
28 L i a h o n a

Como podemos invocar os 
poderes do céu?

O que significa ter 
longanimidade?
Uma definição de longanimidade 
é ter a capacidade de continuar 
a dar amor mesmo quando nos 
sentimos sozinhos, magoados 
ou frustrados. Você conhece 
pessoas que são exemplos de 
longanimidade? Como você pode 
seguir o exemplo delas?

NOTAS
 1. Ver David A. Bednar, “Ser 

manso e humilde de coração”, 
Liahona, maio de 2018, p. 30.

 2. Ver Pregar Meu Evangelho: 
Guia para o Serviço Missionário, 
2018, pp. 124, 132.

Como posso mostrar 
mansidão?
Parte de ser manso é 
reconhecer o sucesso de outras 
pessoas.1 Existe alguém em sua 
vida que você pode, de maneira 
sincera, felicitar ou elogiar?

Demonstro amor de modo 
sincero?
O amor divino é genuíno. Como 
você pode desenvolver um amor 
mais genuíno pelas pessoas 
a seu redor? O capítulo 6 do 
manual Pregar Meu Evangelho 
ensina como desenvolver 
atributos cristãos e lista várias 
escrituras que você pode 
estudar sobre o amor.2
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INVOCAR O PODER  
DO SALVADOR EM 
NOSSA VIDA
“Quando o Salvador perce-
ber que verdadeiramente 
desejamos nos achegar a 
Ele — quando Ele sentir 
que o maior desejo de 
nosso coração é invocar 
Seu poder em nossa vida 
—, seremos guiados pelo 
Espírito Santo para saber 
exatamente o que deve-
mos fazer.”
Presidente Russell M. Nelson, pre-
sidente de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias, 
“Invocando o poder de Jesus Cristo 
em nossa vida”, A Liahona, maio de 
2017, p. 42.

Em Doutrina e Convê-
nios 121:36, aprende-
mos que “os poderes 

do céu não podem ser 
controlados nem exercidos 
a não ser de acordo com os 
princípios da retidão”. Os 
versículos 40 e 41 trazem 
alguns exemplos de princí-
pios de retidão. Aprender 
a viver por esses princípios 
nos ajudará a invocar os 
poderes do céu em todos 
os aspectos de nossa vida.


