
Como podemos ser semelhantes 
a Edward Partridge?

Edward Partridge foi 
o primeiro bispo da 
Igreja restaurada de 

Jesus Cristo. Com seu firme 
testemunho, ele se dispôs a 
sacrificar tudo o que tinha 
e a enfrentar muitíssimas 
dificuldades, porque sabia 
que a Igreja era verdadeira.

Como ele era?
O Senhor disse que o coração de Edward era “puro 
perante mim, pois ele é semelhante a Natanael dos 
tempos antigos, em quem não havia dolo” (Doutrina e 
Convênios 41:11). Isso significa que Edward não tinha 
desejo de enganar as pessoas ou de trapacear. Suas 
intenções eram puras. Por que essa qualidade é tão 
importante para um líder da Igreja?

NOTA
 1. Edward Partridge, 

carta a amigos e 
vizinhos de Paines-
ville, Messenger and 
Advocate, janeiro de 
1835, p. 61.

Debate
Por que Edward Partridge 
foi capaz de suportar tan-
tas dificuldades? Como seu 
exemplo pode nos ajudar 
ao servirmos ao Senhor?

Que sacrifícios ele fez?
Quando Edward se filiou à Igreja, a família de seu pai 
o rejeitou. Como bispo, ele cuidou das propriedades 
consagradas dos santos. Também sacrificou seu próprio 
negócio (ver Doutrina e Convênios 41:9) e suportou 
extrema pobreza com sua família. Foi coberto de piche 
e penas, perseguido e preso por sua fé. Embora alguns 
líderes da Igreja tenham se afastado, ele permaneceu 
fiel. Serviu ao Senhor com toda a sua força até seu 
falecimento aos 46 anos de idade (ver Doutrina e Con-
vênios 124:19).

Doutrina e 
Convênios 41–44

19 A 25 DE ABRIL

“Desde que me desapeguei das afeições dos 
bens deste mundo; das vaidades e folgue-
dos desta vida e dos sentidos, e me dispus 
a amar e servir a Deus de todo o coração e 
ser conduzido por Seu Espírito Santo, minha 
mente tem- se expandido continuamente 
— recebendo as coisas de Deus, até glórias 
indescritíveis se apresentarem diante de 
mim.” 1
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