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As Bênçãos
ensinaram o evangelho e depois de poucas
semanas minha irmã e eu decidimos ser
batizados. Meu pai, porém, estava hesi-
tante. Um irmão da ala veio visitar-nos e
deixou-nos um folheto a respeito do plano
de salvação. Ao ler que nossa família pode-
ria ficar unida para sempre, meu pai soube
que queria filiar-se à Igreja. Essa era a res-
posta para nossas esperanças e sonhos.

Naquela época, o templo mais perto de
nossa casa ficava em Mesa, Arizona, nos

Estados Unidos. Era difícil fazer
uma viagem tão cara. Mais
tarde, quando meu pai foi cha-
mado como presidente do dis-
trito, o presidente da missão
perguntou-lhe: “Bem, o que
está planejando fazer?”

“Vamos ao templo”, res-
pondeu meu pai. Ele orga-
nizou um grupo de cerca
de 100 pessoas que viaja-
ram juntas até o Templo de
Mesa Arizona. Nossa famí-
lia foi selada, e sentimos a
presença de nossa mãe.
Sabíamos que ela havia
aceitado o evangelho.

Quando minha esposa,
Blanca, e eu nos casamos, as

leis da Guatemala exigiam

As Bênçãos
É L D E R  E N R I Q U E  R .  F A L A B E L L A
Setenta-Autoridade de Área
Área América Central

Minha mãe morreu quando eu
tinha cinco anos de idade.
Morávamos na Cidade da

Guatemala, Guatemala, e naquela época
não éramos membros da Igreja. Meu pai
acreditava em Deus, mas não sabia nada a
respeito do plano de salvação ou sobre o
que havia acontecido com o espírito de sua
mulher. Foi muito difícil para ele criar qua-
tro filhos sozinho.

Quando eu tinha 12 anos, minha
irmã viu dois missionários pas-
sando por nossa casa e con-
vidou-os a entrar. Eles nos

Templo da Cidade da

Guatemala Guatemala



Toda a família se envolveu na história da
família. Ficamos mais próximos de nossos
parentes vivos e descobrimos vários ante-
passados cujo trabalho do templo ainda
não havia sido realizado. No aniversário de
12 anos de meu filho, ele foi batizado por
aquelas pessoas. Eu realizei as ordenanças.
Daniel adquiriu um testemunho maior do
trabalho do templo.

Como podem ver, muitos dos melhores
momentos da minha vida aconteceram na
casa do Senhor. O mesmo pode acontecer
com cada um de vocês.

Lembrem-se sempre de que nosso
Senhor Jesus Cristo ama as crianças.
Quando lemos a respeito de Sua visita às
Américas depois de Sua Ressurreição,
aprendemos que Ele chamou as crianças
para junto de Si e abençoou cada uma
delas. Não há muitas ocasiões nas escritu-
ras em que a pessoa que escrevia não pôde
registrar as coisas que foram ditas, mas essa
foi uma delas. As palavras e as bênçãos
foram tão sagradas que não puderam ser
escritas. (Ver 3 Néfi 17:12–23.) Jesus os ama
assim como amou aquelas crianças.

Creio que meu testemunho era tão
forte quando eu tinha 12 anos quanto é
hoje. Vocês não precisam ser adultos para
terem um testemunho de Jesus Cristo ou
fazerem algo importante. Talvez vocês às
vezes não percebam quanta coisa boa
estão fazendo por seus pais, seus paren-
tes e pelo mundo. ●
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que realizássemos um casamento civil em
primeiro lugar. Não gostei daquela cerimô-
nia. Ela dizia que estaríamos casados
somente até que a morte nos separasse. No
dia seguinte, partimos para o Arizona,
embora tivéssemos que vender algumas
coisas que possuíamos para fazer a viagem.
Ser selado à minha esposa no templo para
toda a eternidade foi uma das experiências
mais felizes de minha vida.

Mas logo descobrimos que não tínha-
mos dinheiro suficiente para voltar para a
Guatemala. Quando fomos à igreja, um
homem apertou minha mão e deixou
comigo uma nota de 20 dólares. Outro
homem fez o mesmo. Eu não dissera nada
a ninguém a respeito de nossos problemas.
Mas havia contado ao Pai Celestial.

Eu era presidente de estaca quando o
Templo da Guatemala foi anunciado. Tive o
privilégio de ajudar a levantar fundos para
o templo e preparar as pessoas para que
fossem dignas de entrar nele. Foi-nos
pedido que levantássemos dez mil dólares.
As crianças, os jovens e os adultos, todos
participaram. As pessoas da nossa estaca
ficaram tão entusiasmadas que consegui-
mos levantar cerca de 27 mil dólares, quase
três vezes a nossa meta.

Quando nosso filho caçula, Daniel,
estava com 11 anos de idade, ele nos disse
que queria um presente especial quando
fizesse 12 anos. Queria ir ao templo e ser
batizado por alguns de seus antepassados.

“Tudo o que ligares
na terra será
ligado nos céus.”
(Mateus 16:19)

do Templodo Templo
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