro isso deve acontecer com vocês, assim como aconteceu 
com um jovem presidente de estaca, cujo nome vocês talvez reconheçam.  

 
Quando eu era rapaz, o Élder Spencer W. Kimball, do Quórum dos Doze Apóstolos, 

veio a uma conferência da nossa estaca. Ele relatou esta experiência que lhe aconteceu 
quando ele era um jovem presidente de estaca no Arizona. Nunca a esquecerei.  

 
A presidência da estaca havia deliberado que chamaria um novo superintendente 

para a AMM-Rapazes da Estaca, o equivalente hoje ao Presidente dos Rapazes.  
 
No dia seguinte, o irmão Kimball saiu de seu escritório no banco e foi fazer uma visita 

a um jovem comerciante em uma firma próxima. Ele queria lhe fazer uma pergunta. “Jack, 
que tal se você fosse o superintendente dos Rapazes da Estaca?”  

 



“Ah, Spencer, isso não é para mim. Eu não conseguiria fazer nada desse tipo.” Jack 
recusou o chamado.  

 
O presidente da estaca, o irmão Kimball, persistiu: “É claro que conseguiria, Jack. 

Você se dá bem com os jovens.  
 
“Você seria um bom superintendente.”  
 
E tentou persuadi-lo, mas o Jack não aceitou e recusou o chamado.  
 
E o irmão Kimball retornou a seu escritório no banco. Por horas, ele remoeu esse 

insucesso. Então, aconteceu algo maravilhoso. Ocorreu-lhe o seguinte: É claro que Jack não 
aceitaria um chamado do Spencer. Ele tinha cometido um erro terrível.  

Há uma frase no Livro de Mórmon que é um mandamento. Jacó tinha chamado o 
povo ao templo para ensinar-lhes. Ele próprio narrou: “Portanto eu, Jacó, disse-lhes estas 
palavras enquanto os ensinava no templo, tendo primeiramente recebido essa missão do 
Senhor” (Jacó 1:17).  

 
O irmão Kimball então fez como Jacó tinha feito na antiguidade. Ele primeiramente 

“obteve essa missão do Senhor”. Ele voltou à loja do vizinho, pediu perdão e solicitou que 
lhe permitisse começar de novo. “Irmão Jones, no domingo passado, a presidência da estaca 
reuniu-se em espírito de oração e ponderou sobre o chamado de um superintendente dos 
rapazes da estaca. Vários nomes foram apresentados para debate. O seu nome foi um deles. 
Todos sentimos que você é a pessoa que o Senhor quer para esse chamado. Portanto, 
ajoelhamo-nos e oramos, perguntando ao Senhor qual era a vontade Dele. O Senhor 
confirmou a nós três, por revelação, que você é o homem que Ele quer que seja chamado.  

Irmão Jones, como servo do Senhor, estou aqui para fazer-lhe esse chamado.”  
 
“Bom, Spencer, colocado dessa maneira…”. Ao que o Presidente Kimball respondeu: 

“É desta maneira mesmo!” É claro que Jack não atenderia a um convite do Spencer, mas o 
Élder Jones não poderia recusar um chamado feito pelo seu presidente.  

 
O que ocorreu no intervalo das duas visitas transformou o irmão Jones, mas 

aconteceu com o irmão Kimball.  
 
Essa é a pura essência do que devemos fazer acontecer, se desejarmos aumentar o 

número de missionários. Isso deve acontecer com cada bispo e com cada presidente de 
ramo na Igreja. Dessa maneira, teremos os missionários que precisamos! Os presidentes de 
estaca e os bispos devem orar a respeito de cada missionário em potencial.  

 
Pouco depois de ouvir o relato do Élder Kimball, fui chamado como sumo 

conselheiro. Parte de minha responsabilidade era cuidar de várias centenas de membros de 
uma grande escola indígena.  

 
Naquela época, havia uma sessão de domingo à noite em cada conferência. Nosso 

presidente da estaca nos designou para prepararmos um programa com os estudantes 
indígenas participando de uma peça teatral.  



 
Era uma designação difícil, porque não tínhamos talento para escrever a peça. 

Somente uma pessoa na estaca tinha esse talento. Depois de orarmos, perguntamos ao 
presidente da estaca se deveríamos chamar essa pessoa para escrever o script.  

 
Nosso presidente nos disse que ela tinha se sentido ofendida por algo. Ela ficara 

amargurada, disse ele. Ela pedira desobrigação da junta da Escola Dominical da estaca e 
recusava-se a aceitar qualquer designação.  

Mas ninguém mais seria capaz de escrever o script. Poderíamos ao menos ter o apoio 
e a aprovação do presidente antes de falarmos com ela? Ele duvidava que pudéssemos 
conseguir, mas nos deu sua aprovação.  

 
Já era tarde quando eu e meu companheiro batemos à porta daquela irmã. Ela abriu 

a porta e disse: “Ora, a quem vocês dois estariam representando aqui a essas horas da 
noite?” Quase sem pensar, respondi com seriedade: “Irmã Wight, representamos o Senhor”.  

 
Ela sentiu-se muito tocada por minhas palavras e disse emotivamente: “Bom, nesse 

caso, não posso recusar qualquer pedido que Ele me faça, não é?” Dissemos-lhe que ela 
tinha razão. Ela aceitou a designação e produziu um script inspirador; ela voltou à atividade 
e nós aprendemos uma lição.  

 
Irmãos, estamos perdendo o espírito do chamado na Igreja. Ele é um dom muito 

precioso. Nós o estamos perdendo! Estamos processando chamados missionários, fazendo a 
recomendação, mas não os estamos chamando. Devemos restabelecer o espírito do 
chamado e passá-lo intacto à geração seguinte.  

 
A obrigação de se prepararem para uma missão é uma proteção moral para a nossa 

juventude. Não percebem que os rapazes vão manter um padrão de dignidade mais elevado 
por causa do dever de servir em uma missão do que se tiverem de manter-se dignos apenas 
para serem dignos?  

 
Ultimamente, tem sido difícil manter o número de missionários dentro da quota de 

algumas missões. Eu poderia mostrar-lhe quantos são necessários através de dados 
concretos. E vocês, presidentes de missão nos Estados Unidos, ficariam muito preocupados. 
Eu poderia mostrar-lhes o percentual de rapazes que servem como missionários por meio de 
gráficos para enfatizar as tendências ameaçadoras.  

 
Mas essa não é uma questão de números, gráficos e planilhas. Essa é uma questão de 

espírito, revelação, dedicação e obediência. Se eu me concentrar em números e dados, temo 
que vocês façam o mesmo. Temo que vocês ajam analiticamente e peçam a seus secretários 
para fornecer-lhes números em colunas e relatórios com dados. Assim vocês pediriam 
números em vez de nomes. E orariam no geral em vez de no particular. Já temos bastante e 
até de sobra de colunas de dados e linhas com números.  

 
Se quiserem dar algo em papel para cada bispo ver e para cada presidente de estaca 

ler, que sejam nomes. Que seja o nome da família e o primeiro nome que o rapaz usa. 



Concentrem seus esforços para acrescentar o título “élder” e “missionário” a cada nome. 
Assim essa obra irá avante.  

 
Se não orarem com respeito a indivíduos, nunca saberão o que precisam saber.  
 
Muito do que vocês precisam saber deve ser recebido por revelação.  
 
O discernimento pertence ao sacerdócio. É por esse poder que vocês podem saber o 

que devem saber a respeito de cada missionário em perspectiva.  
Se não tiverem o espírito de oração, não terão discernimento; não saberão por que 

um rapaz recusa o chamado. Não sentirão o que precisam sentir e não saberão o que é 
necessário saber sobre os problemas particulares de seus jovens.  

 
Suponham que um irmão jovem ouça seus pais falarem com preocupação sobre a 

situação financeira. Ele pode até ter visto algumas contas vencidas. Ele pode ter atendido o 
telefonema de um cobrador. Pode ter percebido o olhar ansioso do pai ou a voz preocupada 
da mãe ao adiar o pagamento para o mês seguinte.  

 
Ele não sabe que vocês têm meios de ajudá-lo. Ele não vai aumentar a carga 

financeira da família por servir em uma missão.  
 
É isso que vocês devem discernir. Isso não será sentido enquanto ficarem 

preenchendo formulários e dados numa folha de papel. Será sentido quando se ajoelharem 
com os nomes dos jovens que têm em mente. Será sentido com o jovem sentado à sua 
frente em uma entrevista pessoal. Assim a revelação virá!  

 
O Presidente Kimball exortou a cada estaca para mandar mais missionários do que 

estão mandando. Há uma relação de causa e efeito entre o chamado de missionários para 
irem para o campo e o crescimento da Igreja local.  

 
Existem países que têm recebido missionários das estacas centrais de Sião por cem 

anos ou mais e ainda não desenvolveram a tradição de ter seus próprios rapazes servindo 
em uma missão. Seus líderes ficam sem ação porque eles mesmos não foram chamados 
como missionários.  

 
O resultado é que em algumas missões o número de conversos é menor em um ano 

do que muitas missões produzem em um mês.  
 
Em muitos países aonde o evangelho vem sendo pregado somente há uma ou duas 

gerações, eles têm mais conversos em um mês do que algumas missões produzem em um 
ano.  

 
A juventude desses países é chamada em quantidades generosas, apesar de serem 

países em desenvolvimento e de seus membros serem pobres de verdade.  
 
O princípio da autossuficiência tem profundas raízes em nossa doutrina. Se vocês 

chamarem missionários e os mandarem para o campo, a Igreja crescerá em suas unidades 



locais, não só em número, mas em força espiritual. Eles retornarão para guiar as alas e 
estacas e por sua vez mandarão os filhos para a missão.  

 
Existe um ciclo em alguns países de geração após geração de membros que aceitam 

missionários das estacas centrais de Sião sem eles mesmos enviarem missionários. Esse ciclo 
precisa ser rompido.  

 
As estacas que aceitam missionários das estacas centrais de Sião, mas não enviam 

missionários, não estão protegidas espiritualmente. Elas não crescerão nem em número 
nem em força espiritual. E de algum modo ocorre que essas são as áreas onde os membros 
esperam que tudo o mais seja fornecido a eles — os edifícios, os templos, tudo.  

 
O princípio de que falo é um princípio verdadeiro. Se quiserem que tudo o mais 

prospere, enviem missionários para o exterior. Não ignorem esse conselho, irmãos.  
 
Presidências de Área, Representantes Regionais [Atualmente Setentas de Área] e 

presidentes de estaca: se o número de seus batismos são constrangedoramente baixos, 
vejam se não descobrirão que o número de missionários que chamam não são também 
vergonhosamente baixos, perigosamente baixos. 

  
Chamem missionários! Depois cuidem deles. Não esperem que eles sejam totalmente 

financiados pela Igreja. A regra é que cada missionário e sua família paguem uma porção 
substancial com seu próprio dinheiro. Agora, substancial tem diferentes significados em 
diferentes países.  

 
O espírito da Caixa Postal B, o espírito do chamado, será a salvação da Igreja nesses 

países.  
 
Agora, alguém entre vocês talvez diga que precisamos de mais cursos voltados para a 

preparação de missionários ou que precisamos de mais atividades motivadoras, aí então 
nossos jovens estarão dispostos a sair em missão. Não precisamos de um currículo melhor. 
Nem precisamos de mais atividades. Temos um currículo maravilhoso moldado na fé de uma 
geração e existe uma profusão de atividades em nossos programas. O que acontece é que 
consumimos em excesso o dinheiro que deveria ser economizado para a missão.  

 
Os jovens são informais quanto a servir, porque somos informais quanto a seu 

chamado. Precisamos aconselhar, instruir e inspirar; não reescrever, alterar e reimprimir. 
Precisamos simplesmente usar o poder que já temos em nossas mãos.  

 
Nossa juventude precisa de uma “causa”. Temos a maior causa da Terra. Eles sairão 

em missão se forem chamados para servir em uma missão. Se eles forem apenas convidados 
ou recomendados ou que pedirem que considerem, talvez recusem um chamado do Senhor.  

 
Existe um hino arrebatador que no passado era ouvido com frequência na Igreja. A 

maioria das vezes era cantado por nossas crianças da Primária. Quase nunca o ouvimos hoje 
em dia¹. Oh, que ele possa ficar no coração de todo rapaz santo dos últimos dias à medida 
que se torna um homem e de toda moça à medida que ela amadurece!  



O hino é: “Chamados a Servir”. Deixem-me ler a letra para vocês:  
 

Somos hoje conclamados a servir  
e a pregar o Rei Jesus.  
Dando ao mundo nosso testemunho  
proclamamos Sua luz.  
Somos hoje conclamados às fileiras  
dos soldados do Senhor.  
Vamos pelas sendas e atalhos  
para demonstrar valor.  
Juntos, sempre juntos, marcharemos em união.  
Prontos, sempre prontos, a cumprir fiel missão.  
Firmes entoamos este hino triunfal:  
Jovens de Sião,  
Lutemos pela causa celestial!  
(Hinos, nº 166)  

 
Irmãos, temos em nossas mãos um poder sagrado. Temos em nossas mãos um poder 
celestial, temos em nossas mãos um poder consumado. O poder para chamar a juventude de 
Sião para servir em Sua causa, a verdadeira causa, em nome de Jesus Cristo. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

1- N. do T.: Em 1985, quando este discurso foi proferido, o hino “Chamados A Servir” não estava 
incluído no hinário SUD. 


