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Acima: Esta foto representa o amor de Deus por 
mim pessoalmente e por minhas irmãs, uma das 
quais é hoje missionária de tempo integral. O 
evangelho de Jesus Cristo tem sido uma alegria 
indescritível em nossa vida.

Kenia R. no Templo de Monterrey México

NOSSO ESPAÇO

ACEITAR O #DESAFIODOTEMPLO

Fui batizado em 2012 e frequentei um ramo do Distrito 
Ipomeia Brasil. Desde 2014, tenho me empenhado 

bastante na história da família. Comecei ao ouvir do convite 
do Élder Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos, na 

conferência RootsTech, para que eu fizesse batismos por meus pró-
prios nomes de família. Senti- me fortemente comprometido a fazer o 
trabalho de história da família, sabendo que, se eu “batesse”, ser- me- ia 
“aberto” (ver Mateus 7:7).

Agora tenho bem mais gerações, fotografias, documentos e, o mais 
importante, mais histórias da família, o que é incrível. Com essas infor-
mações, escrevi um livro com fotografias e datas da minha história da 
família. Esse projeto me ajudou a contatar meus familiares não mem-
bros e me deu a oportunidade de compartilhar meu testemunho de 
que as famílias podem ser eternas.

Esse trabalho me ajudou a permanecer em lugares sagrados, 
a manter- me ativo na Igreja e a aceitar o chamado para servir 
ao Senhor em uma missão.

Tenho testemunho de que o trabalho de salvação realizado por 
esta Igreja em ambos os lados do véu é verdadeiro e foi inspirado 
por nosso Pai Celestial. Antes da missão, tive a oportunidade de reali-
zar batismos por meus antepassados, e agora como missionário tenho 
a oportunidade de batizar pessoas que estão vivas e querem mudar 
sua vida para sempre. ◼
Élder Claudio Klaus Jr., Missão Arizona Mesa
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