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     Em 15 de maio de 1829, perto de Harmony, Pensilvânia, 

João Batista apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Agindo 

sob a direção dos antigos apóstolos Pedro, Tiago e João, ele 

impôs as mãos sobre a cabeça de Joseph e Oliver e conferiu-lhes 

o Sacerdócio Aarônico.

  João Batista orientou então Joseph a batizar Oliver e em 

seguida Oliver a batizar Joseph no Rio Susquehanna. Em 
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 O Sagrado Susquehanna,  de Glen S. hopkinson

seguida eles deveriam ordenar um ao outro ao Sacerdócio 

Aarônico (ver  Joseph Smith—História 1:68–72 ;  D&C 13:1 ).

  Algumas semanas depois, Pedro, Tiago e João apareceram a 

Joseph e Oliver perto de Harmony, conferiram-lhes o santo Sacer-

dócio de Melquisedeque e ordenaram os dois como apóstolos 

(ver  D&C 27:12 ;  128:20 ).

     



      “Não se vendem cinco passarinhos por dois 

ceitis? E nenhum deles está esquecido diante 

de Deus.

P A L A V R A S  D E  C R I S T O

 Sob Seus Constantes Cuidados,  Greg Olsen
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  E até os cabelos da vossa cabeça estão todos 

contados. Não temais pois; mais valeis vós do que 

muitos passarinhos” ( Lucas 12:6–7 ).
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     14   Nossa Crença :    O Sacerdócio 
É a Autoridade para Agir em 
Nome de Deus

    19   Nosso Lar, Nossa Família :    
O Poder de um Exemplo 
Digno
   Jerry Stringam

     20   Clássicos do Evangelho :    
O Conceito de Casamento 
dos Santos dos Últimos Dias
   Presidente Hugh B. Brown

     38   Vozes da Igreja

    74   Notícias da Igreja

    79   Ideias para a Reunião 
Familiar

    80   Até Voltarmos a Nos 
Encontrar :    Edifi car sobre 
um Alicerce Seguro
   Joshua J. Perkey

A Liahona, Junho de 2011

  MENSAGENS
    4   Mensagem da Primeira 

Presidência:   As Bênçãos 
do Dízimo
   Presidente Henry B. Eyring

     7   Mensagem das Professoras 
Visitantes:   Fortalecer as 
Famílias por Meio da 
Autossufi ciência Temporal

      ARTIGOS
    16   Bênçãos do Sacerdócio: 

Aprender a Confi ar em Deus
   Mark L. Grover
   Eu não me sentia à vontade 
para dar bênçãos, mas quando 
minha esposa teve câncer, eu 
soube que eu era o meio pelo 
qual ela poderia receber auxílio 
celeste.

    24   Tudo o que Eu Queria 
Era Parar
   Nome não divulgado
   Como venci uma luta de déca-
das contra a pornografi a.

    28   O Verdadeiro Caminho 
da Felicidade
   Élder Quentin L. Cook
   Cinco segredos para a felicidade.

    34   Navegar em Segurança 
para Casa
   Richard M. Romney
   Jovens de Visakhapatnam, 
Índia, encontram um porto 
seguro no lar.

    81   O Plano de Bem-Estar 
da Igreja
  Comemoração de 75 anos de 
autossufi ciência e serviço.

      SEÇÕES
    8   Coisas Pequenas e Simples

    11   Servir na Igreja :    Abençoados 
pelos Conselhos
   Élder M. Russell Ballard

     12   Falamos de Cristo :    
Ele Carregou Meus Pesares
   Jane Bleak

 NA CAPA
   Primeira capa:  Restauração do Sacerdócio de 
Melquisedeque,  de Walter Rane. Última capa: 
ilustração fotográfi ca de Matthew Reier.
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 Veja se conse-
gue encontrar a 
Liahona oculta 
nesta edição. 

Dica: pergunte 
a Nicole.

 

    42   O Poder da Educação
   Suzy Taggy Coelho Caldas Nelsen
   Minha mãe disse que a 
educação era o que poderia 
me tirar da pobreza.

   

JOVENS ADULTOS

    46   Perguntas e Respostas
  “Como posso saber se minhas 
provações visam a meu aperfei-
çoamento ou se constituem 
a maneira de o Pai Celestial 
me advertir e indicar que estou 
no caminho errado?”

    48   Seu Exemplo Importa
   Élder Joseph W. Sitati
   Jovens do Quênia, África, 
aprendem que a prática do 
evangelho fortalece a eles 
e aos outros.

    51   Linha sobre Linha :    Doutrina 
e Convênios 121:41–43

    52   Pôster :    O Bosque Sagrado

    53   Do Campo Missionário :    
Sinais do Espírito
   Pedro Ovalles

     54   Ensinar a Pescar
   Adam C. Olson
   Quando meu pai morreu, o Pai 
Celestial estava a meu lado para 
me ajudar.

    58   O que a Natação Me Ensinou
   Marissa Thompson
   Nem toda a pressão de grupo 
é negativa.

   

JOVENS

    60   Confi ar no Senhor.
   Elaine S. Dalton
   Por que meu pai tinha de 
morrer? Uma escritura do Velho 
Testamento me deu a resposta.

    61   Testemunha Especial :    
Que Bênçãos Recebemos por 
Meio da Igreja Restaurada?
   Élder L. Tom Perry

     62   Trazer a Primária para Casa : 
   Os Primeiros Princípios e 
Ordenanças do Evangelho 
Permitem-me Voltar a Viver 
com Deus
   Ana Maria Coburn e 
Cristina Franco

     64   Desligar e Contar
   Danielle Kennington
   Carlos aprende o que fazer caso 
veja um site ruim na Internet.

    67   Nossa Página

    68   Minha Grande Decisão
   Rebecca Shaw
   Nicole ora para saber se deve 
ser batizada.

    70   Para as Criancinhas

   

CRIANÇAS
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PARA OS ADULTOS

 Mais na Internet 
  Liahona.LDS.org

    “Tudo o que Eu Queria Era Parar” (página 24) 
mostra como um homem venceu a dependência 
da pornografi a. Preparamos uma lista de artigos 
relacionados ao assunto em   www.liahona.LDS
.org  .

 TÓPICOS DESTA EDIÇÃO
  Os números representam a primeira página de cada artigo.

  Adversidade ,      12 ,      16 ,      39 ,      46
    Amizade ,      34 ,      58
    Arrependimento ,      19 ,      62 ,      64
    Autossufi ciência ,      7 ,      81
    Batismo ,      62 ,      68 ,      73
    Bem-Estar ,      81
    Bênçãos ,      16 ,      38 ,      39 ,      41
    Bondade ,      70
    Casamento ,      20
    Confi ança ,      60
    Conselhos ,      11
    Dependência ,      24
    Dízimo ,      4
    Educação ,      42
    Espírito Santo ,      62 ,      64 ,      68
    Estudo das escrituras ,      34
    Exemplo ,      19 ,      28 ,      48 ,      54
    Família ,      19 ,      20 ,      28 ,      34 ,      54 ,      70

    Fé ,      60 ,      62
    Felicidade ,      20 ,      28
    Inspiração ,      40
    Jesus Cristo ,      12
    Luto ,      12
    Meios de comunicação ,      64
    Morte ,      12 ,      54, 60
    Namoro ,      19
    Obra missionária ,      53
    Oração ,      67 ,      68
    Padrões ,      28 ,      48 ,      58 ,      64
    Paternidade/maternidade ,      20
    Pornografi a ,      24
    Restauração ,      52 ,      61
    Sacerdócio ,      14 ,      16 ,      19 ,      38 ,      39 ,     

 41 ,      48 ,      51
    Sociedade de Socorro ,      7
    Testemunho ,      53 ,      80
  

PARA OS JOVENS

PARA AS CRIANÇAS

 EM SEU IDIOMA

Os jovens de Visakhapatnam, 
Índia, encontram forças na família 
(ver página 34). Veja algumas 
fotografi as desses jovens em 
  www.liahona.LDS.org  .

Nem todos os sites da 
Internet são seguros 
para visitas (ver página 
64). Mas este é: encon-
tre jogos e atividades 
em   www.liahona.LDS
.org  .

A revista  A  Liahona  e outros materiais da Igreja estão disponíveis em 
muitos idiomas em   www.languages.LDS.org  .
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         O propósito de Deus ao dar-nos 
mandamentos é abençoar-
nos. Ele deseja conceder-

nos a vida eterna, o maior de todos 
os Seus dons (ver  D&C 14:7 ). Para 
recebermos a dádiva de viver com 
Ele para sempre em família no reino 
celestial, precisamos conseguir viver 
as leis desse reino (ver  D&C 88:22 ).

  Ele deu-nos mandamentos nesta 
vida para ajudar-nos a desenvolver 
essa capacidade. A lei do dízimo é um 
desses mandamentos preparatórios. 
Ela estipula que demos ao Senhor um 
décimo de nossa renda. É tão simples 
que até uma criança é capaz de enten-
der. Já vi crianças entregarem ao bispo 
um envelope de dízimo com um 
décimo das moedas que ganharam.

  Uma das bênçãos advindas do 
pagamento do dízimo integral é 
desenvolvermos fé para um dia viver-
mos uma lei ainda maior. Para habitar 
o reino celestial, precisamos viver a 
lei da consagração. Lá precisaremos 
ser capazes de sentir que tudo o que 
somos e tudo o que temos pertence 
a Deus.

M E N S A G E M  D A  P R I M E I R A  P R E S I D Ê N C I A

 Presidente 
Henry B. Eyring

  Primeiro Conselheiro na 
Primeira Presidência

 

AS 
BÊNÇÃOS 

DO  Dízimo 
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  O pagamento de um dízimo inte-
gral nesta vida nos prepara de pelo 
menos três formas para  sentirmos  o 
que precisamos sentir a fi m de rece-
bermos o dom da vida eterna.

   Em primeiro lugar,  quando 
pagamos o dízimo à Igreja, o Pai 
Celestial derrama bênçãos sobre nós. 
Qualquer pessoa que tiver pagado 
fi elmente o dízimo sabe que isso é 
verdade. As bênçãos às vezes são 
espirituais e às vezes, materiais. São 
concedidas no tempo do Senhor e 
de acordo com o que Ele sabe ser 
melhor para nós.

  Ao recebermos essas bênçãos, 
aumenta nossa fé e a certeza de que 
Deus é a fonte de tudo que é bom 
em nossa vida. Torna-se mais fácil 
ver que a consagração simplesmente 
reconhece a verdade de que todas 
as criações de Deus a Ele pertencem. 
Isso nos leva a  sentir  gratidão por Ele 
pedir apenas dez por cento do que 
Ele já nos deu. Assim estaremos mais 
preparados para viver a lei da consa-
gração quando isso nos for pedido.

   Em segundo lugar,  todos nós 
que pagamos fi elmente um dízimo 
integral  sentimos  mais confi ança para 
pedir a Deus que atenda a nossas 
necessidades e as de nossa família. 
Ele prometeu bênçãos até maiores 
do que podemos receber caso seja-
mos fi éis a nosso convênio de pagar 
o dízimo (ver  Malaquias 3:10 ). Por-
tanto, uma das maiores bênçãos do 
dízimo é a confi ança no que o futuro 
nos reserva. Sejam quais forem 

 ENSINAR USANDO 
ESTA MENSAGEM

    •    Às vezes a melhor maneira de 
ensinar determinado princípio 
é demonstrá-lo (ver  Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 2009,  
p. 164). Se julgar conveniente, 
peça a alguém da família que 
faça uma demonstração do que 
representa um décimo. Pode-se 
fazê-lo separando um objeto de 
um grupo de dez. Para concluir, 
pense na possibilidade de pedir 
a um membro da família que 
demonstre como preencher uma 
papeleta de dízimo.

    •    “Seus alunos benefi ciam-se 
muito da participação uns dos 
outros” ( Ensino, Não Há Maior 
Chamado,  p. 63). Peça aos mem-
bros da família que digam o que 
acham que o Presidente Eyring 
quis dizer com as palavras: “ sen-
tirmos  o que precisamos sentir 
a fi m de recebermos o dom da 
vida eterna”. Se desejar, discuta 
com eles as três maneiras pelas 
quais o pagamento do dízimo 
nos prepara para sentir o que 
precisamos sentir para receber 
as bênçãos de Deus.

   

nossas circunstâncias, tudo termi-
nará da melhor maneira possível. 
Se cumprirmos nossas promessas, 
Ele cumprirá as Dele. Ter paz é uma 
das maiores bênçãos resultantes do 
pagamento de um dízimo integral. 
Quem guarda o mandamento do 
dízimo pode testifi car que a bênção 
da paz é real e preciosa.

   Em terceiro lugar,  quem paga 
o dízimo  sente  aumentar seu amor 
a Deus e a todos os fi lhos de Deus. 
Esse aumento de amor ocorre porque 
passamos a compreender como o 
Pai usa o dízimo que ofertamos para 
abençoar as pessoas neste mundo e 
por toda a eternidade.

  Por intermédio de Seus servos auto-
rizados, Ele utiliza os fundos do dízimo 
com extremo cuidado. O dizimista 
ajuda o Senhor a construir templos 
onde as famílias podem ser seladas 
para toda a eternidade. O dizimista 
ajuda-O a levar o evangelho às pessoas 
do mundo inteiro. O dizimista ajuda-O 
a aliviar a fome e o sofrimento, a Seu 
modo, por meio de Seus servos. Qual-
quer um desses servos pode dizer o 
quanto o amor aumentou devido ao 
fato de o dízimo ser usado para aben-
çoar as pessoas. E os dizimistas fi éis 
também podem dizer o mesmo.

  O acerto do dízimo ocorrerá daqui 
a vários meses. Oro para que vocês 
e sua família comecem agora a fazer 
planos e preparativos para serem dig-
nos das bênçãos que Deus derrama 
sobre todos os que podem declarar a 
Ele que são dizimistas integrais.  ◼ 
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M E N S A G E M  D A  P R I M E I R A  P R E S I D Ê N C I A

     O Dinheiro Rendeu
   Fabiano dos Santos da Silva

     Conheci os missionários quando eu tinha dezessete anos 
de idade. Naquela época eu e meu irmão mais velho 

morávamos juntos. Nossa mãe falecera no ano anterior, e 
nossa vida era bastante difícil. Quando os missionários me 

ensinaram, vi que a Igreja era a que eu sempre buscara. 
Mas a infl uência dos amigos me impedia de ir à igreja 
aos domingos.
  Certa vez fui a uma atividade da Igreja no meio da 

semana. Ao ver todos aqueles jovens rindo e brincando senti 
grande alegria. Os missionários, juntamente com os jovens, 
aproveitaram para apresentar-me uma lição do evangelho, 
e senti-me tão bem que resolvi ser batizado.

  Mas mesmo depois de fi liar-me à Igreja, enfrentei difi cul-
dades. Eu era o único membro da Igreja naquela parte da 
cidade e morava muito longe da capela. Meus amigos não 
membros romperam relações comigo. Quando me sentia 
sozinho, orava e sentia o amor do Senhor.

  Todos os meses, eu recebia uma pequena quantia de 
uma pensão deixada por minha mãe. Era difícil sobreviver 
com tão pouco dinheiro. Mas eu estava determinado a ser 
obediente. Paguei o dízimo e também a condução para ir ao 
seminário e às reuniões dominicais. Não compreendi como, 
mas no fi m do mês constatei que o dinheiro tinha rendido 
e tinha sido sufi ciente para todas as despesas.

  Sei que fui abençoado por pagar o dízimo. A obediência 
a esse mandamento me ajudou a adquirir um testemunho 
mais forte, servir como missionário e reconhecer as bênçãos 
recebidas a fi m de poder fortalecer os membros novos que 
estejam enfrentando desafi os.
  

     Posso Pagar o Dízimo

    Pagar o dízimo signifi ca  dar dez por cento  do 
que ganhamos ao Senhor. Observe estas três 

crianças cumprindo tarefas. No primeiro espaço em 
branco ao lado de cada desenho, escreva quanto 
você acha que cada criança poderia ganhar pela 
tarefa. Na segunda linha, escreva qual seria o valor 
do dízimo.

J O V E N S C R I A N Ç A S
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 Pergunta bônus:  Qual desses dizimistas receberia 
mais bênçãos? (Dica: Ver o último parágrafo da mensa-
gem do Presidente Eyring.)
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M E N S A G E M  D A S  P R O F E S S O R A S  V I S I T A N T E S

Fortalecer as Famílias por 
Meio da Autossufi ciência 
Temporal

Estude este material e, conforme julgar conveniente, 
discuta-o com as irmãs que você visitar. Use as 
perguntas para ajudar no fortalecimento das irmãs 
e para fazer com que a Sociedade de Socorro seja 
parte ativa da vida delas. 

  O que 
Posso Fazer?
    1.   Como posso 
ajudar minhas 
irmãs e a família 
delas a melhorar 
sua autossufi ciên-
cia temporal?

    2.   Como posso 
melhorar minha 
própria autossufi -
ciência temporal?

      Acesse   www.relief
society.lds.org   (em 
inglês) para mais 
informações.

     O desenvolvimento da autossufi ciência — 
a capacidade de cuidar de nós mesmos e de 

nossa família — é responsabilidade de cada irmã. 
Tornamo-nos autossufi cientes quando aprendemos 
a amar o trabalho, quando buscamos inspiração 
para encontrar as melhores formas de prover nosso 
próprio sustento e quando trabalhamos com os 
membros da família para satisfazer nossas necessi-
dades básicas. 

  Quando somos autossufi cientes, usamos nos-
sas bênçãos e nossos recursos para preparar-nos 
e evitar problemas. A autossufi ciência, porém, é 
fortalecida quando oramos pedindo coragem para 
enfrentar com fé os desafi os que certamente virão. 
A autossufi ciência também nos permite cumprir 
nosso convênio de cuidar dos outros. 

  Na Sociedade de Socorro, aprendemos prin-
cípios e aptidões de autossufi ciência. As irmãs 
podem aprender sobre orçamentos, redução de 
dívidas, qualifi cação para empregos, as escrituras e 
o evangelho, alfabetização e educação, tecnologia, 
saúde física, boa forma, prevenção e recuperação 
da dependência, saúde social e emocional, pre-
venção de doenças, plantio de hortas, produção 
de alimentos e armazenamento, preparação para 
emergências e muitas outras coisas que nos ajuda-
rão a tornar-nos autossufi cientes.  1 

  Julie B. Beck, presidente geral da Sociedade de 
Socorro, explica que “prover nosso próprio sustento 
e o de outros é prova de que somos discípulos do 
Senhor Jesus Cristo. (…) Quando [minha sogra] fale-
ceu de repente no ano passado, deixou evidências 
de sua vida autossufi ciente. Ela tinha uma recomen-
dação válida para o Templo e escrituras e manuais 
de estudo do evangelho bem usados. Dividimos 
amorosamente potes, panelas e louças que ela usara 
para preparar muitas refeições. Ela deixou acolchoa-
dos para nós que havia feito com roupas velhas. Ela 
acreditava no antigo provérbio: ‘Use até o fi m tudo 
o que tem, faça funcionar ou passe sem’. Vimos o 
armazenamento que ela havia cultivado, preservado 
e estocado. Particularmente tocante foram os peque-
nos livros de contabilidade nos quais ela cuidado-
samente registrou suas despesas por muitos anos. 
Por ter vivido de modo previdente, ela deixou uma 
quantia de dinheiro que guardava para emergências, 
e não deixou dívidas! Mais importante, ela ensinara 
e inspirara muitos outros com as habilidades que 
adquirira durante sua vida fi el.”  2 
    

Fé • Família • Auxílio

 De Nossa História
  As irmãs da Sociedade de Socorro sempre 

participaram da obra de salvação temporal 
e espiritual de almas. Toda semana, ao se 
reunirem, as irmãs da Sociedade de Socorro 
Feminina de Nauvoo informavam a situa-
ção de pessoas em necessidade. Eram feitas 
doações em dinheiro, bens, talentos e tempo 
para auxiliar os necessitados. Esse importante 
trabalho de aliviar o sofrimento continuou a ser 
o objetivo da Sociedade de Socorro ao longo 
das gerações. 

  Quando os santos chegaram ao Vale do 
Lago Salgado, o Presidente Brigham Young 
(1801–1877) aconselhou as irmãs a ajudarem 
os necessitados e a aprenderem habilidades 
que lhes permitissem cuidar de si mesmas. 
Ele disse: “Aprendam a sustentar-se. Armaze-
nem cereais e farinha, poupem para a época 
de escassez”. 3  Sob a direção do sacerdócio, 
a Sociedade de Socorro continua a ensinar a 
autossufi ciência, a fi m de salvaguardar a família 
e de incentivar a retidão pessoal e os atos de 
caridade, o puro amor de Cristo. 

 NOTAS
    1.   Ver  Manual   2: 

Administração da 
Igreja , 2010, 9.4.2.

     2.   Julie B. Beck, “As 
Responsabilidades 
da Presidente 
da Sociedade 
de Socorro com 
Relação ao Bem-
Estar”,  Princípios 
Básicos de Bem-
Estar e Autossufi -
ciência  2009, 
p. 6.

     3.    Ensinamentos 
dos Presidentes da 
Igreja: Brigham 
Young,  1997, 
p. 231.

 Das Escrituras: 
   João 13:34–35 ;  Tiago 1:27 ;  Mosias 4:26 ; 

 Doutrina e Convênios 29:34–35 ;  38:30 ;  44:6 
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Coisas Pequenas e Simples
“E de pequenas coisas provém aquilo que é grande” 
( D&C 64:33 ).

                Embora o trabalho missionário 
tenha começado na Alemanha 

desde a década de 1840, foi só em 
1851 que duas pessoas que pare-
cem ter sido os primeiros conversos 
do país foram batizadas. No mesmo 
ano, o Presidente John Taylor, na 
época do Quórum dos Doze Após-
tolos, foi a Hamburgo para ajudar 
a supervisionar a tradução do Livro 
de Mórmon para o alemão. Foi 
organizado um ramo em Hamburgo 
em 1852, mas a maioria dos primei-
ros conversos emigraram para Utah 
por causa das perseguições. Entre 
eles, podemos citar Karl   G. Maeser, 
que veio a tornar-se presidente 
da Academia Brigham Young em 
Provo, Utah.

H I S T Ó R I A  D A  I G R E J A  N O  M U N D O

Alemanha
  Depois da Primeira Guerra 

Mundial, houve grande cresci-
mento no número de conversos 
à Igreja na Alemanha, principal-
mente de 1921 a 1925. A Missão 
Alemã foi dividida em Missão 
Germano-Austríaca e Missão Suí-
ço-Alemã. A Missão Alemã Orien-
tal foi criada em 1937. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, os 
missionários foram retirados da 
Alemanha. Quando voltaram em 

 A IGREJA NA ALEMANHA 
 Número de membros  38.204 

 Missões  3 
 Estacas  14 

 Alas e Ramos  173 
 Templos  2 

1947, o país tinha sido dividido 
em dois: Alemanha Oriental e Ale-
manha Ocidental. Contudo, a obra 
missionária continuou e, em 19 de 
junho de 1985, o Templo de Frei-
berg Alemanha foi dedicado na 
Alemanha Oriental — o primeiro 
templo num país comunista. Outro 
templo foi dedicado dois anos 
depois, em Frankfurt, Alemanha 
Ocidental. O país foi reunifi cado 
em 1990.                     

  Acima: Vista de Munique, Alemanha. Abaixo: 
O Templo de Frankfurt Alemanha, dedicado 
em 1987.

  O Templo de Freiberg 
Alemanha, dedicado 
em 1985.

  Karl G. Maeser 
emigrou de seu país 
natal, a Alemanha, 
para Utah, aonde 
chegou em 1860.
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 O Evangelho em 
Primeiro Lugar

  Os missionários conheceram 
e ensinaram meu bisavô na 

Samoa. Ao entrar para a Igreja, 
meu avô teve de abandonar 
algumas das crenças e práticas 
tradicionais e religiosas de seu 
povo. Nossa família tem orgulho 
de nossa herança samoana, mas 
devido ao exemplo de meu avô, 
aprendemos que o evangelho 
vem em primeiro lugar.

  Quando eu era jovem, meu 
pai me falou das tatuagens 
tribais que são comuns e de 
algumas das comidas populares 
que não estavam necessaria-
mente em harmonia com os 
ensinamentos da Igreja. Meu pai 
disse: “Não participe de nada 
disso. Você é fi lho de Deus antes 
de ser samoano, antes de ser 
um homem grande e forte das 
ilhas”. Isso fi cou indelevelmente 
gravado em minha mente.

  hoje eu e minha esposa 
moramos na Costa Rica. Aqui há 
tradições e uma etiqueta cultural, 
como em todos os lugares, que 
destoam dos ensinamentos da 
Igreja. Às vezes é preciso coragem 
para nos distanciar dessas práticas 
e nos apegarmos aos ensinamen-
tos do evangelho de Jesus Cristo.
   Morgan Sa Mataalii, Costa Rica

  

       Os membros da Igreja no mundo 
inteiro podem partilhar o evangelho 

criando um perfi l em   Mormon.org  . Os 
visitantes do site podem usar esses perfi s 
para aprender sobre a Igreja diretamente 
com os membros. Crie um perfi l e preste 
testemunho seguindo estes passos:

     1.   Visite mormon.org/create. Entre no 
sistema utilizando sua conta SUD. Caso 
não tenha uma conta SUD, registre-se 
para receber um nome de usuário e 
uma senha fornecendo seu número 
de registro de membro e sua data de 
nascimento. Encontre seu número de 
registro de membro em sua recomen-
dação para o templo ou consultando 
o secretário de sua ala ou seu ramo.

     2.   Preencha os campos a seguir: “Sobre 
Mim”, “Por que Sou Mórmon”, “Como 
Vivo Minha Fé”, “Perguntas Frequen-
tes”, “Histórias Pessoais” e “Informa-
ções Adicionais”.

     3.    Ao criar seu perfi l, tenha sempre 
em mente que está dirigindo-se a 

Criar um Perfi l em Mormon.org
pessoas que não pertencem à Igreja. 
Evite palavras e expressões que eles 
talvez desconheçam. Pode, por exem-
plo, dizer: “Dou aula a um grupo de 
mulheres adultas uma vez por mês 
com base nas palavras de profetas 
vivos” em vez de: “Sirvo como ins-
trutora de Ensinamentos para Nossos 
Dias na Sociedade de Socorro”.

     4.   Insira sua fotografi a, seu primeiro 
nome e faça uma apresentação 
breve. Também é possível sincronizar 
seu perfi l com seu blog ou sua conta 
no Facebook ou no Twitter, embora 
não seja obrigatório. Não ponha 
informações pessoais detalhadas, 
como seu sobrenome ou sua cidade 
de residência.

    Quando estiver completo, seu perfi l 
será submetido ao crivo dos moderadores. 
Quando o perfi l for aprovado, os visitan-
tes do site poderão ler seu testemunho 
e entrar em contato para receber mais 
informações sobre a Igreja.
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C O I S A S  P E Q U E N A S  E  S I M P L E S

Presidentes da Igreja — 
O que É de Quem?

por várias cirurgias contra o câncer 
na garganta.

     9.   Bengala. Este presidente usou esta 
bengala em seus últimos anos de 
vida. Agitava-a no ar carinhosa-
mente para saudar grupos de mem-
bros da Igreja.

    10.   Papeleta de dízimo. Este presidente 
deu ênfase aos ensinamentos de 
Joseph Smith sobre o dízimo.

     11.    Violinista no Telhado.  
Este presidente 
adora literatura e já 
citou este clássico em 
várias ocasiões.

    12.   Máquina de escrever. 
Este presidente foi um dos 
escritores mais prolífi cos da Igreja.

    13.   Espada. Este presidente da 
Igreja serviu como comandante 

da Legião de Nauvoo.

    14.   Colar de fl ores. Este 
profeta foi para o Havaí 
aos quinze anos de 

idade como um dos pri-
meiros missionários da Igreja 
no arquipélago.

    15.   Relógio de bolso. Objeto 
usado por este profeta 
no dia do Martírio na 
Cadeia de Carthage.

    16.   Distintivo Escoteiro 
Búfalo de Prata. Este presidente 

foi o primeiro grande 
promotor do escotismo 
na Igreja.

        

  A.    Joseph Smith   Júnior 
(1805–1844)

    B.    Brigham Young (1801–1877)

    C.    John Taylor (1808–1887)

    D.    Wilford Woodruff (1807–
1898)

    E.    Lorenzo Snow (1814–1901)

    F.    Joseph   F. Smith (1838–1918)

    G.    Heber   J. Grant (1856–1945)

    H.    George Albert Smith (1870–
1951)

    I.    David   O. McKay (1873–
1970)

    J.    Joseph Fielding Smith 
(1876–1972)

    K.    Harold   B. Lee (1899–1973)

    L.    Spencer   W. Kimball (1895–
1985)

    M.    Ezra Taft Benson (1899–
1994)

    N.    Howard   W. Hunter (1907–
1995)

    O.    Gordon   B. Hinckley (1910–
2008)

    P.    Thomas   S. Monson 
(1927–)

Faça a correspondência de cada objeto abaixo 
ao respectivo presidente da Igreja.

Respostas: 1.   B; 2.   G; 3.   M; 4.   K; 5.   I; 6.   D; 7.   N; 8.   L; 9.   O; 10.   E; 11.   P; 12.   J; 13.   A; 14.   F; 15.   C; 16.   H

          1.   Óculos escuros. Usados 
por este presidente da Igreja 
em viagens para visitar 

assentamentos espalhados pelo 
território de Utah.

    2.    Cartola. Este objeto é um exemplo da 
proverbial elegância deste 
profeta no vestuário e 
comportamento.

    3.    Medalha de Servi-
ços Relevantes. Este 
presidente da Igreja foi 
condecorado por seu serviço como 
Ministro da Agricultura no gabinete 
de Dwight   D. Eisenhower, presidente 
dos Estados Unidos.

    4.    Fichas para artigos de Bem-Estar. Este 
presidente iniciou e dirigiu o pro-
grama de Bem-Estar da Igreja durante 
a Grande Depressão.

    5.   Sela. Este profeta ado-
rava seu cavalo chamado 
Sonny Boy.

    6.   Diário. Este profeta 
estava comprometido com 

a preservação da história da 
Igreja, e seus registros estão entre os 
relatos mais valiosos da Igreja.

    7.    Fotografi a do Centro da BYU em 
Jerusalém. Este pre-
sidente da Igreja fez 
as negociações de 
aquisição do terreno 
para a construção do 
centro em Jerusalém.

    8.    Microfone em miniatura. Este presi-
dente usava este dispositivo acoplado 
aos óculos, pois sua voz fora afetada 
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Élder M. Russell Ballard
Do Quórum dos Doze Apóstolos

Há alguns anos, 
quando eu servia 
como bispo, uma 

família da ala passou por 
uma crise quando o pai 
perdeu o emprego. Preo-

cupado com seu bem-estar, fui visitá-los em 
casa para ouvi-los e oferecer a ajuda da Igreja. 
Curiosamente, eles ficaram relutantes diante 
de minha proposta de auxílio material, assim, 
levei o assunto ao conselho da ala. Em espírito 
de sigilo e amor, falei de minha preocupação 
a respeito dessa família maravilhosa e pedi 
ideias sobre como poderíamos abençoá-los.

A presidente da Sociedade de Socorro 
prontificou-se a conversar com a mãe para 
inteirar-se das necessidades materiais da 
família e a ajudá-los a conseguir os artigos 
de que porventura precisassem — afinal, 
essa era a responsabilidade dela segundo os 
manuais da Igreja. No espaço de dois dias, 
ela conseguiu o que eu não conseguira, e a 
família aceitou os mantimentos com humil-
dade e gratidão. O presidente do quórum de 
élderes conversou com o pai da família — 
afinal, esse era seu direito e dever —  
e orientou-o no tocante a maneiras de con-
seguir emprego. O presidente dos Rapazes 
percebeu que a casa da família precisava 
urgentemente de pintura e coordenou um 
projeto dos sacerdotes com o grupo de 
sumos sacerdotes para pintar a casa.

No decorrer de minha conversa com os 
pais, descobri que estavam profundamente 
endividados e com prestações atrasadas no 

ABENÇOADOS PELOS 
Conselhos

S E R V I R  N A  I G R E J A

financiamento imobiliário. Seguindo as diretri-
zes aprovadas de Bem-Estar, perguntei sobre 
a possibilidade de contarem com a ajuda 
de parentes, mas as respostas foram evasi-
vas. Contudo, a presidente da Sociedade de 
Socorro ficou sabendo que a mãe tinha um 
irmão abastado.

“Não há motivo para entrar em contato 
com ele”, disse a mãe da família. “Não nos 
falamos há anos.”

Eu compreendia seu dilema, mas ainda 
assim achava importante seguir a ordem 
estabelecida pela Igreja. Assim, conversei com 
ela e por fim recebi permissão para entrar em 
contato com seu irmão, que morava numa 
cidade distante. Telefonei para ele e expliquei 
as circunstâncias difíceis enfrentadas por sua 
irmã mais nova. Dentro de três dias ele che-
gou a Salt Lake City e ajudou a estabilizar a 
situação financeira da irmã. Enquanto isso, 
o presidente do quórum de élderes ajudou 
o marido a conseguir um emprego fixo com 
salário razoável.

O mais importante, porém, foi que a família 
ficou mais unida e próxima. Acho que nunca 
esquecerei o doce momento do reencontro da 
mãe da família e seu irmão depois de tantos 
anos de distanciamento. Embora o irmão esti-
vesse afastado da Igreja, criou-se instantanea-
mente um laço espiritual entre os dois. Com 
isso, o irmão acabou voltando à atividade 
plena na Igreja e reatou com a família.

Tudo isso aconteceu por causa do trabalho 
inspirado de um conselho de ala fiel, que agiu 
segundo o programa concebido por Deus 
para Seus filhos por meio de Seus servos. ◼

Extraído de Em Conselho com Nossos Conselhos, 1997,  
pp. 15–17.

FORTALECER OS 
QUE PRECISAM 
DE AJUDA
“Os membros do 
conselho da ala se 
esforçam por man-
terem-se informados 
das necessidades e 
do progresso espi-
ritual dos membros 
de suas respecti-
vas organizações. 
Também se man-
têm informados a 
respeito dos mem-
bros que enfrentam 
desafios especiais 
ou mudanças na 
vida. Essas informa-
ções lhes permitem 
fortalecer aqueles 
que mais precisam 
de ajuda.”
Manual 2: Administração 
da Igreja, 2010, 4.5.1.

O Manual 2 e a 
transmissão do 
Treinamento Mun-
dial de Liderança de 
novembro de 2010 e 
de fevereiro de 2011 
estão disponíveis no 
site LDS.org. Clique 
em “Menu”, depois 
em “Serving in the 
Church”, selecione o 
link desejado e esco-
lha o idioma.
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Ele Carregou  
Meus Pesares

Jane Bleak

Nunca esquecerei o ano de 2009. 
Em 9 de junho, meu pai faleceu 
depois de sofrer de demência 

durante mais de dez anos. Em 25 de 
junho, nosso filho de 22 anos morreu 
inesperadamente e, menos de um mês 
depois, meu primo também. Em 13 de 
agosto, minha mãe de 82 anos passou 
por uma cirurgia cardíaca de peito aberto 
e iniciou um longo período de conva-
lescença. Em 18 de outubro, meu irmão 
de 41 anos morreu. Em 31 de outubro, 
meu marido teve um violento infarto e a 
parada cardíaca durou oito minutos. Os 
bombeiros, paramédicos e uma bênção 
do sacerdócio permitiram-lhe voltar a 
nosso convívio.

As pessoas sempre me perguntavam 
como estávamos lidando com todos 
esses acontecimentos. Invariavelmente eu 
respondia que recorríamos ao Salvador, e 
Ele cuidava de nós. Ele não nos abando-
nava em nossas provações. Eu me sentia 
ministrada e apoiada pelos céus. Ele ver-
dadeiramente “tomou sobre si [minhas] 
dores” (Mosias 14:4).

O consolo veio também da parte 
de familiares, amigos e membros da 
ala e estaca. Eles foram carinhosos e 

atenciosos conosco de inúmeras formas. 
Krystal, nossa neta de treze anos, escre-
veu-nos uma carta após a morte de nosso 
filho Michael. Ela ajudou-nos a lembrar 
que não estávamos sós ao escrever: 
“Deus os está carregando no colo”. Essa 
carta fez-me pensar em Doutrina e Con-
vênios 84:88: “Irei adiante de vós. Estarei 
a vossa direita e a vossa esquerda e meu 
Espírito estará em vosso coração e meus 
anjos ao vosso redor para vos suster”.

Ganhei forças ao ler um discurso do 
Élder Richard G. Scott, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, intitulado “Confie no 
Senhor”. Ele disse: “Logo quando tudo 
parece estar indo bem, os desafios cos-
tumam surgir simultaneamente em doses 
múltiplas. Quando essas provações não 
são fruto de sua desobediência, são pro-
vas de que o Senhor sente que você está 
preparado para crescer mais. Portanto, 
Ele lhe concede experiências que esti-
mulam o crescimento, o entendimento e 
a compaixão e que o lapidam para seu 
benefício eterno. Para ir de onde você se 
encontra para onde Ele deseja que esteja, 
é preciso muito esforço, e isso tende a 
causar desconforto e dor” (A  Liahona, 
janeiro de 1996, p. 17).

F A L A M O S  D E  C R I S T O

“Certamente ele tomou sobre si nossas dores  
e carregou nossos pesares” (Mosias 14:4).

A ADVERSIDADE PODE 
CONDUZIR A DEUS
“Algumas vítimas de desastres 
graves e aparentemente irre-
mediáveis tornam-se amargas, 
mas caso parem para pensar, 
até mesmo a adversidade que 
se abateu sobre elas pode 
acabar revelando-se como um 
meio de edificação espiritual. 
A própria adversidade pode 
conduzir a Deus e ao pro-
gresso espiritual, em vez de 
nos afastar Dele.”
Presidente David O. McKay (1873–1970), 
Treasures of Life, comp. por Clare 
Middlemiss, 1962, pp. 107–108.
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POR QUE PODEMOS  
CONFIAR NO SENHOR?
O Élder Richard G. Scott, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
ajudou a responder a essa 
pergunta no discurso “Confie no 
Senhor”, proferido numa confe-
rência geral (A  Liahona, janeiro 
de 1996, p. 17).

1.  Deus sabe o que faz. Quando 
passamos por tribulações 
devido a Seus desígnios, 
podemos confiar que Ele nos 
ajudará.

2.  O plano de Deus é exaltar-nos 
a fim de podermos voltar a 
viver com Ele.1

3.  Vencer as provações faz parte 
desse plano. Se assim proce-
dermos, vamos adquirir força, 
entendimento, fé e confiança 
em Deus.2

Pense na possibilidade de usar 
o discurso “Confie no Senhor”, 
do Élder Scott, para ajudar 
alguém que esteja passando por 
dificuldades.

NOTAS
 1. Ver Princípios do Evangelho, 2009, 

pp. 10–12.
 2. Ver Princípios do Evangelho,  

pp. 17–21.

No Getsêmani, Jesus Cristo deu o exemplo perfeito de confiança ao suplicar ao Pai:  
“se é possível, passe de mim este cálice”. Mas em seguida, Ele disse: “todavia, não seja 
como eu quero, mas como tu queres” (ver Mateus 26:39–44).

Lidar com a Dor

•  Não fomos abandonados em nossas dores, pois Jesus Cristo — “homem de dores,  
e experimentado nos trabalhos” (Isaías 53:3) — tomou sobre Si nossos pesares  
como parte da Expiação.

•  Devemos empenhar-nos para resistir à tentação de perguntar: “Por quê?” Em vez 
disso, podemos pedir orientação ao Senhor.

•  Podemos aceitar o desafio de submeter nossa vontade à do Pai Celestial.

Ele salientou que perguntas como 
“Por que isso tinha que acontecer justo 
comigo?” ou “Por que tenho que sofrer 
estas coisas agora?” nos levam a becos 
sem saída. Em vez disso, o Élder Scott 
sugere que façamos perguntas como “O 
que tenho a aprender com esta expe-
riência?” ou “A quem devo ajudar?” e “O 
que posso fazer para, durante as prova-
ções, lembrar-me das muitas bênçãos 
que recebi?”

Resisti à tentação de perguntar: “Por 
quê?” Pedi, isto sim, orientação ao Pai 
Celestial em meio a minhas tribulações. 

Ele abençoou-me com esperança no 
futuro, ajudou a curar meu coração 
entristecido, aguçou minha consciência 
do que há de bom a minha volta, conce-
deu-me oportunidades de servir, apro-
fundou minha compaixão pelo próximo 
e aumentou meu amor à família e aos 
amigos.

Em meio a tudo isso, ganhei um teste-
munho de que nosso desafio é submeter 
nossa vontade à do Pai Celestial, pois só 
assim podemos ser refinados e lapida-
dos individualmente nos caminhos que 
Ele traçou para cada um de nós. ◼

Para mais informações sobre o assunto, ver Provérbios 3:5–6 e Joseph B. Wirthlin,  
“O Domingo Virá”, A  Liahona, novembro de 2006, p. 28.CR
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O  SACERDÓCIO  
É A AUTORIDADE PARA AGIR EM NOME DE DEUS

        O Pai Celestial governa os céus 
e a Terra. Por meio de Seu 
poder eterno o universo é 

mantido em perfeita ordem. Para 
governar Sua Igreja na Terra, Ele 
delega parte de Seu poder e Sua 
autoridade a membros dignos da 
Igreja, do sexo masculino. Essa auto-
ridade delegada chama-se sacerdócio. 
Vemos esse modelo de delegação 
de responsabilidade no Novo Testa-
mento quando Jesus Cristo conferiu 
a Seus apóstolos a autoridade de agir 
em Seu nome (ver  Mateus 16:19 ).

  Esse é o padrão de governo de 
Deus. Está estabelecido na Terra 
hoje. Os portadores do sacerdócio 
são autorizados a agir em nome de 
Deus para dirigir Sua Igreja e admi-
nistrar as ordenanças sagradas neces-
sárias à salvação, como o batismo, 
a confi rmação, a administração do 
sacramento e o casamento no tem-
plo. Todos os homens, mulheres e 
crianças fi éis da Igreja necessitam 
das ordenanças do sacerdócio e são 
abençoados ao receberem-nas.

   Ofícios do Sacerdócio
  Há duas divisões no sacerdócio: 

de Melquisedeque e Aarônico. O 
Sacerdócio de Melquisedeque tem 
mais autoridade que o Sacerdócio 
Aarônico.

  Em cada uma dessas duas divisões 
há ofícios específi cos ou áreas de 
responsabilidade. Os ofícios do Sacer-
dócio Aarônico são diácono, mestre, 

sacerdote e bispo. No Sacerdócio de 
Melquisedeque os ofícios são élder, 
sumo sacerdote, patriarca, setenta e 
apóstolo. Os portadores do sacerdó-
cio nesses ofícios organizam-se em 
quóruns ou grupos. Cada ofício tem 
certos deveres atrelados a ele.

    As Chaves do Sacerdócio
  O termo  chaves  refere-se à auto-

ridade para presidir unidades ou 
jurisdições específi cas da Igreja. Nas 
estacas e alas, por exemplo, somente 
o presidente da estaca, o bispo e os 
presidentes de quórum detêm 
as chaves do sacerdócio. As 
chaves são conferidas pela 
imposição de mãos por um 
portador do sacerdócio auto-
rizado a conferi-las.

    •    Os presidentes de quórum do 
Sacerdócio de Melquisedeque 
recebem as chaves da presidên-
cia e da administração de assun-
tos espirituais (ver  D&C 107:10, 
18–19 ).

    •    Os presidentes de quórum do 
Sacerdócio Aarônico rece-
bem as chaves do ministério 
de anjos e da realização de 
ordenanças como o batismo 
e o sacramento (ver  D&C 
107:20 ).

    •    O presidente da Igreja detém 
todas as chaves do sacerdó-
cio para a Igreja inteira (ver 
 D&C 81:1–2 ).

 1.   Os  élderes  “[confi rmam] 
os que são batizados na 
igreja, pela imposição de 
mãos para o batismo de 
fogo e do Espírito Santo” 
( D&C 20:41 ).

Ofícios e alguns dos 
deveres do Sacerdócio 
de Melquisedeque:
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Aarônico:
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 2.   Os  sumos sacerdotes  
“[administram] nos assun-
tos espirituais” e “têm 
o direito de ofi ciar” nos 
ofícios de élder, sacerdote, 
mestre e diácono ( D&C 
107:12 ).

 3.   Os  patriarcas  dão bên-
çãos patriarcais (ver  D&C 
107:53 ;  124:91–93 ).

 4.   Os  setentas  pregam o 
evangelho e são testemu-
nhas especiais de Jesus Cristo 
sob a direção do Quórum 
dos Doze Apóstolos (ver  D&C 
107:25, 34 ).

 5.   Os  apóstolos  servem 
como “testemunhas espe-
ciais do nome de Cristo 
no mundo todo” ( D&C 
107:23 ).

   1.   Os  diáconos  distribuem 
o sacramento.

 2.   Os  mestres  devem “zelar 
sempre pela igreja, estar 
com os membros e fortale-
cê-los” ( D&C 20:53 ).
 

 “E sem suas ordenanças e a autoridade do 
sacerdócio, o poder da divindade não se mani-
festa aos homens na carne” ( D&C 84:21 ).
 

                   

 3.   Os  sacerdotes  devem 
“ensinar, (…) batizar e admi-
nistrar o sacramento” ( D&C 
20:46–47 ).
 

 4.   Os  bispos  são presidentes 
do quórum de sacerdotes 
e, como sumos sacerdo-
tes, presidem todos os 
membros da ala (ver  D&C 
107:87–88 ).

 

 Para mais informações, ver  Princípios do Evangelho,  2009, pp. 69–82;  Sempre Fiéis,  2004, pp. 160–167; e  D&C 20:38–79 ;  84:1–44 ;  107 .
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fi lhos. Eu dava bênçãos do sacerdócio quando alguém 
estava gravemente enfermo ou ia fazer uma cirurgia. Tam-
bém dei algumas bênçãos de auxílio emocional a minha 
esposa, mas em raras ocasiões.

  Dar bênçãos era sempre uma experiência positiva para 
mim. Mas a falta de entendimento e minha baixa autocon-
fi ança limitavam o exercício dessa função do sacerdócio. 
Eu tinha difi culdade para saber o que dizer, sem ter cer-
teza de que o que me vinha à mente correspondia mesmo 
à vontade de Deus.

  Essa situação não mudou muito quando minha esposa 
descobriu que sofria de lúpus sistêmico. Aqueles anos de 
luta exaustiva e incômoda contra a doença foram ame-
nizados por somente algumas bênçãos do sacerdócio 

esporádicas. Por saber que eu não me sentia à vontade 
para dar bênçãos, minha esposa raramente solicitava o 
auxílio espiritual adicional que desejava.

  Em março de 1989, quando um médico anunciou que 
minha esposa tinha câncer, nossa vida mudou. O caráter 
inusitado de seu câncer impedira durante dois anos que 
fosse detectado pelos médicos. Quando por fi m foi diag-
nosticado, já se espalhara e as chances de recuperação 
tinham diminuído sensivelmente. Por sabermos que está-
vamos numa luta que não poderíamos vencer sozinhos, 
abrimos nossa vida ainda mais ao auxílio espiritual. Nossa 
ala jejuou pela Deborah e aceitamos com gratidão a ajuda 
carinhosa da Sociedade de Socorro. Sua batalha passou a 
ser travada por muitos. Um amigo que passara pelo mesmo 
tipo de quimioterapia que minha esposa estava prestes a 
receber contou que nos momentos mais difíceis do trata-
mento pedira e recebera bênçãos do sacerdócio. Aconse-
lhou-nos a fazer o mesmo — buscar auxílio espiritual para 
que minha esposa tolerasse os efeitos dos tratamentos.

  A quimioterapia foi difícil. Minha esposa apresentou 
todas as reações esperadas. Ficou acamada por vários dias 
após um tratamento. Passava a maioria dos dias deitada, 

e comer era um fardo. Mas aos poucos aprendemos a 
enfrentar cada desafi o da melhor maneira possível.

  Durante esse período difícil, minha esposa, como 
aconselhara nosso amigo, pediu-me bênçãos do sacer-
dócio. Dei-lhe uma bênção para ajudar a acalmar a 
ansiedade que ela sentiu na primeira semana de quimio-
terapia. Por meio de uma bênção do sacerdócio, o medo 
de uma operação — embora não tenha desaparecido 
totalmente — diminuiu. Longos períodos de vômito 
cessaram e noites bem dormidas substituíram a insônia 
depois que coloquei as mãos sobre a cabeça dela e a 
abençoei. Essas bênçãos trouxeram-nos promessas de 
auxílio e consolo, entremeadas de vislumbres do futuro. 
Elas encheram-nos de calor e alegria.

         “Nunca pedi nada a Deus que Ele não me tenha con-
cedido em seguida”, disse Deborah, minha esposa. 
Essa frase nunca deixa de me surpreender, embora 

eu tenha fi cado ao lado de minha esposa até que tudo se 
consumasse. E talvez seja motivo de espanto também para 
todos os que conheceram a luta de sete anos de Deborah 
contra o lúpus sistêmico, sua luta de dois anos contra o 
câncer de mama e por fi m sua morte em 19 de setembro 
de 1990. Mas os que se admiram e se espantam talvez não 
compreendam as bênçãos do sacerdócio nem seu cumpri-
mento. Foi a duras penas que aprendi por mim mesmo o 
que signifi ca possuir o sacerdócio e exercê-lo para aben-
çoar os outros.

  Embora tanto meu pai como minha mãe fossem ativos 
na Igreja e fi éis a seus preceitos, não me lembro do 
sacerdócio como uma infl uência espiritual específi ca em 
minha infância. Não me recordo de ter fi cado doente a 
ponto de precisar de uma bênção nem tenho lembrança 
de bênçãos do sacerdócio ministradas a outras pessoas 
da família.

  Essa falta de ênfase nas bênçãos do sacerdócio pro-
longou-se à minha própria família quando me casei e tive 

APRENDER A CONFIAR EM DEUS

 Mark L. Grover

 Bênçãos do Sacerdócio  

    



APRENDER A CONFIAR EM DEUS

Cada bênção se 
cumpriu — ainda 
que não tenhamos 
conseguido o que 
mais desejávamos.

 Bênçãos do Sacerdócio  
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Quisera dizer que dar bênçãos se tornou mais fácil 
para mim, mas não posso. Dei as bênçãos solicitadas, mas 
minha dificuldade para exercer o sacerdócio persistiu. 
Nunca mencionei meu mal-estar a minha esposa, mas ela 
sentia minha relutância. Contudo, aquelas provações eram 
duríssimas, e ela sabia que tinha direito de receber ajuda 
e eu era o canal para isso. Assim, quando ela precisava de 
ajuda, pedia.

Antes de dar qualquer bênção, eu sabia que bênção 
eu gostaria de oferecer-lhe: mais do que tudo, eu queria 

abençoá-la para que fosse curada. E ela também queria 
isso. Mas essa bênção nunca chegou. Vieram bênçãos de 
consolo, que não afastaram as tribulações, mas as torna-
ram mais fáceis de suportar.

Lentamente comecei a compreender melhor como 
funcionam o sacerdócio e as bênçãos do sacerdócio. 
Proferir bênçãos não foi um meio de obter o que eu 
queria, mas uma maneira de receber a ajuda necessária. 
Aprendi a confiar no Senhor e em Sua vontade e não 
no que eu achava que precisava ser feito. Passei a ficar 
confiante de que as palavras que me vinham à mente 
eram de fato as que Deus desejava que eu pronunciasse. 
E embora dar bênçãos nunca se tenha tornado fácil para 
mim, aprendi a confiar nos sentimentos que tenho ao 
proferir bênçãos.

Depois que Deborah terminou os tratamentos, ini-
ciamos a difícil fase de espera para ver se tinham sido 

eficazes. Foi um alívio ficar algum tempo sem consultas 
médicas, exames e tratamentos. Contudo, havia sempre o 
medo latente de que o câncer tivesse conseguido sobrevi-
ver ao bombardeio das potentes drogas contra o câncer e 
estivesse se reinstalando.

Pouco a pouco, sinais físicos sutis confirmaram  
nosso maior medo: os tratamentos não tinham sido bem-
sucedidos. Os médicos estavam otimistas, mas sabíamos 
que era apenas questão de tempo.

Os últimos seis meses de vida de Deborah foram incri-
velmente calmos. Após o fracasso de um último proce-
dimento, decidimos interromper os tratamentos e ir para 
casa e aproveitar ao máximo o tempo que nos restava. 
Alguns talvez não acreditem que foram meses maravilho-
sos, mas foi a melhor época de minha vida.

Durante esse período alguns amigos e familiares preo-
cupados sugeriram que precisávamos ser mais assertivos 
com o Senhor em nossa batalha para salvar a vida de 
minha esposa. Disseram-me que eu tinha o sacerdócio e 
deveria usá-lo para curá-la. Embora eu compreendesse 
os sentimentos desses amigos, eles não entendiam o que 
estava acontecendo. Mais do que qualquer outra coisa 
no mundo, eu desejava prometer a vida a Deborah, mas 
essas palavras nunca me vinham à mente quando lhe dava 
bênçãos. Talvez uma bênção de cura fosse o maior desejo 
dela, mas ela nunca sentiu que deveria pedir isso. Nós dois 
acreditávamos em milagres, mas também reconhecíamos 
nossa perspectiva limitada numa experiência que faz parte 
de um plano eterno.

O que de fato aconteceu constituiu um milagre ainda 
maior. Nas bênçãos, nunca foi prometida a cura, mas ela 
recebeu a certeza irrefutável de que o que estava acon-
tecendo era a vontade de Deus. Não lhe foi prometido 
o fim das dores, mas ajuda para suportar os momentos 
difíceis. Não lhe foi permitido ficar e criar nossos filhos, 
mas recebemos a certeza dos laços eternos que nos unem. 
Ela faleceu com dores e desconforto apenas limitados, 
rodeada pela família.

Sei que Deus vive e Se preocupa profundamente 
conosco. Ele nos concede consolo e auxílio quando 
precisamos de força e compreensão. Embora a vida seja 
difícil, o Senhor prometeu auxiliar-nos em meio a nossas 
tribulações, e uma das formas de ajuda que recebemos são 
as bênçãos do sacerdócio. Por saber disso, minha esposa 
pôde dizer: “Nunca pedi nada a Deus que Ele não me 
tenha concedido em seguida”. ◼

EM HARMONIA COM  
A VONTADE DELE
“Ao exercermos o indubitável poder 
do sacerdócio de Deus tendo em 
mente Sua promessa de ouvir e res-
ponder a oração da fé, não podemos 
esquecer que a fé e o poder de cura 

do sacerdócio não podem produzir um resultado 
contrário à vontade Daquele a Quem o sacerdócio 
pertence. Esse princípio é ensinado na revelação 
que ordena aos élderes da Igreja que imponham as 
mãos sobre os enfermos. O Senhor prometeu que 
‘aquele que tiver fé em mim para ser curado e não 
estiver designado para morrer, será curado’ (D&C 
42:48; grifo do autor).” 
Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, “Curar os 
Enfermos”, A  Liahona, maio de 2010, p. 47.
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       Jerry Stringam

     Em abril de 1992, estava resi-
dindo com a família em Provo, 
Utah, para onde nos mudára-

mos para que eu cursasse Engenharia 
na Universidade Brigham Young. Meu 
fi lho Jase, que tinha dezessete anos 
de idade, fi zera amizade com uma 
jovem chamada Krista.

  Na noite de sábado do fi m de 
semana da conferência geral, Jase 
entrou na sala de estar e pediu o 
carro emprestado para levar Krista 
para tomar milk-shake. Entreguei-lhe 
as chaves e ele foi à cozinha telefonar 
para ela. Consegui ouvir o lado de cá 
da conversa, que foi algo do tipo:

N O S S O  L A R ,  N O S S A  F A M Í L I A

  “Então vai sair com ela?” perguntei.
  “Ela disse que gostaria de ir”, 

respondeu ele, “mas pediu que eu 
telefonasse de novo ao voltar da ses-
são do sacerdócio”. Com a fi siono-
mia desanimada, retirou-se para 
o quarto.

  Foi então que algo me 
atingiu como um raio. 
Eu me criara no sul da 
província de Alberta, a 
quase 130 quilômetros 
da sede da estaca. Nin-
guém esperava que eu e 
mesmo meus pais, que tinham cargos 
de liderança no ramo, comparecêsse-
mos às sessões da conferência, muito 
menos à sessão do sacerdócio. Mas 
agora alguém contava com isso.

  Qual seria minha reação ao olhar 
de tristeza de meu fi lho quando foi 

para o quarto? Eu sabia 
que minha decisão 

abriria um prece-
dente para os 
anos futuros.

  Levantei-me 
da poltrona e, 
do corredor, 

 ILU
ST

RA
ÇÕ

ES
: R

O
G

ER
 M

O
TZ

KU
S

chamei Jase e meu 
segundo fi lho, um 

diácono recém-ordenado: “Troquem 
de roupa. Temos dez minutos para 
chegar à sessão do sacerdócio na 
sede da estaca”. Arrumei-me apressa-
damente e, ao sair do quarto, meus 
dois fi lhos já estavam prontos e 
fomos para o carro.

  Não me recordo muito bem dos 
discursos, mas lembro que sentimos 
o Espírito. A sensação de estar na 
sessão do sacerdócio com meus 
fi lhos era bastante agradável. Ao vol-
tarmos para casa, Jase sentia-se bem 
consigo mesmo, e isso fez com que 
eu me sentisse bem. Ele telefonou 
para Krista e eles saíram para tomar 
milk-shake.

  Nas duas décadas que se passaram 
desde aquele dia, os portadores do 
sacerdócio de nossa família não falta-
ram a uma única sessão do sacerdó-
cio da conferência geral. Por causa de 
uma jovem digna que não abriu mão 
de suas convicções, nossa família 
teve a oportunidade de mudar, e até 
hoje continuamos a ouvir as palavras 
dos profetas modernos e a sentir o 

Espírito na sessão do sacerdócio da 
conferência geral.  ◼ 

  “Olá, Krista, 
sou eu, o Jase. 

Será que gostaria de 
sair para tomar um 

milk-shake?” 

Silêncio. 
“Quer dizer: depois 

da sessão do sacerdó-
cio? Tudo bem, 

então telefonarei 
quando acabar. 

O  Poder  de um  Exemplo Digno 

  Jase desligou o 
telefone e voltou 
à sala de estar.

Até mais.”
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C L á S S I C O S  D O  E V A N G E L h O

O casamento é e deve ser 
um sacramento. A pala-
vra sacramento pode 

ser definida de várias formas, 
mas entre os cristãos significa 
um ato ou uma cerimônia de 
cunho religioso, solenizada por 
alguém que possua a devida 
autoridade. É uma promessa, ou 
convênio solene, um sinal ou 
elo espiritual entre as próprias 
partes contratantes e entre elas 
e Deus. As citações abaixo não 
deixam dúvidas sobre o fato de 
o casamento ter sido instituído e 
santificado pelo próprio Senhor:

“E disse o Senhor Deus: Não 
é bom que o homem esteja só; 
far-lhe-ei uma ajudadora idônea 
para ele. (…)

Portanto deixará o homem o 
seu pai e a sua mãe, e apegar-
se-á à sua mulher, e serão ambos 

uma carne” (Gênesis 2:18, 24). 
Quando Jesus partiu da Gali-

leia e foi à costa da Judeia além 
do Jordão, uma grande multidão 
O seguiu, e os fariseus O ques-
tionaram em relação ao divórcio.

“Ele, porém, respondendo, 
disse-lhes: Não tendes lido que 
aquele que os fez no princípio 
macho e fêmea os fez,

E disse: Portanto, deixará o 
homem pai e mãe, e se unirá a 
sua mulher, e serão dois numa 
só carne?

Assim não são mais dois, mas 
uma só carne. Portanto, o que 
Deus ajuntou não o separe o 
homem” (Mateus 19:4–6).

O Casamento Cumpre  
os Desígnios de Deus

Está claro que Deus dese-
java que o homem e a mulher 

Presidente Hugh B. Brown (1883–1975)
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência

hugh B. Brown nasceu em 24 de outubro de 1883, 
em Granger, Utah. Foi ordenado apóstolo em 1958. 
Serviu como conselheiro do Presidente David O. 
McKay durante oito anos. O artigo a seguir foi 
extraído de seu livro You and Your Marriage.

O Conceito  
de Casamento 

se tornassem um. Ao oficiar 
pessoalmente nesse primeiro 
casamento, Ele santificou a 
instituição do casamento. É 
uma condição normal, salutar 
e desejável e foi instituída para 
cumprir os desígnios de Deus 
na Terra.

É o elemento central do lar. 
É mais do que uma instituição 
humana a ser regulada somente 
por costumes e leis civis. É 
mais do que um contrato sob a 
sanção da lei moral. É ou deve 
ser um sacramento religioso 
por meio do qual o homem e 
a mulher se propõem solene-
mente a cooperar com Deus 
em Seu propósito declarado de 
colocar a vida terrena e a morta-
lidade ao alcance de Seus filhos 
espirituais e levar a efeito sua 
imortalidade e vida eterna.

Há quem diga que a vida 
mais nobre, dedicada e desejável 
é a que pode ser alcançada fora 
do convênio do casamento. Em 
outras palavras, eles proibiriam 
as pessoas que buscam a glória 
mais elevada de “contaminar-se 
por ligações carnais e animales-
cas”. Não há respaldo nas escri-
turas para tal doutrina. No livro 
de Provérbios, lemos: “Aquele 
que encontra uma esposa, acha 
o bem, e alcança a benevo-
lência do Senhor” (Provérbios 
18:22). (…)

E em Doutrina e Convênios 
lemos: “E também, em verdade 
vos digo que aquele que proíbe 
o casamento não é aprovado 

dos Santos dos Últimos Dias 
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por Deus, porque o casamento 
foi instituído por Deus para o 
homem” (D&C 49:15).

O Casamento no Templo Traz 
a Verdadeira Felicidade

Os santos dos últimos dias 
creem que, para desfrutarem 
o que a vida tem de melhor 
a oferecer e alcançarem a 
maior felicidade possível neste 
mundo e no vindouro, os 
homens e as mulheres preci-
sam casar-se no templo pelo 
tempo e por toda a eternidade. 
Sem as ordenanças seladoras 
do casamento no templo, o 
homem não pode alcançar 
estatura divina ou receber a 
plenitude da alegria. (…)

Para os santos dos últimos 
dias, há somente um tipo de 
casamento plenamente aceitá-
vel: o casamento celestial ou do 
templo, realizado apenas nos 
templos da Igreja. Os templos 

são erigidos e dedicados em 
santidade ao Senhor para 
proporcionar um local para 
a realização de cerimônias e 
ordenanças espirituais e eter-
nas. Embora reconheçamos os 
casamentos civis celebrados por 
ministros de outras igrejas e os 
realizados por autoridades civis 
ou outras pessoas legalmente 
investidas para tal, cremos que 
somente num templo de Deus 
o casamento para o tempo e a 
eternidade pode ser realizado e 
mesmo aí somente por alguém 
que tenha a autoridade conce-
dida por Cristo a Pedro quando 
disse: “E tudo o que ligares 
na terra será ligado nos céus” 
(Mateus 16:19).

Essa autoridade é chamada 
nas escrituras de “as chaves do 
reino dos céus” (Mateus 16:19), 
e no casamento celestial essas 
chaves abrem as portas desse 
reino.

Necessidades Plenamente 
Atendidas

O homem tem certas necessi-
dades básicas — morais, sociais, 

biológicas e espi-
rituais — e elas só 
podem ser supridas 
plenamente na insti-
tuição ordenada por 
Deus do casamento 
eterno.

A fim de levar 
uma vida abundante 
na Terra e alcançar 
a vida eterna no 
mundo vindouro, o 
homem precisa amar 
e ser amado, servir e 
fazer sacrifícios, ter 
responsabilidade e 
exercer seus poderes 
criadores concedidos 
por Deus. “Eu vim 
para que tenham 

vida, e a tenham com abundân-
cia” ( João 10:10).ILU
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Os santos dos 
últimos dias 

creem que, para 
desfrutarem o 
que a vida tem de 
melhor a oferecer e 
alcançarem a maior 
felicidade possível 
neste mundo e no 
vindouro, os homens 
e as mulheres  
precisam casar-se 
no templo pelo  
tempo e por toda  
a eternidade.
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Mas talvez o maior valor do 
casamento nem seja o bene-
fício obtido pelos homens e 
as mulheres individualmente. 
O propósito da união desde 
o princípio está indicada no 
mandamento do Senhor: “Fruti-
ficai e multiplicai-vos, e enchei 
a terra, e sujeitai-a” (Gênesis 
1:28). No casamento correto, 
o homem tem a oportunidade 
de dar vazão a sua propensão 
natural de criar e produzir. 
Isso só se pode cumprir ple-
namente e desfrutar adequa-
damente na relação conjugal e 
na geração e criação de filhos. 
Os pais devem lembrar que 
os filhos que nascem em seu 
lar — seus filhos — também 
são filhos de Deus. Ele é o 
Pai do corpo espiritual deles 
e durante a existência pré-
mortal Ele sabiamente proveu 
um meio para que o elemento 
eterno e o espírito eterno se 
unissem de modo indissociável 
e recebessem a plenitude da 
alegria. Portanto, os santos dos 
últimos dias creem que Deus 
é de fato o terceiro parceiro 

nessa relação e que trazer 
filhos ao mundo no seio da 
instituição divinamente sancio-
nada do casamento é parte de 
Seu plano de levar a efeito a 
imortalidade e a vida eterna  
do homem.

A Natureza Eterna  
do Casamento

Quando o Senhor Jesus defi-
niu o amor a Deus e o amor 
ao próximo como os dois 
grandes mandamentos, glori-
ficou o amor. Não é de estra-
nhar que as escrituras digam 
que Deus é amor. Portanto, 
como Deus é eterno, o amor 
também deve sê-lo, e seus 
frutos e suas bênçãos hão de 
continuar eternidade adentro. 
Mas para que os privilégios e 
as vantagens do amor eterno 
de maridos e esposas e pais 

e filhos sejam desfrutados, a 
ordenança que autoriza e san-
tifica essa que é a mais bela de 
todas as relações não é aceitá-
vel se contiver a limitação “até 
que a morte os separe”. Para 
que os relacionamentos fami-
liares e conjugais sejam eter-
nos, o contrato matrimonial 
precisa declarar com autori-
dade : “para o tempo e toda a 
eternidade”.

Todos devem ter consciên-
cia de sua responsabilidade 
para com os filhos e para com 

os convênios assu-
midos em relação 
a isso. Quando o 
Senhor disse que 
“sem eles, não 
podemos ser aper-
feiçoados” (D&C 
128:18), referia-Se 
a uma corrente 
cujos elos esten-
dem-se tanto rumo 
ao futuro quanto 
ao passado. Na 
realidade, talvez 
tenhamos mais 
responsabilidade 
direta pelos espíri-
tos confiados a nós 

nesta vida do que por nossos 
antepassados. Não podemos 
ser responsabilizados pelos 
pecados de nossos ancestrais 
ou pelos pecados de omis-
são deles, mas Ele advertiu 
que, em caso de fracasso no 
tocante a nossa posteridade, 
se o motivo for a negligência 
em nossos deveres para com 

Os santos dos 
últimos dias 

creem que Deus é 
de fato o terceiro 
parceiro [no relacio-
namento conjugal] e 
que trazer filhos ao 
mundo no seio da 
instituição divina-
mente sancionada 
do casamento é 
parte de Seu plano.
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eles, então os pecados recairão sobre nossa 
cabeça.

Entre as bênçãos dos que atingem o mais 
elevado grau no reino celestial está a bênção 
da progênie eterna, o que, entre outras coisas, 
significa que mesmo após a morte os homens 
podem continuar a cooperar com Deus para 
levar a efeito a imortalidade e a vida eterna  
do homem.

Progredir Como Companheiros Eternos
O conceito de progressão eterna dos san-

tos dos últimos dias inclui o desenvolvimento 
eterno, o aumento eterno de conhecimento, 
poder, inteligência, consciência e todas as 
características e capacidades que compõem 
a divindade. No entanto, no plano de Deus o 
homem não pode atingir esse estado de aper-
feiçoamento contínuo em seu estado incom-
pleto ou celibatário. Deve haver crescimento e 
progresso do homem pleno — em outras pala-
vras, o homem que achou sua outra metade e 
uniu-se a ela.

Esse conceito de casamento, com sua pers-
pectiva divina, dá novo significado e agrega 
importância, dignidade e glória à ideia do casa-
mento. Com esse conceito, a pessoa conscien-
ciosa será mais cuidadosa e seletiva na escolha 
de seu companheiro eterno. Antes de fazerem 
esse pacto eterno, tanto os homens quanto as 
mulheres devem ser humildes e criteriosos e 
devem, em espírito de oração, buscar orienta-
ção divina.

A santidade e o poder religiosos da relação 
conjugal ficam muito mais pronunciados e são 
mais valorizados quando, antes do casamento, 
os noivos — que devem ser necessariamente da 
mesma fé — começam com a mesma meta em 
mente. Eles devem preparar-se e ser dignos de 
receber essa ordenança eterna em edifícios onde 
somente os dignos podem entrar. Lá eles rece-
bem instruções, fazem convênios e em seguida, 
no altar, prometem amor e fidelidade eternos AC

IM
A:

 IL
US

TR
AÇ

ÃO
 F

O
TO

G
RÁ

FIC
A 

DE
 JE

RR
Y 

G
AR

N
S;

 A
BA

IX
O

: I
LU

ST
RA

ÇÃ
O

 F
O

TO
G

RÁ
FIC

A 
DE

 A
PR

IL 
N

EW
M

AN

um ao outro, na presença de Deus e anjos. Esse conceito 
e essa prática, com as devidas obrigações, certamente 
contribuem para o caráter permanente do lar, a glorifi-
cação da instituição do casamento e a salvação da alma 
dos homens.

Um Ato de Fé
Esse casamento é essencialmente um ato de fé, soleni-

zado na presença de um par-
ceiro divino. É preciso haver fé 
e coragem para vencer todos os 
percalços, para perseverar até o 
fim, a despeito das dificuldades, 
provações, decepções e perdas 
que porventura ocorrerem.

Quando uma pessoa aceita 
as condições e obrigações 
dessa parceria eterna, precisa 
perceber que o fracasso nesse 
caso é um fracasso quase 
total. Sejam quais forem seus 
sucessos em outras áreas, se 
um homem deixar de cumprir 
as obrigações impostas pelo 
convênio eterno, a terrível 
penalidade será a perda da 
glória celestial, acompanhada 
da responsabilidade devido às 
perdas sofridas pelas pessoas 
com quem ele fez o convênio 
e pelas quais tem de prestar 
contas.

“O casamento foi instituído 
por Deus para o homem.

Portanto é legítimo que ele 
tenha uma esposa e os dois 

serão uma só carne; e tudo isto para que a Terra cumpra 
o fim de sua criação;

E para que se encha com a medida do homem, de 
acordo com sua criação antes que o mundo fosse feito” 
(D&C 49:15–17). ◼

Subtítulos acrescentados; o uso de iniciais maiúsculas, a pontuação e a 
ortografia foram atualizados.

NENHUMA 
BÊNÇÃO 
SERÁ 
NEGADA

“Mas e quanto 
aos muitos 
membros

adultos da Igreja que não são 
casados? Sem ter culpa disso, 
eles lidam com as provações da 
vida sozinhos. Todos devemos 
lembrar que, no devido tempo e 
à maneira do Senhor, nenhuma 
bênção será negada a Seus 
santos fiéis. O Senhor julgará e 
recompensará cada pessoa de 
acordo com seu sincero desejo, 
bem como suas ações.“
Élder Russell M. Nelson, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, “Casamento 
Celestial”, A  Liahona e  Ensign,  
novembro de 2008, p. 94.



Parar
Tudo o que 

eu queria era 
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Nome não divulgado

Como estou vencendo minha dependência da pornografia.

Meu envolvimento com a 
pornografia começou em 
minha juventude, quando 

certas pessoas me apresentaram 
materiais e condutas inadequadas. 
Naquela época, o evangelho não 
desempenhava um papel determi-
nante em minha vida. Embora minha 
família tivesse frequentado a Igreja 
ao longo de meus anos na Primária, 
quando eu tinha treze ou quatorze 
anos paramos de ir definitivamente. 
Assim, os ensinamentos do evangelho 
não interferiam em nada nas decisões 
que eu tomava.

Nunca me ocorreu contar a meus 
pais o que vizinhos e pretensos ami-
gos estavam me mostrando. Eu sentia 
vergonha demais para mencionar o 
que eu vira e vivenciara. Eu nem fazia 
ideia de como lidar com a situação. 
Nas décadas seguintes, minha depen-
dência da pornografia permaneceu 
secreta.

A Influência do Evangelho
Pouco antes de terminar a escola 

secundária, ocorreu um milagre apa-
rentemente pequeno, mas que viria 
a provocar uma verdadeira guinada 
em minha vida. Apesar da distân-
cia entre meus atos e os padrões 
do evangelho, em certa manhã de 
domingo dei ouvidos a um forte sus-
surro que me instou a ir à Igreja e 
pagar o dízimo. Ao chegar à capela, 
perguntei por conhecidos. Um dos 
nomes que citei era o de meu pre-
sidente dos Rapazes quando eu era 
diácono — o último período em que 
eu frequentara a Igreja. Agora ele 
era o bispo da ala.

Aquele bom bispo ajudou-me a 
voltar para a Igreja. Confessei meus 
pecados e ele traçou comigo um 

tratava. Os vícios são assim mesmo: 
criam grandes mentirosos. Eu sabia 
que isso estava criando uma fratura 
em nosso casamento e causando 
uma dor enorme, mas eu não reco-
nhecia que tinha um problema. Para 
mim o mais importante não era meu 
comportamento, mas minha imagem 
diante das pessoas.

Minha vida dupla — e a conse-
quente perda do Espírito —  
deixaram-me vulnerável a peca-
dos cada vez mais sérios, inclusive 
a infidelidade. Minha esposa tinha 
a forte impressão de que havia 
algo de errado e veio falar comigo. 
Com grande remorso, admiti meus 
pecados.

Senti nesse momento ter chegado 
ao fundo do poço e foi aí que me 
dei conta de que precisava mudar. 
Diante de mim estava a mulher que 
eu amava. Ela me amava. Eu a traíra. 
Então assumi o compromisso de fazer 
todo o necessário para salvar nosso 
relacionamento e nossa família.

Recuperação
Comecei a reunir-me regular-

mente com o bispo para pôr em 
marcha o processo de arrependi-
mento e as ações disciplinares da 
Igreja. Ele recomendou que eu par-
ticipasse das reuniões do programa 
de recuperação de dependências, 
oferecido pelos Serviços Familiares 
SUD. Eu nunca ouvira falar desse 
programa. Fiquei sabendo que eles 
realizavam reuniões gratuitas e con-
fidenciais baseadas nos Doze Passos 
dos Alcoólicos Anônimos, mas devi-
damente adaptados às doutrinas e 
aos princípios da Igreja.

Admito que, nos primeiros meses, 
pensei: “Não preciso estar aqui. Na 

plano que visava a meu progresso. O 
processo de arrependimento durou 
vários meses. Avancei no sacerdócio. 
Recebi um chamado. De fato, estava 
indo tão bem que fui chamado para a 
missão e durante vários anos mantive 
meu vício sob controle.

A Armadilha da Internet
Quando voltei da missão, não 

tive problemas com a pornografia: 
simplesmente não tinha acesso. Isso 
mudou no fim dos anos 1990, com 
a expansão da Internet. Deparei-me 
acidentalmente com imagens por-
nográficas na rede mundial e voltei 
a sites pornográficos repetidas vezes 
nos meses seguintes. Eu caíra na 
armadilha da Internet.

Eu queria pedir ajuda a alguém, 
mas não sabia ao certo a quem — 
ou como. Como eu poderia falar 
sobre isso com meus pais? Como eu 
poderia admitir para o bispo que, 
embora eu tivesse progredido tanto, 
não conseguia parar de envolver-me 
em conduta imoral? Tudo o que eu 
queria era parar, mas tinha vergonha 
demais de minha fraqueza para me 
abrir com alguém, assim não falei de 
meu vício a ninguém.

Nem sequer contei a minha 
esposa, com quem me casara no 
ano 2000. Senti vontade de abordar 
o problema durante o namoro, mas 
tinha muito medo de que ela pas-
sasse a me desprezar ou, pior ainda, 
que se recusasse a casar-se comigo. 
Assim, menti. E continuei a fazê-lo 
depois do casamento. Comecei a agir 
sorrateiramente para não ser pego. 
Escondia fotografias em meu compu-
tador. Quando minha esposa me per-
guntou sobre determinados links da 
Internet, disse não saber do que se FO
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verdade, não tenho problemas com 
a pornografia. Posso parar a qual-
quer momento”. É claro que não era 
verdade.

Com o incentivo do bispo, conti-
nuei a comparecer às reuniões. Meu 
orgulho foi murchando e comecei 
a seguir os passos do programa: 
honestidade, esperança, confiança em 
Deus, verdade, confissão, mudança de 
coração, humildade, busca de perdão, 
restituição e reconciliação, responsa-
bilidade diária, revelação pessoal e 
serviço. Pela primeira vez em muito 
tempo, eu estava “sóbrio”, levando 
uma vida livre da pornografia. A 
recuperação é um processo que nunca 

acaba, mas eu travara conhecimento 
com um novo grau de liberdade. Isso 
se deu porque, ao participar dos doze 
passos, consegui compreender o que 
havia por detrás de meu vício.

Aprendi que, na maioria dos casos, 
as vítimas de dependências buscam 
algum tipo de “automedicação” para 
preencher o vazio que sentem na 
vida. A dor, a tristeza, a solidão, o 
medo ou outros tipos de insatisfação 
podem servir de estopim para as  
pessoas fazerem uso dessa automedi-
cação em busca de bem-estar. Algu-
mas pessoas usam medicamentos. 
Outras usam drogas ilícitas. Outras 
usam bebida alcoólica. No meu caso, 
a pornografia oferecia o alívio instan-
tâneo, mas artificial e efêmero, que eu 
julgava necessário para mim.

Conhecer a origem de minha 
dependência era uma coisa, evitar 
os ambientes que contribuíam para 
ela era outra. Essa determinação 
exige vigilância 24 horas por dia, 
sete dias por semana para o res-
tante da vida. Não posso entrar na 
Internet “só para surfar”. Na ver-
dade, quando estou sozinho nem 
sequer me conecto. Não posso ver 
um anúncio sem alimentar maus 
pensamentos. Não temos televisão 
a cabo em casa. No trajeto diário 
para o trabalho, evito passar por 
certas ruas, pois sei que nelas há 
outdoors que podem desenca-
dear pensamentos impróprios. Se 
cometo deslizes e minha mente 
começa a divagar, recorro a minha 
esposa, ao bispo e à oração para 
receber forças.

Minha dependência afeta minha 
vida nas mínimas coisas, mas tomar 
essas precauções vale a pena. Não 
posso negligenciar esses mecanismos 
de defesa, pois sei o mal que minha 
dependência pode causar a mim e às 
pessoas que amo.

LIBERTAÇÃO:  
SOMENTE EM DEUS

“Estão lutando con-
tra algum pecado 
ou fraqueza? Pode 
ser algo tão simples 
como não ter força 
de vontade para se 
levantar cedo o bas-
tante para ter tempo 

de estudar as escrituras e orar. Talvez 
seja algo tão forte, como a depen-
dência da pornografia na Internet 
ou a falta de autocontrole moral, a 
ponto de levá-los a achar que foram 
lançados num abismo de onde não 
há esperança de sair. Surpreendem 
a si mesmos odiando o que estão 
fazendo, mas incapazes de exercer 
força de vontade para abandonar o 
erro? Então busquem ajuda e sejam 
humildes. O poder transformador do 
Senhor é suficiente para mudar-lhes 
o coração, transformar-lhes a vida e 
purificar-lhes a alma. Mas é preciso 
dar o primeiro passo, que é humi-
lhar-se diante de Deus e reconhecer 
que somente Nele vocês podem ser 
libertados.”
Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, “Be Strong in the Lord”,  Ensign, 
julho de 2004, p. 12.

Confiança em Deus
Contudo, não se trata apenas de 

evitar o mal. Deve também haver um 
empenho constante e consciente de 
buscar o bem. Vários dos doze passos 
me ajudaram a fazer isso me aproxi-
mando de Deus.

Todos os dias quando acordo, 
ajoelho-me e agradeço ao Pai Celes-
tial por me conceder a oportunidade 
de arrepender-me de meus pecados 
e achegar-me a Ele por meio da 
Expiação de Seu Filho, Jesus Cristo. 
Peço-Lhe que me manifeste Sua 
vontade para que eu a cumpra. Peço-
lhe que me afaste da tentação. Oro 
como se dependesse do Pai Celestial 
a cada minuto do dia — pois de fato 
dependo — e conservo essa prece no 
coração no decorrer do dia. Oro de 
novo todas as noites. Também dedico 
um pouco de tempo às escrituras 
diariamente a fim de concentrar meus 
pensamentos em coisas virtuosas. Se 
não faço disso um hábito, não tenho 
o Espírito em minha vida. Entregue a 
minha própria sorte, não sou forte o 
bastante para resistir às tentações.

Por um bom tempo acreditei que 
poderia sobrepujar meu compor-
tamento, tão logo desejasse, com 
minha própria força de vontade. Mas 
meu fracasso foi retumbante. Depois 
de algum tempo cansei-me de tentar 
sozinho, sobretudo quando essas 
tentativas solitárias falharam. Percebi 
que não poderia fazer o que preci-
sava fazer sem o auxílio do Senhor. 
Éter 12:27 ajudou-me a compreen-
der isso melhor. O Senhor disse a 
Morôni: “E minha graça basta a todos 
os que se humilham perante mim; 
porque caso se humilhem perante 
mim e tenham fé em mim, então farei 
com que as coisas fracas se tornem 
fortes para eles”.

Quando O busquei, sem deixar de 
fazer tudo a meu alcance (ver 2 Néfi 
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AUXÍLIO PARA VENCER A PORNOGRAFIA

O programa de recuperação de dependências, oferecido por meio dos Serviços 
Familiares SUD, inclui reuniões gratuitas e confidenciais de apoio a pessoas que 

lutam contra a dependência do álcool, das drogas (tanto legais como ilegais), do 
cigarro, do café ou do chá, da pornografia, de comportamentos sexuais impróprios, 
de jogos de azar, bem como apoio a codependência e distúrbios alimentares. Para 
encontrar uma reunião perto de sua casa, acesse www.LDSfamilyservices.org. Seu 
líder do sacerdócio também pode ter informações sobre eventos nas proximidades.

Mesmo que não possa participar das reuniões, você poderá beneficiar-se do guia 
de estudo do programa. Programa de Recuperação de Dependências: Guia para a 
Recuperação e Cura da Dependência (36764 059) está disponível em muitos idiomas 
nos Serviços de Distribuição ou como arquivo PDF no site recoveryworkbook.lds.org.

CombatingPornography.org é um site em inglês patrocinado pela Igreja que 
oferece ajuda a vítimas de dependência. Também pode auxiliar os cônjuges, pais e 
líderes do sacerdócio.

Que a Virtude Adorne Teus Pensamentos (00460 059) é um livreto cujo objetivo 
é ajudar as pessoas que lutam contra o vício da pornografia. Aborda métodos 
para reconhecer materiais destrutivos, resistir à tentação da pornografia, evitá-la 
e abandonar a dependência da pornografia. Também alista escrituras e outros 
recursos da Igreja relativos ao arrependimento, à santidade do corpo e à superação 
de influências mundanas. Os líderes da Igreja e os familiares podem usar o livreto 
com os entes queridos que estejam lutando contra a pornografia. Esse livreto está 
disponível nos Serviços de Distribuição em muitos idiomas. Também está disponível 
em linguagem norte-americana de sinais em DVD.

Outros discursos e artigos sobre o assunto constam em www.liahona.LDS.org.

25:23), percebi que poderia sair-me 
muito melhor e tornar-me muito maior 
com Sua ajuda do que eu jamais pode-
ria caso confiasse apenas em meus 
próprios méritos (ver Alma 7:14).

Eu e minha esposa servimos atual-
mente como moderadores nas reu-
niões do programa de recuperação de 
dependências. Ela aprendeu — e está 
ajudando os outros a compreende-
rem — que a Expiação não se destina 
apenas a quem está empenhado em 
superar a dependência, mas também 
a quem foi afetado pela dependência 
devido a más escolhas de terceiros. 
Se recorrermos ao Salvador, Sua graça 
poderá agir na vida de todos nós.

Às pessoas que estão lutando 
contra a dependência e a seus entes 
queridos, posso garantir que há espe-
rança. Sempre há esperança no evan-
gelho de Jesus Cristo.

Esperança no Salvador
Sou profundamente grato a Jesus 

Cristo, pois Ele literalmente me 
salvou dos grilhões do pecado. A 
dependência é como estar acorren-
tado por cadeias que “prendem os 
filhos dos homens, de modo que são 
levados cativos ao eterno abismo 
da miséria e da dor” (2 Néfi 1:13). 
Quando percebi que estava em 
apuros, não sabia para onde correr. 
Estava desesperado por não conse-
guir me desvencilhar daquela situa-
ção. Mas o Senhor podia me libertar. 
Quando O busquei, Ele estava de 
braços abertos para me ajudar.

Identifico-me com Amon: “Sim, sei 
que nada sou; quanto a minha força, 
sou débil; portanto não me vangloria-
rei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei 
em meu Deus, porque com sua força 
posso fazer todas as coisas” (Alma 
26:12). Sei que Deus pode nos ajudar 
a fazer todas as coisas, inclusive rom-
per os grilhões da dependência. ◼
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O VERDADEIRO CAMINHO DA 

Felicidade
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Ao buscarmos o 
verdadeiro cami-
nho da felicidade 
em nossa famí-
lia e profissão, 
oro para que 
usemos nosso 
conhecimento e 
nossa influên-
cia para levar 
maior retidão, 
paz, compreen-
são e liberdade às 
pessoas do mundo 
inteiro.

A receita para a vida ideal vem sendo 
debatida há séculos. Quando o 
Apóstolo Paulo esteve em Atenas 

no Monte Marte, encontrou “filósofos epi-
cureus e estoicos” (Atos 17:18). Os estoicos 
acreditavam que o bem maior era a virtude, 
ao passo que os epicureus acreditavam que 
o bem maior era o prazer. Muitos estoicos 
tinham-se tornado orgulhosos e usavam 
a filosofia como um “disfarce para (…) a 
ambição e a iniquidade”. Muitos epicuristas 
tinham-se tornado hedonistas, que tinham 
como lema “Comamos e bebamos, que ama-
nhã morreremos”.1

Muitos no meio acadêmico há tempos 
acenam para a defesa aristotélica da “con-
templação intelectual” como modelo para a 
vida ideal. O autor de um artigo no New York 
Times Book Review afirmou que os filósofos 
modernos “concluíram que não há um único 
equilíbrio correto de elementos que consti-
tuem ‘a vida boa do homem’”. 2

Num artigo do jornal New York Times 
lemos: “A felicidade conjugal é muito mais 
importante do que qualquer outro fator para 
determinar o bem-estar pessoal”. O autor 
desafiou as faculdades a passarem menos 

tempo “preparando os alunos para a carreira 
profissional” e mais tempo “preparando-os 
para tomar decisões sociais”.3

Ao ler essas afirmações, refleti sobre o 
que ensinou o Profeta Joseph Smith: “A 
felicidade é a razão de ser e o propósito 
de nossa existência e a alcançaremos caso 
sigamos o caminho que conduz a ela, que é 
a trilha da virtude, da retidão, da fidelidade, 
da santidade e da obediência a todos os 
mandamentos de Deus”.4

À luz da declaração do New York Times 
sobre o casamento e da declaração otimista 
do Profeta, estou confiante de que podemos 
ter a felicidade que desejamos e que Deus 
quer para nós. O que precisamos fazer para 
alcançá-la?

Sejam Gratos pelo Legado Recebido
Sempre sejam gratos por suas bênçãos, 

principalmente pelo legado que receberam. 
Quando somos abençoados com bons pais, 
devemos ser gratos. Essa é a dívida que cada 
de um de nós tem para com nosso legado.

Um velho provérbio chinês diz: “Ao beber 
água, não se esqueça da fonte da qual jor-
rou”. As escrituras deixam bem claro que 
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Élder  
Quentin L. Cook

Do Quórum dos  
Doze Apóstolos

devemos honrar os pais. Um provérbio acon-
selha: “Filho meu, guarda o mandamento 
de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe” 
(Provérbios 6:20). O grande filósofo alemão 
Goethe disse o seguinte:

O que te emprestou o legado de teus pais
Conquista de novo para não perderes 

jamais! 5

É claro que precisamos ser gratos por 
nossos pais e agir com determinação para 
conquistar o que eles desejariam nos legar.

Comprometam-se com a Família
Em segundo lugar, comprometam-se para 

com a instituição eterna da família como 
alicerce da felicidade. No mundo como um 
todo, muitos estão optando por não se casa-
rem ou estão adiando o casamento. A família 
é uma instituição eterna ordenada por Deus 
desde antes da criação do mundo. A maio-
ria das pessoas se casa e é abençoada com 
filhos. Não há maior bênção nesta vida do 
que ter filhos. Algumas das passagens mais 
pungentes de todas as escrituras tratam da 



30 A  L i a h o n a

importância sublime dos filhos no plano 
do Pai Celestial. Eles são verdadeiramente 
“herança do Senhor” (Salmos 127:3).

Quando eu estava na casa dos vinte anos, 
o Presidente David O. McKay (1873–1970) 
proferiu uma mensagem profética sobre o 
casamento e os filhos. Ele estava com 95 
anos e em seu último ano de vida. Ele ensi-
nou que o puro amor entre homem e mulher 
“é uma das coisas mais nobres do mundo, e 
gerar e criar filhos é um dos mais sublimes 
de todos os deveres humanos”.6

O Presidente McKay falou então de sua 
preocupação com a aceitação crescente do 
divórcio. Em 1969, a Califórnia tornou-se 
o primeiro estado norte-americano a per-
mitir o que se chamava de “divórcio sem 
culpa”. Antes disso, precisava haver um 
motivo para o término do casamento, como 
infidelidade ou outras condições extremas. 
O Presidente McKay estava visivelmente 
preocupado com o risco que corria a ins-
tituição do casamento. Afirmou: “A taxa 
crescente de divórcios nos Estados Unidos 

hoje é uma forte ameaça à grandeza desta 
nação”.7

Ao fazermos um retrospecto à luz das 
palavras do Presidente McKay, vemos que de 
fato foram proféticas. O atual redator-chefe 
do U.S. News and World Report fez um apa-
nhado da história e das consequências do 
divórcio, desde aquela época. Ele relata que 
“o índice de divórcios mais do que duplicou 
desde a década de 1960” e que a porcen-
tagem de bebês nascidos de mães solteiras 
“cresceu de 5 por cento em 1960 para 35 
por cento hoje”. Ele explica os resultados e o 
impacto adverso sobre as crianças. Ele deixa 
claro que “a família estável de pai e mãe 
biológicos (…) revela-se a melhor maneira 
de moldar o caráter, educar, incutir valores e 
planejar o futuro da criança”.8

O artigo do New York Times conclui: “As 
sociedades modernas (…) estão voltadas para 
as preocupações materiais e têm muito medo 
dos valores morais e sociais” e, consequente-
mente, “estão espiritualmente cegas”. 9 Não foi 
isso que o Presidente McKay profetizou?

Posso garantir-lhes 
que a alegria, o 
amor e a realização 
vivenciados numa 
família digna e 
amorosa produzem 
a maior felicidade 
que jamais podere-
mos alcançar.



Gostaria de garantir-lhes que, em 
sua grande maioria, os casamentos 
entre membros fiéis da Igreja são feli-
zes e bem-sucedidos. Aos que ainda 
não se casaram, insto-os a seguirem 
em frente com fé e confiança rumo 
à meta máxima do casamento e da 
família. Aconselho-os a acharem um 
cônjuge digno a quem admirem e 
que será seu melhor amigo. Posso 
garantir-lhes que a alegria, o amor  
e a realização vivenciados numa 
família digna e amorosa produzem 
a maior felicidade que jamais pode-
remos alcançar. Essa felicidade é o 
alicerce de uma sociedade bem- 
sucedida. Os membros dignos que 

não conseguirem atingir essa meta 
têm direito a todas as bênçãos que o 
Pai Celestial tem reservadas para Seus 
filhos.

Envolvam-se de Maneira Positiva
Em terceiro lugar, envolvam-se no 

mundo de maneira positiva e sejam 
uma grande força para o bem. Um 
desafio significativo é seguir o man-
damento contido nas escrituras, de 
viver no mundo sem ser do mundo 
(ver João 17). O Presidente Joseph 
Fielding Smith (1876–1972), quando 
era membro do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou que, embora 
estejamos no mundo, “não somos 

do mundo se isso significar partici-
par de (…) cos tumes iníquos, (…) 
modismos, (…) tolices, (…) e falsas 
doutrinas e teorias”.10 Além disso, sua 
contribuição ao local onde residem 
faz parte de seu desafio para serem 
exemplos, partilharem o evangelho 
e viverem segundo as verdades que 
seus pais e profetas lhes ensinaram.

Para fazerem frente a esse desafio, 
será aconselhável e necessário que 
se envolvam no mundo de modo 
positivo. Precisamos ser provados 
e testados e achados dignos de um 
reino maior. Como ensinou o Presi-
dente Thomas S. Monson: “As deci-
sões determinam o destino”.11
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Esta vida não é fácil nem foi 
concebida para sê-lo. Contudo, 
sabemos que o Senhor fará com que 
nossas provações nos abençoem 
e se revertam para nosso bem. Ele 
nos dará forças para permanecer-
mos firmes a despeito da oposição. 
A retidão é sua própria recompensa, 
e as escrituras nos prometem que a 
recompensa da retidão é “paz neste 
mundo e vida eterna no mundo 
vindouro” (D&C 59:23). Exorto-os a 
envolverem-se no mundo de modo 
positivo.

Vivam e Transmitam Seus Padrões
Em quarto lugar, vivam os 

padrões e os transmitam às pes-
soas a seu redor. Muitos de vocês 
enfrentarão desafios ao procurarem 
emprego. Precisarão usar de sabe-
doria. Minha recomendação é que 
avisem aos empregadores em poten-
cial que vocês têm padrões éticos e 
morais elevados, inclusive o com-
promisso para com a família.

Aprendi a importância disso logo 
no início de minha carreira. Depois 
de concluir os estudos na Faculdade 
de Direito da Universidade de Stan-
ford, fui trabalhar num escritório de 
advocacia. Não havia nenhum mem-
bro da Igreja na firma, mas os advo-
gados eram homens capazes e de 
caráter. Após uma manhã de entre-
vistas, o sócio principal do escritó-
rio e dois outros me levaram para 
almoçar. Antes do almoço, o sócio 
principal perguntou se eu gostaria 
de tomar um aperitivo alcoólico e 
depois me ofereceu vinho. Recusei 
ambos os convites. Na segunda vez, 
informei que era um membro ativo 

O Presidente Harold B. Lee 
(1899–1973), na época membro 
do Quórum dos Doze Apóstolos, 
recebeu a incumbência de tratar do 
assunto. Reuniu-se com um grupo 
de líderes do sacerdócio e disse-
lhes que o Senhor não inspirara a 
construção de um templo naquela 
área para em seguida ordenar a 
partida dos membros. Seus conse-
lhos foram:

1.  Criar Sião em nosso coração e lar.
2.  Ser uma luz para as pessoas a 

nossa volta.
3.  Concentrar-nos nas ordenanças 

e nos princípios ensinados no 
templo.

Se seguirmos hoje esses conselhos 
do Presidente Lee, conseguiremos 
estar no mundo sem ser do mundo. 
Contudo, cada um de nós precisa 
decidir se fixará o olhar no mundo  
ou no templo.

Ao longo da vida enfrentare-
mos muitos desafios no mundo. 
Um deles é constatar que a Igreja 
e seus ensinamentos nem sempre 
são compreendidos e às vezes até 
são distorcidos. Há alguns anos, o 
Élder M. Russell Ballard, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, incentivou 
os membros da Igreja a fazer com 
que suas vozes fossem ouvidas 
defendendo nossa fé e corrigindo 
informações falsas. Ressaltou que 
é particularmente importante que 
participemos da “Nova Mídia, que 
é possível por causa da Internet”. 12 
Num mundo dotado de meios de 
comunicação diversificados e com 
membros da Igreja espalhados por 
toda parte, é necessário que os 

da Igreja e não tomava bebidas 
alcoólicas.

Recebi uma proposta de emprego 
da firma e alguns meses depois o 
sócio principal contou-me que o 
convite para beber tinha sido um 
teste. Comentou que meu curri-
culum vitae deixara claro que eu 
servira como missionário para A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. Ele decidira que só me 
con trataria se eu fosse fiel aos ensi-
namentos de minha igreja. A seu ver, 
era uma questão crucial de caráter  
e integridade.

Nos anos que passei em San 
Francisco, Califórnia, EUA, conheci 
alguns membros que procuravam 
esconder dos colegas sua condição 
de santos dos últimos dias. Invariavel-
mente, eles acabavam enredando-se 
em situações comprometedoras 
que poderiam ter sido evitadas caso 
tivessem declarado abertamente suas 
crenças desde o início.

Sejam uma Luz
Por fim, sejam uma luz para as pes-

soas a sua volta. Quando eu e minha 
esposa estávamos começando a vida 
de recém-casados na região da Baía 
de San Francisco em meados dos 
anos 1960, a população de membros 
da Igreja era relativamente pequena. 
Além do mais, a região da Baía de 
San Francisco tornara-se um ímã para 
a toxicomania e toda sorte de com-
portamento promíscuo e pecaminoso. 
Um presidente de estaca preocupado 
perguntou naquela época à liderança 
da Igreja se era aconselhável que 
membros da Igreja permanecessem 
na região.
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santos dos últimos dias refutem as afir-
mações irresponsáveis e inexatas sobre a 
Igreja, quando surgirem. Somos gratos pelo 
que temos visto desde o artigo do Élder 
Ballard e reitero seu desafio.

Confio em nossa capacidade de atingir a 
felicidade que almejamos e que Deus deseja 
para nós. Oro para que, ao buscarmos o 
verdadeiro caminho da felicidade em nossa 
família e profissão, usemos nosso conheci-
mento e nossa influência para levar maior 
retidão, paz, compreensão e liberdade às 
pessoas do mundo inteiro. ◼

Extraído de um discurso proferido na Universidade  
Brigham Young–Havaí em 10 de abril de 2010. O texto  
completo em inglês encontra-se em http://devotional.byuh 
.edu/node/416.
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no mundo de 
maneira positiva 
e sejam uma 
grande força 
para o bem.



34 A  L i a h o n a

 

         Diariamente os pescadores de Visakhapatnam, Índia, 
navegam mar adentro. Na maioria dos dias, as 
ondas são moderadas, o oceano é dócil e os barcos 

voltam carregados de peixes. Contudo, as águas por vezes 
fi cam agitadas. O céu escurece, ondas ameaçadoras se 
erguem e os pescadores jubilam só de voltarem em segu-
rança ao porto.

  Todos os dias os jovens da Igreja de Visakhapatnam vão 
para o mar. Na maioria dos dias, a vida lhes é amena. Eles 
adquirem conhecimento, fazem amizades e voltam para 
casa cheios de alegria. Contudo, as águas por vezes fi cam 
encapeladas. O desânimo os atinge como ondas, as ten-
tações se elevam assustadoramente e as dúvidas obscure-
cem o fi rmamento espiritual. Nesses dias, eles se regozijam 

NAVEGAR EM SEGURANÇA 
PARA CASA

 Richard M. Romney
  Revistas da Igreja

 

Ainda que os mares da vida por vezes 
se mostrem agitados, os jovens da Igreja de 
Visakhapatnam, Índia, sabem que o porto 
seguro do lar é um santuário de paz.

ao voltarem em segurança a seu refúgio de paz, ao qual 
chamam de lar.

   Quadros na Parede
  Dois desses adolescentes da Igreja, Naga Bushan Rat-

nam e Pavani Kotala Ratnam, vivem com os pais num 
pequeno apartamento longe da cidade, mas perto da 
siderúrgica onde trabalha seu pai. Os quadros expostos no 
apartamento mostram quais são as prioridades da família. 
Fotografi as da família preenchem uma prateleira perto da 
porta principal e, no quarto, quadros do Salvador, do tem-
plo e da Primeira Presidência ornam as paredes.

  “Quando acordo, esses quadros são as primeiras coisas 
que vejo”, diz Pavani. “Quando adormeço à noite, são as 
últimas.”

  Pavani crê que todos nós podemos criar santuários de 
paz em nosso lar. “É por isso que mantenho tudo limpo”, 
explica ela. “É uma maneira de convidar o Espírito para 
cá.” E na escola, “sempre levo  Para o Vigor da Juventude  
na mochila. Assim, sempre que tiro um livro tenho o 
folheto ao alcance da vista”.

  Naga sente que as conversas com a irmã lhe trazem 
paz. “É claro que conversamos com nossos pais e lhes 
pedimos conselhos sobre muitas coisas”, diz ele. “Nosso 
pai é o presidente do distrito, assim conversamos com ele 
o tempo todo — tanto ofi cial quanto extraofi cialmente. E 
adoramos conversar com nossa mãe. Mas há algo especial 
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— 80 quilômetros para ir às reuniões e vol-
tar. Eles falam sobre as orações fervorosas 
que fizeram por Pavani quando ela adoeceu 
no dia do batismo do pai, sobre a bênção 
do sacerdócio que o pai deu a Naga quando 
ele ficou gravemente enfermo na época dos 
exames escolares e sobre o hábito do pai 
de sempre conversar com a mãe, com eles 
e com o Pai Celestial em oração, antes de 
tomar decisões importantes.

“Presenciei mudanças positivas à medida 
que nossa família cresceu no evangelho”, 
diz Pavani. “O exemplo de meus pais e meu 
irmão serviram de guia para mim, a caçula 
da família. Sei que Jesus Cristo vem-me aju-
dando em cada fase de minha vida. Tenho 
pessoas a minha volta que me ajudam e me 
amam e tenho o amor do Salvador. Esse 
amor é mais importante para mim do que 
qualquer outra coisa.”

Esse amor ficou ainda mais evidente 
quando a família viajou ao Templo de Hong 
Kong China para ser selada. “Na Terra”, diz 
Naga, “o templo é o porto mais seguro de 
todos: É um lugar de santidade. Só o ato de 
pensar nele já traz santidade a nosso lar”. E 

torna o apartamento da família Ratnam um lugar radiante 
para se estar.

Segurança nas Escrituras
Hepsiba, Sandeep e Sujith Batha, que moram com os 

pais no centro de Visak (como os habitantes chamam a 
cidade), dizem que as escrituras são uma âncora em seu 
santuário de paz. “Ao lermos as escrituras, convidamos o 
Espírito para nos guiar no caminho correto e nos ajudar  
a tomar decisões acertadas na vida”, explica Hepsiba. 
“Também convidamos o Espírito ao lar quando fazemos  
a noite familiar e a oração familiar.”

De fato, diz Sandeep, sua mãe lembra que eles devem 
“orar todos os dias ao sair e ao chegar. Quando ela diz: 
‘Não deixem de ser gratos’, sinto vontade de ser grato  
por tudo”.

Sujith diz que, além do lar, outro refúgio de paz são as 

em poder trocar ideias com minha irmã.” Quando Naga 
fica aborrecido, Pavani o acalma. Naga é um tanto reser-
vado, assim Pavani ajuda-o a ser mais extrovertido.

“Mas acima de tudo, fortalecemos um ao outro na 
observância dos padrões”, diz Naga. Pavani pede, por 
exemplo, conselhos a Naga sobre roupas recatadas. “Se 
ele acha que não estão à altura dos padrões da Igreja, não 
as uso”, conta ela. E eles falam muito sobre serviço, tanto 
na Igreja quanto na comunidade. Essas conversas são em 
parte responsáveis pelo sonho de Naga de ser cardiolo-
gista um dia. “Quero que minha carreira seja outra forma 
de servir”, explica ele.

Os adolescentes da família Ratnam explicam que ter o 
sacerdócio em casa também contribui para o bem-estar 
da família. Eles lembram-se com saudade de quando o 
pai começou a levá-los à Igreja oito anos antes. Eles pre-
cisavam viajar — todos os quatro numa única motocicleta 

A Igreja e a família constituem portos segu-
ros para a família Ratnam (página anterior) 
e para (em sentido horário a partir do alto, à 
esquerda) Sujith, Sandeep e Hepsiba Batha; 
Pavani e Naga Ratnam; a família Butty e outros 
jovens de Visakhapatnam, que tem três ramos.



 

NAVEGAR EM EMBARCAÇÃO AMIGA

Pavani Kotala Ratnam aprendeu muito sobre a amizade  
ao aplicar os princípios do evangelho. “Quando entrei 

para a Igreja, fui ridicularizada em minha classe na escola 
porque nunca trapaceava nas provas. Nunca mentia. Se 
alguém pedia que eu fizesse algo bom, fazia sem demora.  
E sempre era educada ao conversar com todos. Eu tinha bons 
amigos na Igreja, mas meus ‘amigos’ da escola não gostavam 
de meus padrões. Diziam que eu era louca e riam de mim na 
frente dos outros.

Eu conversava com meu pai e minha mãe sobre que tipo 
de amigos deveria ter”, continua ela. “Conversar com eles 
foi uma das melhores decisões que já tomei. Ajudaram-me a 
estar bem comigo mesma, a escolher amigos que me edifica-
vam e a tentar tratar todos bem.

Em pouco tempo eu estava conversando com todos —  
o menino mais alto, o melhor aluno — falava com todos.  
Eu tentava dar um bom exemplo. No início não achei amigos 
que me incentivassem e não foi fácil. Mas meus professores 
me incentivavam. Em certas ocasiões eles me perguntavam: 
‘Por que você é diferente?’

reuniões do ramo, onde os membros aprendem o evan-
gelho juntos, onde todos são bem-vindos para adorar o 
Senhor e participar de atividades nas quais jovens com os 
mesmos padrões podem fortalecer uns aos outros e apa-
ziguar os temores uns dos outros. “O Senhor nos diz que 
somos a luz do mundo”, lembra Sujith (ver Mateus 5:14). 
“Ao nos reunirmos, mantemos a luz acesa e nos sentimos 
mais à vontade para fazê-la brilhar.”

Felizes em Casa
Foi esse tipo de brilho que levou o evangelho para a 

família Butty. As irmãs Sandhya e Sudha Butty e a mãe e o 
pai delas mal conseguem tirar o sorriso do rosto — de tão 
ansiosos para contar como conheceram a Igreja.

“Entramos para a Igreja em família”, explica Sandhya. 
“Vínhamos procurando a igreja verdadeira havia muito 
tempo. Sabíamos que precisávamos ser batizados. Então, 

Outros colegas continuavam a dizer: ‘Por que você se com-
porta assim?’ e ‘Por que você conversa com aquele menino 
que nem é de sua classe social?’”

Mas, por fim, aquelas ondas de oposição cessaram as 
investidas. “Eu sabia que era diferente num bom sentido e 
que deveria ser eu mesma e fazer o que é certo. Eu tinha essa 
determinação”, conta.

Agora Pavani ficou conhecida entre os colegas como uma 
jovem simpática que é uma influência positiva na escola.

certo dia nosso pai viu dois élderes. As plaquetas que  
eles traziam no peito diziam ‘A Igreja de Jesus Cristo’  
e ele sabia que tinha de falar com eles.”

As lições missionárias começaram para valer. “Aprende-
mos que, para fazer a vontade do Pai, Jesus Cristo sofreu 
por nós, realizou a Expiação e abriu as portas para nosso 
regresso à presença do Pai Celestial caso O seguíssemos”, 
diz Sudha. Com esse testemunho firmemente ancorado, 
filiar-se à Igreja era como navegar para casa em mares 
tranquilos, e os Butty desde aquela época se alegram com 
a decisão que tomaram.

Diariamente os barcos de pesca saem de Visakhapat-
nam. Todos os dias, os jovens dos Ramos Visakhapatnam  
I e II e Gajuwaka navegam mar adentro. Todos eles 
podem voltar em segurança a um porto conhecido. Mas 
no caso dos santos dos últimos dias, é um porto que não é 
só seguro para o momento, mas para toda a eternidade. ◼



                Há cerca de quinze anos, recebi o 
diagnóstico do mal de Parkinson. 

Quatro anos depois, minha saúde 
foi declinando a olhos vistos e fi quei 
preso a uma cadeira de rodas. Sentia 
extrema frustração devido à nova 
condição, pois sempre fora muito 
ativo no decorrer de toda a vida.

  Por volta daquela época fui a uma 
conferência em Dundee, Escócia, 
onde estava presente o Presidente 
Thomas   S. Monson, naquele 
tempo, conselheiro na Primeira 
Presidência. Ao fi m da reunião, 
um membro aproximou-se 
de mim.

  “Irmão Sharkey?”
  “Sim?”

V O Z E S  D A  I G R E J A

  “Venha até a frente para ver o 
Presidente Monson.”

  Eu não pretendia ir, mas alguns 
minutos depois o homem voltou.

  “Irmão Sharkey”, disse ele, “o 
Presidente Monson está esperando 
para vê-lo”.

  “Mas ele nem me conhece”, 
respondi.

  “Mesmo assim, ele está esperando 
para vê-lo. Ele ouviu falar de 

sua enfermidade.”
  Concordei e fui ver o 

Presidente Mon-
son. Ele me 
cumprimentou 
calorosamente 
e perguntou se 
eu gostaria de 
receber uma 
bênção do 
sacerdócio. 
Aceitei.

  Achamos 
uma sala, e 

o Presidente 
Monson per-
guntou quem eu 
gostaria que me 
ungisse. Perguntei 

se poderia ser meu bispo. Quando 
alguém saiu para procurá-lo, um dos 
companheiros de viagem do Presidente 
Monson lembrou que, se eles não 
fossem embora logo, não chegariam 
a tempo ao aeroporto de Edimburgo.

  O Presidente Monson sorriu e, 
referindo-se a ele e a mim, respon-
deu: “Ao chegarmos a esta idade, 
aprendemos a priorizar. Vamos che-
gar lá a tempo”.

  Quando meu bispo chegou, ele e 
o Presidente Monson administraram 
minha bênção. A bênção que o Pre-
sidente Monson deu-me não foi de 
cura, mas para que eu conseguisse 
lidar com a doença e os males asso-
ciados a ela. Foi também uma bênção 
para que minha família conseguisse 
ajudar-me a lidar com a enfermidade.

  Agora, uma década depois, ainda 
tenho o mal de Parkinson, mas aos 74 
anos de idade estou bem. E é verdade 
que descobri maneiras de lidar com 
a doença. Sinto-me bem e não uso 
cadeira de rodas desde o dia em que 
recebi a bênção. Meu médico me 
chama de seu “paciente estrela”.

  Sempre serei grato ao Presidente 
Monson por sua bondade ao con-
versar com um homem que nem 
conhecia e dar-lhe uma bênção. Mas 
também serei grato ao que ele me 
ensinou sobre o uso do sacerdócio.

  Detemos chaves e ofícios dife-
rentes na Igreja, mas possuímos o 
mesmo sacerdócio. O gesto de bon-
dade do Presidente Monson me ensi-
nou que o importante não é quem 
possui o sacerdócio, mas como é 
usado para abençoar a vida dos fi lhos 
do Pai Celestial.  ◼ 
   George Sharkey, Escócia

            

O PRESIDENTE MONSON 
QUER VÊ-LO

  O Presidente Monson me 
cumprimentou calorosa-
mente e perguntou se eu 
gostaria de receber uma 
bênção do sacerdócio.
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       Filiei-me à Igreja em 1996, quando 
era mãe solteira, vários anos 

depois do batismo de minha irmã 
gêmea, Theresa. Quando ela se 
converteu, uma amiga em comum 
me disse: “Por que ela foi para 
aquela igreja? Lá as mulheres são 
subalternas”.

  Por conviver com membros da 
Igreja, eu sabia que a percepção 
de minha amiga era errônea — os 
casais que eu conhecera na Igreja 
eram alguns dos mais sólidos e igua-
litários que eu já vira. Eu sabia que 
só os homens possuíam o sacerdó-
cio na Igreja, mas eu percebia que 
usavam o sacerdócio para benefi ciar 
a todos.

  Essa verdade foi corroborada 
quando recebi o diagnóstico de 
câncer de mama onze anos depois 
de meu batismo. Ao ouvir a notícia, 
o Espírito instou-me a pedir uma 
bênção do sacerdócio, e o fi z na 
mesma noite. Na bênção, foi-me 
prometido que o câncer deixaria 
meu organismo, que meu corpo 
seria curado e que o Espírito guiaria 
meus médicos.

  Essa bênção foi a primeira de 
muitas que eu viria a receber nos 
três anos seguintes de tratamentos e 
cirurgias. Deu-me fé para saber que 
a cura física viria se fosse da vontade 
do Senhor ou que ocorreria espiri-
tualmente — e eu ganharia forças 
para lidar com minha provação.

  Vivenciei o segundo tipo de 
cura uma noite, após uma cirurgia. 

ABENÇOADA PELO 
SACERDÓCIO

Lembro-me de acordar sentindo 
dores atrozes. Logo em seguida este 
pensamento me veio à mente: “Você 
sabe que vai melhorar. Você recebeu 
a promessa de que seu corpo seria 
curado. Você sabe que vai superar 
tudo isso”.

  Em outra ocasião acordei no 
meio da noite preocupada com 
o futuro. “O que vai acontecer 
comigo?” pensei. Esse estado de 
pânico durou umas duas horas, mas 
foi o único momento durante minha 

luta de três anos contra a doença 
em que senti tal ansiedade. A paz 
que recebi por meio das bênçãos 
do sacerdócio me susteve e me 
permitiu suportar coisas que julgava 
incapaz de aguentar.

  O sacerdócio continuou a fortale-
cer-me por ocasião de uma infecção 
pós-operatória e uma forte febre. 
Certa noite, nesse período, meu 
cunhado veio ao hospital e deu-me 
uma bênção. A febre vinha subindo 
o dia inteiro, mas depois da bênção 
começou a baixar de modo cons-
tante. Estava admirada, mas não 
surpresa.

  Vi cumprir-se a promessa de que 
os médicos seriam guiados. Quando 
acordei depois de uma das cirurgias, 
a médica veio ver-me.

  “Eu já tinha terminado a interven-
ção”, explicou ela, “mas algo me disse 
que eu deveria ir mais fundo, e aca-
bei encontrando mais áreas afetadas 
e pude extirpá-las. Foi sorte tê-las 
achado”.

  Ela não é membro da Igreja, mas a 
promessa da bênção que eu recebera 
anteriormente se cumprira. O Espírito 
a guiara.

  Sou grata pelos portadores do 
sacerdócio dignos de minha ala e 
família que me ajudaram e usaram 
o sacerdócio para abençoar minha 
vida. Sou grata pelas esposas que os 
apoiam e os incentivam a honrarem 
o sacerdócio e a usarem-no para 
abençoar os outros. Acima de tudo, 
sou grata ao Pai Celestial por ter-nos 
abençoado com Seu poder na Terra, 
um poder que abençoa todos os 
Seus fi lhos.  ◼ 
   Virginia Gillis, Massachusetts, EUA

  Ao ouvir a notícia de que tinha 
câncer de mama, o Espírito ins-
tou-me a pedir uma bênção do 
sacerdócio.
  

  



V O Z E S  D A  I G R E J A

     Eu estava cuidando das lâminas 
de irrigação num trecho de nossa 

fazenda no norte da Califórnia, EUA. 
Era um dia agradável porque meu 
pai estava lá para ajudar. Quando 
terminamos, cada um saltou em seu 
Buggy e iniciamos o trajeto para casa, 
só pensando no jantar. Meu pai ia à 
frente.

  De um dos lados de nossa 
fazenda estava o Rio Pit. Andáva-
mos na beiradinha do campo para 
não atingirmos os pés de alfafa 
com as rodas enormes dos Buggies. 
O campo estava a nossa direita, e 
o rio, à esquerda, abaixo de uma 
margem bem íngreme. Nossa visão 
estava comprometida por causa de 
nevoeiros.

  Estávamos em velocidade bastante 
alta quando fui parar fora da estrada 
e atingi uma moita de arbustos com 
a roda traseira direita. O impacto 
me obrigou a virar o veículo brus-
camente para a esquerda em dire-
ção ao rio e margem abaixo. Tentei 
parar, mas o declive era acentuado 
demais e minha velocidade, alta 
demais. Achei que certamente cairia 
no rio. Felizmente, havia uma árvore 
na margem bem em meu caminho. 
Quando dei por mim, estava olhando 
o veículo do alto da árvore! Foi o 
maior susto de minha vida.

  Senti que escapara da morte por 
um triz, mas além de alguns arra-
nhões e escoriações, não me ferira. 
Depois de me acalmar e respirar 
fundo algumas vezes, percebi que 
seria impossível trazer sozinho o 
Buggy de volta ao alto da mar-
gem. Minha esperança era ver a 
cabeça de meu pai surgir numa das 
extremidades da margem, a minha 

procura, mas não vi. Assim, senti-me 
ainda pior.

  Com difi culdade, cheguei ao alto 
da margem, mas meu pai não estava 
à vista. Fiz uma oração silenciosa ao 
Pai Celestial, pedindo-Lhe que man-
dasse meu pai me socorrer. Então 
comecei a andar. 

  Enquanto isso, meu pai tinha 
quase chegado em casa, mas teve 
a impressão de me ouvir chamá-lo. 
Assim, olhou para trás pela primeira 
vez desde a saída do roçado. Só então 
percebeu que eu não estava mais 
atrás dele. Ele sabia que havia algo 
de errado e veio a minha procura, até 
me achar.

  Posteriormente, meu pai me 
contou que me escutara dizer: “Pai, 
preciso de você!” A essa altura, ele 
estava a mais de três quilômetros de 
distância. Nesse instante eu soube 
que um Pai Celestial amoroso ouvira 
minha oração e avisara meu pai que 
eu precisava de ajuda.

  Sou grato ao Espírito Santo e aos 
sussurros de verdade e orientação 
que recebemos Dele. Também sou 
grato por um pai amoroso que era 
digno e assim podia ouvir as comuni-
cações do Espírito Santo.  ◼ 
   Michael K. hewett, Utah, EUA

 PAI, PRECISO DE VOCÊ

  Fiz uma oração silenciosa ao Pai 
Celestial, pedindo-Lhe que man-
dasse meu pai vir me socorrer.
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       Certa manhã, ao subir uma 
ladeira inclinada na parte sul 

do campus da Universidade Bri-
gham Young ouvi um estrondo 
atrás de mim. Dei meia volta e vi 
um rapaz estendido de bruços na 
calçada, com a bicicleta em pedaços 
a vários metros de distância. Fiquei 
em estado de choque até vê-lo 
tentar debilmente levantar a cabeça. 
Então corri em sua direção, junta-
mente com quatro outras pessoas 
que estavam subindo o morro.

  O estudante que chegou ao ciclista 
primeiro o virou com cuidado, o 
que deixou à vista cortes profundos 
nos lábios, no nariz, no queixo e na 
sobrancelha. Outro estudante usou o 
celular para chamar uma ambulância. 
Uma jovem mãe a meu lado ofereceu 
um pedaço de tecido, que o primeiro 
estudante usou para estancar o san-
gramento nos lábios do rapaz. Uma 
segunda mulher e eu estávamos por 
perto, esperando ansiosas a chegada 
dos paramédicos.

  Os olhos do rapaz acidentado se 
abriram de repente, e ele olhou, con-
fuso, o rosto das pessoas em volta.

  “Onde estou?” perguntou. “O que 
aconteceu?”

  O estudante que estava pressio-
nando o pano contra os lábios dele 
respondeu: “Está no lado sul do cam-
pus. Teve um acidente de bicicleta”.

  O ciclista gemeu. “Dói!”, disse ele. 
“Ajudem-me!”

  O estudante disse ao rapaz que 
a ambulância já estava a caminho e 

GOSTARIA DE RECEBER 
UMA BÊNÇÃO?

perguntou-lhe o nome.
  “David”, respondeu, chorando 

baixinho. “Onde estou?” voltou a 
perguntar.

  Um homem de terno e gravata e 
que aparentava mais idade — talvez 
fosse professor — se aproximou e 
perguntou a David se queria uma 
bênção. Ele concordou com a cabeça, 
agradecido.

  O professor fez uma pausa. “Mas 
não tenho óleo”, disse ele olhando 
em volta de si. As pessoas em volta 
balançaram a cabeça. O ciclista ferido 
emitiu um gemido e apontou para 
seu bolso com um gesto debilitado. 
O estudante ao lado dele seguiu 
a instrução e retirou do bolso do 
ciclista um chaveiro grande com 
um pequeno recipiente de óleo 
consagrado.

  “Ainda há um pouco!” exclamou 
o estudante.

  O ciclista acalmou-se logo que o 

professor e os estudantes do sexo 
masculino impuseram as mãos sobre 
sua cabeça e lhe deram uma bên-
ção. Eu também senti calma quando 
o professor prometeu ao rapaz que 
se recuperaria, fi caria em paz e se 
aproximaria mais do Salvador devido 
àquela experiência.

  Logo a ambulância chegou e levou 
o ciclista. A caminho da aula, dei-me 
conta de que o ciclista levava óleo 
consagrado consigo a fi m de usar o 
sacerdócio para abençoar alguém que 
precisasse. Naquele dia, porém, ele 
mesmo foi abençoado. Saí dali com 
um amor profundo pelos homens 
fi éis que vivem constantemente 
prontos para abençoar o próximo e 
dignos diante do Senhor, que também 
os abençoa.  ◼ 
   Lia McClanahan, Utah, EUA

  O ciclista ferido emitiu um gemido 
e apontou para seu bolso com um 
gesto debilitado. O estudante ao 
lado seguiu a instrução e retirou 
um pequeno recipiente de óleo 
consagrado.



42 A  L i a h o n a

      Suzy Taggy Coelho Caldas Nelsen

      Minha mãe cresceu em meio 
ao abandono, à fome e à 
pobreza. Não recebeu ins-

trução formal, mas tinha consciência 
do valor da educação e de seu poder 
de transformar a vida das pessoas. Ao 
costurar folhas usadas de papel para 
fazer um caderno para eu levar para 
a escola, minha mãe sempre frisava 
que os estudos poderiam me ajudar 
a escapar de uma vida de pobreza.

   Início Modesto
  Nasci prematura no Norte do Bra-

sil, mais de três meses antes da data 
prevista. Trinta anos atrás, as chan-
ces de sobrevivência para um bebê 
prematuro naquele hospital público 
infestado de baratas eram quase 
nulas. Os médicos disseram a minha 
mãe que eu morreria em questão de 
horas. Mas não morri. O Senhor me 
ajudou a sobreviver.

  Quando eu tinha cerca de cinco 
anos de idade, meu pai abandonou 
minha mãe, meus quatro irmãos e a 
mim. Minha mãe também fora aban-
donada pelos pais quando menina, 
assim não tinha familiares a quem 
pedir ajuda. Como não tínhamos con-
dições de alugar uma casa, alugamos 

O PODER DA 

 Educação 

um lote de terra. Construímos nossa 
casa com madeira reaproveitada, 
papelão e plástico e um teto de palha. 
Os únicos móveis eram uma rede, 
que costumava ser dividida entre 
duas ou três pessoas, e nossa cama, 
que fi zemos com algumas caixas de 
papelão achatado.   Não tínhamos 
água encanada nem eletricidade. Não 
tínhamos nada.

  Minha mãe trabalhava como 
empregada doméstica e lavadeira. Eu 
ia com ela ao rio e ajudava da melhor 
maneira possível. Depois andávamos 
por horas a fi o entregando as roupas. 
Esses momentos que passávamos 
trabalhando juntas eram preciosos 
para mim. Foi assim que construí um 
relacionamento com minha mãe.

  Embora trabalhássemos muito, 
parecia que nunca tínhamos dinheiro 
sufi ciente. Às vezes mal tínhamos o 

que comer. Minha mãe nos dava sua 
comida e às vezes passava dias sem se 
alimentar. Tomávamos água e íamos 
dormir, pois era tudo o que podíamos 
fazer para evitar a sensação de fome.

  Sabem dividir um ovo entre seis 
pessoas? Eu sei.   

  Eu tinha um grupinho de amigos 
quando era pequena, mas com o 
passar do tempo, cada um seguiu 
seu caminho. As meninas passaram 
a vender o corpo para garantir o 
sustento e os meninos começaram a 
roubar. Quando me convidaram para 
fazer o mesmo, senti algo dentro de 
mim dizer que não era certo. Sei que 
o Senhor já velava por mim desde 
aquela época, mesmo antes de me 
tornar membro da Igreja, e continuei 
a ver Sua mão em minha vida.

    Nunca Largar os Estudos
  Fazia tempo que eu e meus irmãos 

estávamos numa lista de espera 
para matrícula em escolas públicas. 
Quando fi nalmente surgiram vagas, 
minha mãe falou muitas coisas boas 
sobre a escola. Ela garantiu que, se 
eu levasse os estudos a sério, um dia 
seria alguém na vida. Nunca esque-
cerei suas palavras: “Infelizmente não 

Minha mãe me incen-
tivou a ser uma aluna 
aplicada, pois era a 
única maneira de ven-
cer a pobreza.
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posso lhe oferecer uma vida confortá-
vel. Infelizmente você precisou apren-
der tão cedo na vida e com tanta 
difi culdade a importância do trabalho, 
mas agora você vai ter a oportuni-
dade de estudar. Seja como for, nunca 
largue os estudos, pois é o único jeito 
de sair desta vida”.   

  Quando comecei a estudar, tínha-
mos de ser criativos para conseguir 
os materiais escolares. Eu pegava 
folhas de papel em branco nas lixei-
ras e levava para casa. Minha mãe 
as costurava para fazer cadernos. 
Ela comprava um lápis e o dividia 
em três para levarmos à escola: um 
pedaço para mim e os outros dois 
para minhas duas irmãs. Nossos dois 
outros irmãos ainda eram pequenos 
demais para ir à escola conosco.

    Uma Nova Religião
  Devido a tantos sofrimentos 

ao longo da vida, minha mãe não 
acreditava na existência de Deus. 
No decorrer de minha infância, eu 
também não. Mas com o passar dos 

anos, comecei a fazer perguntas 
sobre Deus. Eu me questionava por 
que minha família nunca tivera a 
oportunidade de ter uma vida digna e 
por que eu nunca tivera brinquedos, 
comida sufi ciente ou roupas novas. 
Sempre que eu fazia essas perguntas, 
por algum motivo sentia no coração 
que não estava sozinha. Esse senti-
mento me trouxe consolo durante 
muitos anos.

  Quando eu tinha mais ou menos 
treze anos de idade, os missionários 
santos dos últimos dias vieram a 
nossa casa. Responderam a todas as 
minhas perguntas e me ensinaram 
sobre Jesus Cristo. Disseram-me que 
havia uma igreja onde eu poderia 
aprender mais sobre o evangelho 
em classes especiais para jovens de 
minha idade. Ensinaram-me a orar. 
Falaram-me do Livro de Mórmon. 
Quando fui batizada, ninguém de 
minha família foi assistir.

  Senti-me sozinha, mas sabia que 
estava fazendo o que era certo. 
Foi-me apresentada uma nova vida 
— uma vida de esperança, felicidade, 
fé e amor. Eu sabia que meus ami-
gos de infância buscavam refúgio 
nas drogas e na imoralidade. Achei 
o meu refúgio nos braços de um Pai 
Celestial amoroso e no evangelho de 
Seu Filho. Depois de meu batismo, 
soube que o Senhor velara por mim 
ao longo de toda a minha vida.

  Aprendi muito sobre o evangelho. 
Conheci pessoas que tinham as mes-
mas crenças que eu. Alguns membros 
conheceram um pouco de minha 
vida ao me visitarem em casa. Aju-
daram-me generosamente a comprar 
roupas e sapatos para ir à Igreja e 

 Minha mãe me man-
dava para a escola 
com um caderno 
caseiro e a terça 
parte de um lápis.
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cadernos para a escola. Eu trabalhava 
regularmente como babá para mem-
bros da Igreja e passei a ganhar mais 
dinheiro do que nunca. Por ser muito 
jovem, teria sido fácil afastar-me do 
evangelho. Mas com o apoio dos 
membros da Igreja, fiquei firme em 
minha fé recém-descoberta.

O evangelho verdadeiramente 
mudou minha vida. Depois de meu 
batismo, eu tinha mais energia para 
aprender na escola. Aprendi muito e 
passei a dar aulas particulares. Se não 

dominava um assunto, estudava até 
assimilá-lo bem o bastante para poder 
ensinar. Usava o dinheiro das aulas 
particulares para ajudar em casa.

Recebi a bênção patriarcal e fui 
aconselhada a servir como missioná-
ria, pois o Senhor reservara na missão 
uma bênção especial para mim que 
mudaria minha vida para sempre. Eu 
desconhecia o significado disso, mas 
sabia que compreenderia no devido 
tempo, se fosse obediente.

Novas Oportunidades
Servi na Missão Brasil Curitiba de 

2000 a 2002. Com a ajuda de uma 

companheira, tive a oportunidade 
de ir para os Estados Unidos estudar. 
Eu tinha certeza de que isso de fato 
mudaria minha vida para sempre. 
Sabia que o Pai Celestial velava por 
mim e tinha um plano específico para 
minha vida. Essa oportunidade de ir 
além nos estudos era uma resposta a 
minhas orações.

Eu sabia que seria difícil aprender 
uma segunda língua, mas também 
sabia que seria possível se eu me 
dedicasse. Estudei no Centro de 
Língua Inglesa da Universidade Bri-
gham Young e chegava a passar dez 
horas por dia na biblioteca. Um de 
meus professores sugeriu que orás-
semos para receber o dom das lín-
guas, assim todas as noites eu orava 
e pedia esse dom ao Pai Celestial. Ele 
certamente me ajudou.

Ao término de meu curso no Cen-
tro de Língua Inglesa, fui admitida em 
várias universidades. Decidi estudar 
na Universidade Brigham Young–
Idaho e pleitear uma vaga no curso 
de Enfermagem. Ouvira dizer que era 
dificílimo entrar, principalmente no 
caso de estrangeiros. Assim, estudei o 
máximo que pude. Meus amigos brin-
cavam comigo dizendo que eu deve-
ria me mudar para a biblioteca, pois 
praticamente já morava lá. Mesmo 
depois do horário de fechamento da 
biblioteca, eu ia para casa e conti-
nuava a estudar.

Nos momentos difíceis, recordava 
as palavras do Presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008): “Vocês precisa-
rão de toda a instrução que puderem 
obter. Sacrifiquem um carro ou tudo o 
que for necessário para qualificarem-se 
para o trabalho profissional”.1 Eu sabia 

INSTITUTO

Onde quer que estude, 
você pode reunir-se 

com outros jovens adultos 
em um dos mais de 500 
institutos de religião do 
mundo inteiro. Para achar 
o mais próximo de sua resi-
dência, entre em contato 
com seus líderes locais do 
sacerdócio ou acesse www 
.LDS.org/institutes

RECEBER TREINAMENTO
“O Senhor deseja que vocês 
eduquem a mente e as mãos, 
seja qual for sua área de atuação. 
Quer consertando geladeiras ou 
realizando cirurgias delicadas, 
vocês precisam receber treina-
mento. (…) Vocês trarão honra 
para a Igreja e serão ricamente 
abençoados por causa desse 
empenho.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
“Conselhos e Oração do Profeta para os 
Jovens”, A  Liahona, abril de 2001, p. 35.

Quando fui  
admitida no curso 

de enfermagem, 
sabia que seria difí-
cil, mas sabia tam-
bém que o Senhor 

estaria comigo.
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 PERPETUAR A EDUCAÇÃO

  O Fundo Perpétuo de Educação 
(FPE) foi criado em 2001 para 

ajudar os membros da Igreja a terem 
acesso a instrução e treinamento que 
lhes permitam ser autossufi cientes. Os 
membros da Igreja que preencherem 
os requisitos para o programa rece-
bem um empréstimo que os ajuda a 
arcar com os custos dos estudos. Eles 
restituem o empréstimo depois de ini-
ciarem a vida profi ssional. Para poder 
receber um empréstimo do FPE, o 
candidato precisa seguir uma série de 
passos, entre eles:

    •    Ser membro digno e ativo da 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. Os candidatos 
do sexo masculino entre 19 e 26 
anos de idade devem ser ex-
missionários ou ter recebido 
uma dispensa justifi cada.

    •    Deve ser endossado pelos líderes 
do sacerdócio.

    •    Deve matricular-se no instituto de 
religião, a menos que seja casado 
ou tenha mais de 30 anos de idade.

    •    Deve morar, trabalhar e estudar 
num país em que o FPE tenha sido 
aprovado. Os empréstimos do FPE 
estão disponíveis para membros 
de mais de 40 países.

    •    Deve comprometer-se a arcar com 
fundos pessoais o máximo possível 
das despesas de estudo, bem como 
a concluir o curso, procurar um 
emprego melhor e restituir inte-
gralmente o empréstimo.

    Se tiver interesse em candidatar-se 
a um empréstimo por meio do FPE, 
entre em contato com seu líder local 
do sacerdócio. Aprenda mais sobre o 
programa acessando   pef.LDS.org  .

que eram palavras de um profeta de 
Deus e as levei a sério.

  Quando fui admitida para o 
curso de Enfermagem, meu coração 
encheu-se de gratidão e felicidade. 
Eu sabia que não seria fácil e que eu 
precisaria continuar a fazer sacrifí-
cios, mas sabia que o Senhor estaria 
comigo.

  Conheci meu marido na facul-
dade e nos casamos em 2007. Minha 
mãe também se fi liou à Igreja no 
mesmo ano. Ela me disse que nunca 
entendera o motivo de minha feli-
cidade, devido a todas as coisas 
terríveis que nos tinham acontecido. 
Mas, depois de entrar para a Igreja, 
passou a compreender. O evange-
lho de Jesus Cristo abençoou minha 
família, e fi co feliz ao ver minha 
mãe abençoada depois de todos 
os sacrifícios que fez. Sempre lhe 
serei grata.

  No início de 2010, estava fi nali-
zando os preparativos para a forma-
tura — e grávida de nosso primeiro 
fi lho. Dois meses antes da colação de 
grau, tive complicações na gestação, 
e nosso bebê nasceu de cesariana. 
Meus professores me aconselharam a 
tirar licença e concluir o curso depois. 

Mas eu estava tão perto — só a dois 
meses da formatura!

  Assim, eu e meu marido organiza-
mos nosso tempo com cuidado a fi m 
de equilibrarmos bem nossas priorida-
des para que eu conseguisse terminar 
meu curso. Programei meus horários 
de estudo de modo a dar a meu 
marido e nosso fi lho a atenção de que 
precisavam. Às vezes meus sogros 
fi cavam com nosso fi lho enquanto eu 
assistia às aulas. Duas colegas maravi-
lhosas me ajudavam a revisar a maté-
ria. Eu sentia que o Senhor enviara 
todas essas pessoas para me apoiar 
nesses momentos difíceis.

    Uma Vida Melhor
  Depois de formada, passei no 

exame de credenciamento estadual e 
comecei a trabalhar como enfermeira 
para ajudar no sustento da família 
enquanto meu marido terminava seus 
estudos. Não pretendo trabalhar após 
o início da carreira de meu marido, 
mas se uma tragédia ou difi culdades 
econômicas me obrigarem a isso no 
futuro, sinto-me preparada devido a 
meu curso superior.

  Minha mãe tinha toda a razão: os 
estudos podem  mesmo  mudar a vida 
das pessoas. Mudou a minha e mudará 
a de meus fi lhos. Espero que eles per-
cebam que tive sucesso por seguir o 
plano do Senhor para mim. Ele queria 
que eu estudasse e me ajudou a cada 
passo da longa caminhada. Espero 
que meus fi lhos aprendam a trabalhar 
como eu aprendi e que venham a valo-
rizar a educação tanto quanto eu.  ◼ 
     NOTA
    1.   Gordon B. Hinckley, “Conselhos e Oração 

do Profeta para os Jovens”,  A  Liahona,  abril 
de 2001, p. 34.

             

 “Sacrifi quem (…) tudo o 
que for necessário para 
qualifi carem-se para o 
trabalho profi ssional.” Eu 
sabia que eram palavras 
de um profeta de Deus e 
as levei a sério.
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“Como posso saber se minhas provações visam a 
meu aperfeiçoamento ou se constituem a maneira 
de o Pai Celestial me advertir e indicar que estou no 
caminho errado?”

        A s tribulações ajudam-no a tornar-se uma pessoa 
melhor — seja qual for a causa delas — caso você as 
use para crescer espiritualmente.

  Sua consciência lhe indicará se você está seguindo 
a direção errada. Caso se sinta mal acerca de algo 

que tenha feito, ore ao Pai Celestial e peça-Lhe perdão. Tente reparar 
todos os problemas que tiver causado. Talvez também seja preciso 
pedir conselhos aos pais e líderes do sacerdócio. Esses passos o aju-
darão a sentir-se melhor e a seguir na direção correta.

  As provações que não resultarem de pecados também podem 
ajudá-lo a aperfeiçoar-se. Esse tipo de tribulação pode pôr sua fé e 
paciência à prova ou pode ensinar-lhe acerca de si mesmo. Para usar 
essas provações para seu crescimento, pergunte a si mesmo o que 
pode aprender com elas e como pode sair-se melhor no futuro.

  Sua fé pode ser fortalecida durante as provações se você pedir 
ajuda ao Pai Celestial. Assim como o Salvador fez ao sofrer, você 
pode orar “mais intensamente” ( Lucas 22:44 ). O Pai Celestial pode 
retirar a provação ou fortalecê-lo para suportá-la bem (ver  Mosias 
24:14–15 ).

   Os Amigos e Familiares Podem Ajudar
  Uma das maneiras pelas quais o Pai Celestial me 
adverte quando estou no caminho errado é inspirando 
amigos ou familiares a prestarem testemunho ou con-
tar uma experiência pessoal para mim. Se sinto culpa 
ou o desejo de mudar enquanto eles externam seus 

sentimentos, sei que preciso me arrepender e fazer algumas mudan-
ças em minha vida.
   Luis S., 17 anos, Flórida, EUA

     Examine Seu Coração
  Examine seu coração para saber se seus atos estão em harmonia com 
a vontade do Pai Celestial. Temos o Espírito Santo em nossa vida para 

nos ensinar a diferença entre o bem e o mal. 
Se você buscar a Deus e perguntar, o Espírito 
Santo lhe mostrará o que é preciso fazer. Seja 
para ensinar seja para advertir, a provação 
serve ao mesmo propósito: ajudá-lo a crescer 
e aperfeiçoar-se em Cristo caso você reaja 
com fé e confi ança no Senhor.
   Emily B., 18 anos, Califórnia, EUA

     O Senhor o Consolará
  O Pai Celestial deseja que todas 
as provações se tornem expe-
riências fortalecedoras e o 
moldem para tornar-se uma 
pessoa melhor. Tudo depende 

de sua forma de encará-las. Sei que algumas 
provações parecem muito difíceis para 
suportarmos, mas nos abençoarão no devido 
tempo se tivermos fé. Sempre tento lembrar 
o que o Senhor nos disse: “Não vos deixareis 
órfãos; voltarei para vós” (  João 14:18 ). Com 
esse conhecimento você pode superar qual-
quer provação que enfrentar e será fortale-
cido. Se você sentir que o Pai Celestial está 
avisando-lhe que está no caminho errado, 
tenha fé e dê ouvidos aos sussurros do Espí-
rito a fi m de permanecer apegado à barra de 
ferro. Ele o ama e sempre deseja que você 
seja o melhor que puder, enquanto Ele o 
ajuda ao longo da vida.
   Olivia B., 18 anos, Minnesota, EUA

     Refl ita
  Sinto que a melhor maneira de descobrir 
o propósito da provação é jejuar e orar 

 As respostas são auxílios e pontos de vista, não pronunciamentos doutrinários ofi ciais da Igreja.
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sinceramente a respeito. Tente tam-
bém refl etir. Se superasse a tribulação, 
você se tornaria uma pessoa melhor 
ou não mudaria em nada? Se você 
achar que sobrepujar a provação o 
tornará uma pessoa melhor e mais 
feliz, então está no caminho certo.
   Ammon K., 16 anos, Utah, EUA

     Ore para Aprender com 
as Provações

  O Pai Celestial sempre 
nos dá provações ao 
longo da vida e elas 
devem fortalecer-nos 
em Seu evangelho e 

em nossa fé. Se estivermos num 
caminho ruim, é a consequência das 
más escolhas que fi zemos. Ore 
sempre para que Deus o fortaleça e 
o ajude a discernir o lado bom da 
provação. Tenho um fi rme testemu-
nho de que as tribulações que o Pai 
Celestial põe em nosso caminho são 
para nos edifi car, aumentar nosso 
testemunho, ajudar-nos a aprender a 
não cair de novo ou ajudar os outros 
por meio de nossa experiência.
   Ruddy R., 17 anos, Guayas, Equador

     Permaneça no Caminho Certo
  Devemos ler as escritu-
ras e orar diariamente. 
Se assim procedermos e 
estivermos em sintonia 
com o Espírito Santo, 

Deus nos mostrará que escolhas 
devemos ou não fazer. Caso ache que 
o caminho que está trilhando não é o 
escolhido pelo Pai Celestial para sua 
vida, saia dele. Fique sempre no 
caminho estreito e apertado.
   Elizabeth P., 15 anos, Pensilvânia, EUA

 TORNAR-SE 
MAIS SEME-
LHANTE AO 
SALVADOR
  “Nosso Pai Celestial, 
que nos ama com-
pleta e perfeitamente, 

torna possível termos experiências que 
nos permitirão desenvolver atributos e 
características necessárias para tornar-
nos cada vez mais semelhantes a Cristo. 
As provações nos chegam sob várias 
formas, mas cada uma nos ajudará a 
tornar-nos mais semelhantes ao Salvador, 
se aprendermos a reconhecer o bem 
que acompanha cada experiência. Se 
compreendermos essa doutrina, vamos 
adquirir mais certeza do amor de nosso 
Pai. Talvez jamais venhamos a saber 
nesta vida por que passamos por essas 
coisas, mas podemos ter a confi ança de 
que vamos crescer com a experiência.”
   Élder James   B. Martino, dos Setenta, “Todas 
as Coisas Contribuem Juntamente para o 
Bem”,  A  Liahona,  maio de 2010, p. 101.

  

 PRÓXIMA PERGUNTA    Envie sua resposta até 15 de julho de 2011 para:  
    Liahona,  Questions & Answers, 7/11
  50 E. North Temple St., Rm. 2420
  Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
  Ou envie um e-mail para: 
  liahona@   LDSchurch   .org    

  As respostas podem ser editadas por motivo 
de espaço ou clareza.

  As seguintes informações e a permissão precisam 
constar de seu e-mail ou de sua carta: (1)   nome 
completo, (2)   data de nascimento, (3)   ala ou 
ramo, (4)   estaca ou distrito, (5)   sua permissão 
por escrito e, se for menor de dezoito anos, a 
permissão por escrito (aceita-se por e-mail) de 
um dos pais ou do responsável, para publicar sua 
resposta e fotografi a.
 

     As Provações Podem Servir 
de Alerta
  Acho que todas as provações ser-
vem para nos fortalecer, ainda que 
às vezes não pareça. Quando eu 
tinha quatorze anos, adoeci e pre-
cisei afastar-me da escola por oito 
meses e estudar em casa. Essa pro-
vação me ajudou a ser uma pessoa 
melhor e mais forte. Ajudou-me a 
dar valor ao que tenho. Às vezes 
as provações podem nos levar a 
reavaliar nosso rumo na vida, assim 
podem ser um bom sinal de alerta.
   Jennifer P., 17 anos, North Island, Nova 
Zelândia

     Seja Paciente 
  Se as provações resultarem da 
violação de um mandamento, é 
bem provável que se trate de uma 
advertência. Mas caso fujam de seu 
controle, talvez tenham vindo para 
ajudá-lo a crescer. Eu oraria e per-
guntaria ao Pai Celestial se há algo 
que convém mudar ou aprender 
com essa experiência e, se for o 
caso, peça-Lhe que indique o que 

é. Ore para ser fortalecido e conso-
lado. E seja paciente, pois a resposta 
pode estar a caminho.
   Michaela P., 17 anos, Idaho, EUA

  “ Fico assoberbado ao 
pensar em tudo que 
preciso fazer para 
viver o evangelho. 
Por onde começo?”



48 A  L i a h o n a

 

         T enho profundo respeito e 
admiração pelos rapazes que 
honram o Sacerdócio Aarônico. 

Permitam-me falar de três deles que 
pertencem à Estaca Nairóbi Quênia, 
na África.

   Martin Se Fortalece
  Aos quatorze anos de idade, Mar-

tin, do Ramo Westlands, saiu de casa 
em Nairóbi e foi estudar num colégio 
interno onde era o único membro 
da Igreja. Na escola de Martin, em 
certos dias da semana o desjejum se 
resumia a chá preto e pão. Com 700 
alunos, os dirigentes da escola não 
tinham condições de prever um car-
dápio especial para um único aluno, 
assim, Martin optou por tomar água 
com pão.

  Aos domingos ele tinha de ir a 
ofícios religiosos com o restante dos 

Viver o evangelho 
fortalece não apenas você, 
mas também os outros.

Seu Exemplo 

  

  Martin
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do seminário pelo correio e, depois de 
concluí-las, entrega-as sem demora ao pro-
fessor do seminário.

  Quando a escola fecha, Humphrey em 
geral precisa caminhar aos domingos 45 
minutos só na ida para conseguir transporte 
para a Igreja. Contudo, chega à Igreja sempre 
adiantado e pronto para servir conforme as 
designações recebidas.

  Sempre que recebe a designação para 
discursar, Humphrey prepara-se com esmero. 
Todos os ouvintes percebem os enormes 
esforços envidados na preparação.

    Viver os Padrões
  Hoje, na maior parte do mundo, os 

padrões morais continuam a desmoronar. 
Muitas vezes, os jovens que desejam contato 
com algo bom e honrado não sabem onde 
achar. As instituições de ensino abraçaram 
a falsa ideia de que os padrões morais são 

 Élder 
Joseph W. Sitati
  Dos Setenta

 

 IMPORTA 
colegas. Lá, ele era obrigado a ouvir ensi-
namentos religiosos que sabia ser por vezes 
distorcidos. Vez por outra seus colegas o 
olhavam de soslaio ao cochicharem sobre 
as crenças “estranhas” dele. Ocasionalmente 
alguns até o chamavam de adorador do 
diabo.

  Esses desafi os, em vez de enfraquecer 
Martin, fortaleciam-no. As visitas mensais dos 
pais e as mensagens frequentes de seu pre-
sidente de ramo, que sempre lhe mandava 
o último número da revista da Igreja  New 
Era , eram uma injeção de ânimo. A leitura da 
revista aumentava sua coragem para enfren-
tar essas provações.

    Joseph Nunca Falta
  Joseph, da Ala Riruta, tem o ofício de mes-

tre no Sacerdócio Aarônico. Permanece fi el 
ao evangelho apesar de ser o único membro 
da Igreja numa escola grande, na qual mui-
tos dos colegas usam drogas e participam 
de outras atividades nefastas. Joseph nunca 
faltou às reuniões da Igreja. Sempre chega 
antes da hora, asseado e pronto para servir 
conforme as designações recebidas do presi-
dente do quórum e do bispo. Ajuda a prepa-
rar o sacramento quase todos os domingos.

    Tarefas pelo Correio para Humphrey
  Humphrey, da Ala Upper Hill, também 

é mestre. Foi batizado na Igreja há apenas 
dois anos. Assim como Martin, Humphrey 
estuda atualmente num internato. Sua fé 
cresceu tanto desde sua conversão à Igreja, 
em parte porque ele recebe todas as tarefas 

  Joseph
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defi nidos individualmente e, portanto, 
são relativos e variáveis.

  Mas ao viver os padrões de sua 
religião, você pode ajudar as pessoas 
a sua volta a testemunhar a estabili-
dade, confi ança, paz e alegria que o 
evangelho proporciona. Seu exemplo 
pode ajudar a preparar outras pessoas 
para serem receptivas aos ensina-
mentos do evangelho restaurado. Os 
programas Dever para com Deus, 
dos Rapazes, e Progresso Pessoal, das 
Moças, podem ajudá-los a achega-
rem-se a Deus e conquistarem a con-
fi ança dos adultos e de seus amigos.

    O Exemplo Supremo
  Quer sejam rapazes ou moças, 

vocês honram o sacerdócio ao 
viverem de modo a mostrar aos 
amigos e pessoas a sua volta que 
vocês de fato seguem o Salvador. 
A vida do Salvador quando jovem 
é um exemplo maravilhoso para 
vocês. Quando Ele tinha apenas 
doze anos, foi atraído à obra de Seu 
Pai Celestial, sem contudo deixar de 
honrar Seus pais terrenos. As escri-
turas relatam que Ele ensinou várias 
pessoas no templo. Ele deixou 
perplexas pessoas mais velhas e ins-
truídas devido a Sua compreensão 
da doutrina (ver  Lucas 2:42–52 ). O 
Salvador demonstrou que doze anos 
não é uma idade precoce demais 
para começar a compreender as 

verdades profundas do evangelho 
se formos dignos de ter o Espírito 
conosco.

  As escrituras contêm muitos exem-
plos de jovens que foram valentes 
na fé. José, fi lho de Jacó, Daniel, 
Néfi  e outros. Além disso, podemos 
em nossa época nos espelhar no 
exemplo dos profetas e apóstolos 
modernos.

  A restauração do Sacerdócio 
Aarônico é uma mostra de que o 
Pai Celestial confi a nos rapazes e 
nas moças da Igreja. Ele espera que 
os rapazes usem o sacerdócio para 
abençoar Seus fi lhos de todas as 
idades. Vocês podem fazê-lo ensi-
nando o evangelho, batizando, admi-
nistrando o sacramento, ajudando 
os enfermos e afl itos, visitando lares 
para fortalecer as famílias e servindo 
conforme as atribuições recebidas 
do bispo ou presidente de ramo. Por 
meio do serviço que vocês prestarem 
no Sacerdócio Aarônico, as pessoas 
conseguem sentir o amor que o Pai 
Celestial tem por elas. Da mesma 
forma, vocês, moças, podem seguir o 
exemplo do Salvador vivendo dignas 
de ir ao templo, servindo as pessoas a 
sua volta, cuidando dos necessitados 
e desenvolvendo seus pontos fortes 
e talentos.

  Em muitas unidades da Igreja, vi 
rapazes cumprindo esses deveres do 
sacerdócio com reverência e digni-
dade. Também vi moças servindo de 
todo coração e alma. Esse serviço 
e a maneira como é prestado forta-
lece sua fé em Deus, o Pai, e em Seu 
Filho, Jesus Cristo. Também pode 
fortalecer a fé das pessoas a quem 
vocês servem.  ◼ 
          

 JULIET É DIGNA 
DE CONFIANÇA

  Moças, vocês dão o exemplo da 
mesma forma que os rapazes: 

vivendo o evangelho. Ao empenharem-
se nas designações do Progresso 
Pessoal, vocês aprenderão princípios 
que as ajudarão a saber que são fi lhas 

de Deus e o que o Pai Celestial espera 
de vocês.

  Juliet é um exemplo. Membro do 
Ramo Westlands, Juliet foi batizada na 
Igreja aos oito anos de idade. Apesar 
das circunstâncias difíceis, como o fato 
de ter sido criada por uma mãe solteira 
sem renda fi xa, os valores elevados de 
Juliet impressionaram tanto a direção da 
escola que ela foi escolhida para ser sua 
representante feminina. Ela é literalmente 
a aluna mais confi ável da escola.

  Juliet aprendeu que seu papel para 
honrar o sacerdócio é viver os padrões 
do evangelho. Seu exemplo demonstra 
que os rapazes e as moças que honram 
o sacerdócio podem achar favor diante 
de Deus e dos homens.
 

  Humphrey
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       Persuasão
   Persuadir   — incentivar alguém a 

crer em algo ou fazer algo por meio 
de argumentos e pleitos.

    Longanimidade

   Longanimidade   — 
paciência.

    “Assim como o 
Senhor é paciente 

conosco, sejamos pacientes com 
aqueles a quem servimos. Compreen-
damos que eles, tal como nós, são 
imperfeitos. Tal como nós, eles come-
tem erros. Tal como nós, eles querem 
que as pessoas lhes concedam o 
benefício da dúvida.

  Nunca desistam de alguém. E isso 
inclui vocês mesmos.”
   Presidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo Conse-
lheiro na Primeira Presidência, “Prosseguir com 
Paciência”,  A  Liahona,  maio de 2010, p. 56.

     Brandura e Mansidão
   Eis algumas coisas que as escritu-

ras nos ensinam sobre a brandura e a 
mansidão:
   •    Estão entre os frutos do Espírito 

(ver  Gálatas 5:22–23 ).
    •    A brandura é uma das caracterís-

ticas dos servos do Senhor (ver 
 I   Tessalonicenses 2:7 ;  II   Timóteo 
2:24 ).

    •    Os mansos herdarão a Terra 
(ver  Salmos 37:11 ;  Mateus 5:5 ).

    •    A mansidão é uma característica 
da fé em Cristo (ver  Morôni 7:39 ).

    •    A mansidão resulta na presença do 
Espírito Santo (ver  Morôni 8:26 ).

      Amor Não Fingido
   Não fi ngido  — genuíno, sem dissi-

mulação ou falsidade.
  Alguém lhes mostrou amor 

genuíno recentemente? Como vocês 
podem mostrar esse tipo de amor às 
pessoas? Escrevam a respeito disso 
em seu diário.

    Sem Hipocrisia e Sem Dolo
   Hipocrisia  — fi ngir ser algo que 

não se é.
   Dolo  — ardil, fraude.

    Reprovando Prontamente 
com Firmeza

   Reprovar   — repreender ou 
corrigir com brandura; expressar 
desaprovação.

   Prontamente   — rapidamente; 
logo, antes que seja tarde demais.

   Firmeza  — resolução.

    Quando Movido 
pelo Espírito Santo

   “Uma reprimenda 
inspirada e amorosa 
pode ser um convite 

à união. Deixar de fazê-lo, quando 
formos inspirados pelo Espírito Santo, 
levará à discórdia.”
   Presidente Henry B. Eyring, Primeiro Conselheiro 
na Primeira Presidência, “Ser Um”,  A  Liahona,  
setembro de 2008, p. 2.

      Nota do editor: Esta página não visa constituir 
uma explicação exaustiva do versículo selecio-
nado das escrituras, apenas o ponto de partida 
para seu próprio estudo pessoal.

L I N H A  S O B R E  L I N H A

 41 Nenhum poder ou infl uên-
cia pode ou deve ser mantido 
em virtude do sacerdócio, a 
não ser com persuasão, com 
longanimidade, com brandura 
e mansidão e com amor não 
fi ngido;
  42 Com bondade e conhe-
cimento puro, que grande-
mente expandirão a alma, 
sem hipocrisia e sem dolo—
  43 Reprovando pronta-
mente com fi rmeza, quando 
movido pelo Espírito Santo; e 
depois, mostrando então um 
amor maior por aquele que 
repreendeste, para que ele 
não te julgue seu inimigo.
 

   Doutrina e Convênios 
121:41–43 
  Joseph Smith ensinou o caminho do Senhor exercendo 
a autoridade do sacerdócio.
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       Pedro Ovalles

     Ao servir numa missão de 
tempo integral na República 
Dominicana, eu acabara de 

ser transferido para uma nova área 
famosa pela difi culdade na busca 
de pessoas para ensinar. Quando 
cheguei, tínhamos somente um pes-
quisador. Seu nome era Oriviades. 
Ele já visitara a Igreja, mas como era 
surdo e se comunicava por meio da 
linguagem de sinais, os missionários 
anteriores não tinham conseguido 
ensiná-lo.

  Certo dia, eu e meu companheiro 
decidimos jejuar e orar por um mila-
gre que nos permitisse ensinar Ori-
viades. Marcamos um horário para 
visitá-lo quando um de seus fami-
liares estaria presente para ajudar a 
traduzir, pois nem eu nem meu com-
panheiro conhecíamos a linguagem 
de sinais.

  No entanto, quando chegamos no 
dia combinado, nenhum dos fami-
liares de Oriviades estava presente. 
Quando ele se ausentou por alguns 
instantes para buscar uma cadeira, 
eu e meu companheiro aproveitamos 
para orar para que o Espírito nos 
guiasse. Mesmo antes do fi m da ora-
ção, senti a forte presença do Espírito.

  Oriviades começou a fazer sinais, 
mas não consegui entendê-lo. Sim-
plesmente sorríamos para ele e olhá-
vamos um para o outro, tentando 
decidir o que fazer. Decidimos escre-
ver um bilhete marcando nova visita, 

na esperança de contarmos com 
um intérprete na ocasião. Mas, de 
repente, ambos sentimos fortemente 
que devíamos fi car e tentar ensiná-lo. 
“Vamos pelo menos tentar — o Espí-
rito nos ajudará”, eu disse a meu 
companheiro.

  Tentamos usar desenhos e gestos 
simples para apresentar a lição. Aos 
poucos começamos a entender os 
seus gestos e conseguimos responder 
também por sinais. Ele parecia nos 
compreender perfeitamente.

  Sentimo-nos inspirados a prestar-
lhe testemunho. Mostramos uma gra-
vura da Primeira Visão e escrevemos 
numa folha: “Sei que é verdade”.

  Então, por meio de sinais, ele 

respondeu: “Sei que é verdade — 
Deus me disse. Orei e sei que é 
verdade”.

  Eu e meu companheiro saímos de 
lá com lágrimas nos olhos. Sei que 
Deus nos permitiu testifi car do evan-
gelho restaurado àquele pesquisador 
e que o Espírito Santo levou nossa 
mensagem a seu coração (ver  2   Néfi  
33:1 ). Aprendi que não precisamos 
falar com perfeição ou eloquência ao 
partilharmos o evangelho — às vezes 
nem sequer precisamos falar.

  É incrível como coisas simples 
como o jejum, a oração e a fé podem 
operar milagres grandiosos em nossa 
vida e na vida das pessoas a quem 
servimos.  ◼ 
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Ensinar a Pescar

      Adam C. Olson
  Revistas da Igreja

      Ezra parou de remar em sua canoa poli-
nésia e fi cou observando o pôr do sol 
no Pacífi co do outro lado da baía. Por 

anos a fi o ele pescara naquelas águas com o 
pai, mas naquele dia era difícil contemplar 
aquela paisagem tão conhecida por causa 
das lágrimas.

  Naquele dia ele estava sozinho.
  À medida que a canoa singrava suave-

mente a água, era como se escutasse as 
palavras que seu pai sempre dizia: “Tenha 
muito cuidado, Ezra. Um dia quando eu 
não estiver mais aqui você vai precisar 
saber sustentar a família”.

  Aquele era o dia sobre o qual seu pai 
tanto advertira e para o qual tentara prepa-
rá-lo. Mas o dia chegara rápido demais. Ele 
tinha somente dezesseis anos. Não estava 
preparado.

   A Responsabilidade
  Ezra tem o pai como ídolo. Ele esperara 

impacientemente por anos a fi o até o pai 
anunciar, quando ele tinha sete anos, que 
fi nalmente tinha idade sufi ciente para aju-
dá-lo a lançar e verifi car as redes de pesca.

  A pesca não dava muito dinheiro, mas era 
o bastante para alimentar Ezra, suas cinco 
irmãs e sua mãe; sustentar a irmã mais velha 
de Ezra na missão nos Estados Unidos e aju-
dar os vizinhos. Ele até conseguiu começar a 
economizar para sua própria missão.

  Mas agora seu pai se fora. Sua morte fora 
inesperada e partiu o coração de Ezra. Perder 

o pai era perder seu herói, seu bispo, seu 
mentor.

  Mas além da tristeza, ele deu-se conta de 
uma terrível realidade: a responsabilidade 
para a qual seu pai tentara prepará-lo recaía 
repentinamente sobre seus ombros. Agora 
cabia a ele sustentar a família.

    A Oração
  Na primeira semana após o falecimento do 

pai, Ezra nem sequer conseguia pensar em 
pescar. As emoções ainda estavam à fl or da 
pele. A ideia de usar a canoa do pai, pescar 
com suas redes e fazer seu trabalho sem ele 
era insuportável.

  Na semana seguinte ele sabia que a família 
precisava do trabalho dele, mas o fardo era 
esmagador. Por mais que quisesse ser como 
o pai, ele reconhecia mais do que nunca o 
quanto estava longe de atingir essa meta.

  “Eu sentia que não havia esperança”, 
conta. “Na primeira vez, achei difícil seguir 
os passos de meu pai. Ao pegar a canoa e 
navegar mar adentro, senti saudades dele. 
Aquelas palavras pronunciadas por meu pai 
voltaram-me à mente e senti o peso da res-
ponsabilidade de sustentar a família.”

  Imóvel nas águas rasas do Pacífi co, ele 
recorreu à única Pessoa que poderia ajudá-lo 
— Aquele em Quem seu pai o ensinara a 
confi ar.

  “Mostra-me como meu pai agia”, orou 
Ezra. “Ajuda-me a cumprir o que meu pai 
desejava para mim.”   FO
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Quando precisou 
de ajuda, Ezra, 
um rapaz de 
dezesseis anos da 
Samoa, fez como 
o pai lhe ensinara: 
recorreu ao Pai 
Celestial.

  Ezra e seu amigo Fetu 
voltam numa canoa 
polinésia depois de 
retirarem as redes de 
pesca.
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    A Resposta
  No silêncio que se seguiu àquela oração 

no início da noite, Ezra sentiu algo mudar. 
Ele sentiu-se guiado ao local onde seu pai 
pescava, e os ensinamentos do pai foram-lhe 
voltando à mente à medida que se faziam 
necessários.

  “Após aquela oração, minhas forças se 
renovaram”, conta. “Eu sabia que o Pai 
Celestial me ajudaria.”

  Assim como o Salvador mostrou aos 
antigos apóstolos onde lançar as redes, Ezra 
também recebeu auxílio. “Consegui pescar 
muitos peixes naquele dia”, afi rma.

    Tal Pai, Tal Filho
  Embora duvidasse de sua capacidade de 

chegar à altura do pai, Ezra percebeu que 
podia fazer mais do que achava.

  “Foi uma grande mudança em minha vida 
— meu modo de pensar, enxergar as coisas e 
agir”, ele disse. “Dei-me conta de que posso 
fazer o que meu pai fazia.”

  Ezra tornou-se mais parecido com o pai 
do que se julgava capaz. Seguiu os passos do 
pai como pescador — e como professor.

  Em sua segunda semana de pesca, seu 
amigo Fetu perguntou se poderia acompa-
nhá-lo para aprender. Ele ensinou Fetu a 
pescar, e Fetu o ajuda em seu trabalho e 
faz-lhe companhia.

  “Sou grato pela oportunidade de ensi-
nar os outros como meu pai me ensinou”, 
diz Ezra. “Fico feliz por saber que não sou 
só pescador como meu pai, mas também 
professor.”

    Ensinar a Pescar
  Reza o ditado que, se dermos um peixe 

a um homem, ele terá alimento por um dia, 
mas se o ensinarmos a pescar, terá alimento 
pela vida inteira. O pai de Ezra certamente 
agiu da segunda forma.   FO
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 Ezra pretende servir missão. Ele lembra 
que o Pai Celestial respondeu quando O 
invocou. “Quero poder responder a Ele 
quando me chamar”, diz Ezra.
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  Contudo, ele aprendeu muito 
mais com o pai do que simples-
mente a pesca. Aprendeu a confi ar 
no Pai Celestial. Esse conhecimento 
lhe será útil ao longo de toda a vida, 
mais ainda que a capacidade de 
pescar.

  Por saber o quanto necessita da 
ajuda do Pai Celestial, Ezra tem o 
cuidado de cumprir fi elmente suas 
responsabilidades como sacerdote, 
ofício ao qual seu pai o ordenou 
uma semana antes de falecer. Tam-
bém programa a pesca de modo a 
não prejudicar a frequência à escola 
e ao seminário.

  Além do mais, está economizando 
o máximo possível dos lucros da 
pesca para um dia poder ser pesca-
dor de homens (ver  Mateus 4:19 ).

  “Em certa noite familiar, meu pai 
manifestou seu desejo de que todos 
os fi lhos fossem missionários”, lembra 
ele. “É minha maior meta.”

  Ezra lembra que o Senhor respon-
deu sua prece quando O invocou. 
“Agora quero poder responder a  Ele  
quando  me  chamar.”  ◼ 
          

 Como teve de assumir o papel do 
pai como preovedor, Ezra conta: 
“Na primeira vez, achei difícil 
seguir os passos de meu pai”.
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      Marissa Thompson

      Eu tinha sete anos de idade e 
não sabia nadar, então minha 
mãe me matriculou em aulas 

de natação à tarde com minha amiga 
Angie. Ao fi m de cada aula, o 
instrutor nos levava ao centro 
da piscina para praticarmos 
as braçadas. Estávamos 
sempre em segurança lá, 
pois o instrutor nos segurava 
pela barriga e usávamos uma boia 
nas costas.

   Pressão de Grupo na Piscina
  Certo dia, eu e Angie não está-

vamos usando as boias, assim não 
largamos as bordas da piscina. Angie 
decidiu tentar nadar até a parede 
adjacente, atravessando cerca de 
um metro de distância num canto. No 
início fi quei relutante, mas depois ela 
me desafi ou. Então, embora eu esti-
vesse com medo, inspirei o máximo 
de ar possível e mergulhei água 
abaixo, esperando chegar ao outro 
lado. Em vez de fl utuar com desen-
voltura como eu fazia antes com a 
boia nas costas, comecei a afundar. 
Entrei em pânico. Eu sabia que ia 
me afogar. Então lembrei o que meu 
professor dissera semanas antes: “Se 
perder o controle ao nadar, simples-
mente estenda um dos braços bem 
fora d’água e alguém virá ajudá-la”.

  Com isso em mente, estendi o 
braço para o que eu julgava ser o 
alto. Não senti o ar. Estiquei o braço 
em todas as direções, mas nunca 
conseguia achar o alto. Foi então 

que minha cabeça bateu contra um 
dos lados da piscina. Angie estava 
lá esperando por mim. Acho que 
não percebera que eu estava “me 
afogando”.

  Algumas semanas depois eu 
estava num lago com minha famí-
lia. Ainda sem saber nadar, fi quei 
andando na parte rasa. Depois 
de uns dez minutos lá, vi uma de 
minhas amigas entrar no lago. Fiquei 
apavorada. “E se a Stephanie des-

cobrir que não sei nadar?” 
pensei. Eu morreria de ver-
gonha. Então logo me aga-
chei e comecei a fi ngir que 

estava nadando — andava 
com os braços e fi cava chu-

tando com os pés. Stephanie 
pulou na água e começou a 

nadar de verdade. Isso só 
aumentou minha vergo-
nha. Pouco depois ela 

veio até mim para conver-
sar. Em seguida mergulhou 

em outra direção, deixando-me na 
onda criada por seus gestos perfei-
tos e harmônicos. Voltei a fi ngir que 
estava nadando e me senti ridícula.

  Depois de alguns minutos, resolvi 
parar de ter tanto medo e tentar 
nadar. Como estava em águas rasas, 
levantei os braços do chão e come-
cei o nado “cachorrinho”. Deu certo. 

O que a  NATAÇÃO  Me Ensinou
A natação me ensinou que nem sempre a pressão do grupo é ruim. 

Às vezes nos ajuda a ter êxito.
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Estava fl utuando. Foi apenas por 
alguns segundos, mas fl utuei. Repeti 
os gestos inúmeras vezes naquele fi m 
de tarde. Quando fomos embora, eu 
conseguia percorrer o lago inteiro a 
nado no estilo “cachorrinho”.

    A Pressão do Grupo É Poderosa
  Quando penso nessas duas expe-

riências, fi co impressionada com o 
poder da pressão social. Um dia ela 
quase provocou meu afogamento, 
outro dia me motivou a aprender 
a nadar. É assim com a pressão do 
grupo — pode ser negativa ou posi-
tiva, mas é sempre poderosa.

  A pressão do grupo era um dos 
motivos que impedia os fariseus 
de acreditar nas palavras de Cristo: 
“Porque amavam mais a glória dos 
homens do que a glória de Deus” 
(  João 12:43 ). Em seu sonho, Leí viu 
pessoas que sentiam vergonha do 
Senhor por causa das zombarias das 
pessoas que apontavam para elas do 
alto do grande e espaçoso edifício 
(ver  1   Néfi  8:26–28 ).

  Conheço bem esse lado negativo 
da pressão do grupo — o lado que 
faz as pessoas se afastarem do que 
sabem ser correto. Já fui ridicularizada 
devido a meus padrões santos dos 
últimos dias. Já tive amigos que me 
impeliram a furtar roupas em lojas, 

trapacear em exames escolares e tra-
tar os outros com crueldade. Em vez 
de querer que eu fl utuasse e tivesse 
sucesso, era como se eles fossem 
âncoras que me puxavam para baixo, 
tentando me afogar.

  Mas também já tive amigos que 
me motivaram a fazer coisas boas 
— coisas que tornaram minha vida 
melhor, não pior. Quando estava 
na oitava série, minha amiga Ali 

me convenceu a tentar ingressar 
na equipe de líderes de torcida da 
escola, para o ano seguinte. Não foi 
nada fácil, pois a ideia de tentar uma 
nova atividade na condição de recém-
chegada a uma escola grande me 
aterrorizava. Ela me convenceu a 
fazer algo de valor que eu talvez 
nunca tivesse tentado sem um pouco 
de incentivo de uma amiga. E por 
causa dessa pressão social positiva, 
minha adaptação à escola secundária 
foi muito mais tranquila.

  Bons amigos me motivaram no 
decorrer da escola secundária e da 
faculdade, dando-me coragem para 
me candidatar ao conselho estudantil, 
tirar boas notas e nutrir meu teste-
munho do evangelho. Esses amigos 
foram infl uências positivas em minha 
vida. Eles desejavam meu sucesso 
e me ajudaram a crescer.

  Essas experiências me ensina-
ram que nem toda pressão social é 
ruim, como muitos tendem a achar. 
Depende do tipo de pressão e de sua 
procedência. Aprendi que, quando 
estou cercada do tipo certo de 
infl uência, é menos provável que eu 
enverede pelos caminhos do mundo. 
A pressão positiva da Igreja e de ami-
gos com padrões elevados é a força 
que agiu como uma boia em minha 
vida, ajudando-me a fl utuar.  ◼ 
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      De uma entrevista concedida por 
Elaine   S. Dalton, presidente geral das 
Moças, a Megan Withers Roxas
   “Confi a no Senhor de todo o teu 
coração” ( Provérbios 3:5 ).

    Quando eu era criança, 
seguia meu pai por todos 
os lados. Sempre fi cava 

admirada com sua dedicação ao 
Senhor. Ele me deixou um padrão 
elevado de serviço altruísta. Ele 
tirava uma semana de férias por 
ano. Contudo, em vez de viajar, 
pedia à família que o ajudasse a 
pintar a casa de nossa vizinha viúva. 
É apenas um exemplo entre tantos 
outros atos de serviço. Ele sempre 
pensava nos outros.

  Quando eu estava na escola 
secundária, meu pai fi cou muito 
doente. Orei muito e pedi ao Pai 

Celestial que abençoasse meu pai 
para que se recuperasse. Depois de 
um mês de internação, ele faleceu.

  Foi uma tragédia para nossa 
família. Não fazia o menor sentido 
para nós, pois precisávamos de 
nosso pai. Orei para compreender 
por que isso acontecera e por que 
o Pai Celestial não respondera a 
minhas preces. Eu tinha a impres-
são de que os céus estavam em 
silêncio. Eu não recebia respostas 
para minhas orações. Sentia que o 
Pai Celestial me abandonara. Mas 
continuei a orar.

  Um ano depois, assisti a uma reu-
nião sacramental em que o orador 
leu uma escritura de Provérbios:

  “Confi a no Senhor de todo o teu 
coração, e não te estribes no teu 
próprio entendimento.

  Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas 
veredas” ( Provérbios 3:5–6 ).

  O Espírito testifi cou para mim 
que essa era a resposta a minha ora-
ção! Eu precisava confi ar no Senhor. 
Demorei muito para receber essa 
resposta, e não era a que eu tanto 
desejara, mas foi a resposta  mais  
maravilhosa a minhas orações. Não 
era para eu saber o motivo daquele 
acontecimento. Bastava-me confi ar 
no Senhor.

  Quando você confi a no Senhor, 
torna-se capaz de fazer qualquer 
coisa — mesmo que seja difi cílimo 
— porque Ele de fato guia seus cami-
nhos. Ele caminhará a seu lado. Ele o 
tomará pela mão. Enviará Seus anjos 
para protegê-lo. Esse é meu testemu-
nho. E aplica-se a todos nós.  ◼ 

 Meu pai 
deu-me um 

presente especial 
em seu último 
Natal em vida. Era 
um colar com um 
pequeno sino de 
prata. Era um lembrete para eu sempre 
dar ouvidos ao Espírito e permanecer 
pura. É um tesouro precioso para mim.
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Que  bênçãos  
recebemos por meio 
da Igreja restaurada?

Testemunha Especial

O Élder L. Tom Perry, 

do Quórum dos Doze 

Apóstolos, expõe 

algumas ideias sobre 

o assunto.

A plenitude do evangelho 
de Jesus Cristo foi restau-
rada na Terra.

Nossa igreja é o meio 
pelo qual os homens e 
as mulheres encontram 
nosso Salvador e Seu 
evangelho.

Joseph Smith foi um pro-
feta de Deus e o restau-
rador de todas as coisas 
importantes para a edi-
fi cação do reino de Deus 

e a preparação para a 
Segunda Vinda de 
nosso Senhor Jesus 
Cristo.

As chaves do sacerdócio 
foram restauradas ao 
homem, com o poder de 
selar na Terra e no céu.

É por meio da Igreja 
restaurada do Salvador 
que recebemos todas as 
ordenanças salvadoras 
necessárias para voltar-
mos a Ele.

Extraído de “A Mensagem da Restauração”,  A  Liahona,  maio de 2007, p. 85; 
“Que Buscais?”  A  Liahona,  maio de 2005, p. 84.
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Ana Maria Coburn e Cristina Franco
“Cremos que os primeiros princípios 
e ordenanças do Evangelho são: 
primeiro, Fé no Senhor Jesus Cristo; 
segundo, Arrependimento; terceiro, 
Batismo por imersão para remissão 
de pecados; quarto, Imposição de 
mãos para o dom do Espírito Santo” 
(Regras de Fé 1:4).

A quarta regra de fé fala de 
quatro princípios e orde-
nanças importantes do 

evangelho que precisamos seguir 
para podermos voltar a viver com  
o Pai Celestial.

Primeiro, precisamos ter fé 
em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus 
Cristo é acreditar que Ele vive, 
que Ele é o Salvador e que Ele 
nos ama, ainda que nunca O 
tenhamos visto. Quando temos 
fé em Cristo, desejamos fazer o 
que Ele nos pediu, como orar, ir à 
Igreja, ser bondosos e guardar os 
mandamentos.

Uma coisa importante que Jesus 
pediu que fizéssemos é que fôs-
semos batizados aos oito anos de 
idade (ou depois). Somos batizados 
por imersão — assim como Jesus. 
Isso quer dizer que seu corpo 

inteiro ficará debaixo d’água. Seu 
batismo será realizado por alguém 
que tenha a autoridade do sacer-
dócio para batizar. Ao ser batizado, 
você também faz uma promessa ao 
Pai Celestial. Promete que guardará 
os mandamentos e, se o fizer, Ele 
promete que você terá a companhia 
do Espírito Santo.

Depois do batismo, você rece-
berá o dom do Espírito Santo. 
Alguém que possui o sacerdócio 
imporá as mãos sobre sua cabeça 
e lhe conferirá o dom do Espírito 
Santo. O Espírito Santo vai guiá-lo, 
ensiná-lo, consolá-lo e testificará de 
Jesus Cristo.

Desde seu nascimento até os 
oito anos de idade, você é puro e 
inocente por causa da Expiação de 
Jesus Cristo. Depois de completar 

Os Primeiros Princípios e 
Ordenanças do Evangelho 

Permitem-me Voltar a Viver com Deus

oito anos e ser batizado, você 
precisa arrepender-se de tudo o 
que fizer de errado. Arrepender-se 
é sentir tristeza e pedir perdão 
ao Pai Celestial e a todos os que 
você tiver prejudicado. Depois 
de arrepender-se, você precisa 
se esforçar ao máximo para não 
cometer o mesmo erro de novo e 
para ser mais obediente aos man-
damentos. A Expiação permite que 
fiquemos puros de novo se nos 
arrependermos.

Ter fé em Jesus Cristo, arrepen-
der-se, ser batizado por imersão e 
receber o dom do Espírito Santo são 
passos importantes, pois ajudarão 
você a voltar a viver com sua família 
eternamente e com o Pai Celestial  
e Jesus Cristo. ◼ 

Atividade
Você pode fazer esse móbile em 

forma de mola como lembrete dos 
primeiros princípios e ordenanças 
do evangelho. Cole a página 63 em 
cartolina. Recorte as cinco plaqui-
nhas e depois recorte o móbile nas 
linhas contínuas. Recorte ou perfure 
onde estiver indicado. Pendure as 
plaquinhas no móbile com barbante 
ou uma fita.

T R A Z E R  A  P R I M Á R I A  P A R A  C A S A Você pode usar esta lição e 
atividade para aprender mais 
sobre o tema da Primária 
deste mês.
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1. Fé no Senhor 
Jesus Cristo

2. Arrependimento
3. Batismo por 
imersão para 
a remissão de 

pecados

4. Imposição de 
mãos para o dom 
do Espírito Santo

Os primeiros princípios 
e ordenanças do 
evangelho são:
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Desligar 
ContarE 
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      Danielle Kennington
  Inspirado numa história verídica

   “Sê fi el e não cedas a tentação 
alguma” ( D&C 9:13 ).

    Carlos sentou-se na frente 
do computador da família e 
digitou o endereço do site 

que seu amigo lhe passara. “Você 
precisa ver!” o amigo tinha dito.

  Mas logo que a página apa-
receu, Carlos sentiu-se péssimo. 
Tentou logo fechar a página, mas 
quanto mais clicava, mais apare-
ciam fotografi as impróprias. Em 
pânico, ele apertou o botão para 
desligar o computador e correu 
para seu quarto.

  Carlos sentia-se mal por ter 
visto aquelas fotografi as. Desde 
seu batismo alguns meses antes, 
começara a sentir a paz especial do 
Espírito Santo. Mas, depois de ver 
aquelas fotos, ele não sentia paz 
nenhuma. Sentia-se culpado e tinha 
medo de que alguém soubesse o 
que vira.

  Carlos fi cou calado durante o jan-
tar. Tentou acompanhar a conversa 
da família, mas as fotos que vira 

 “M anterei o corpo 
e a mente sagrados 

e puros.”
   Meus Padrões do Evangelho

não paravam de voltar a sua mente. 
Uma sensação ruim no estômago 
parecia não querer ir embora.

  Ao orar naquela noite, Carlos 
falou com o Pai Celestial sobre as 
fotos que vira. Pediu perdão e pro-
meteu não repetir o erro. Depois de 
orar, sentiu um pouco de paz, mas 
também sentiu que deveria con-
versar com a mãe. Carlos não que-
ria contar-lhe o ocorrido. E se ela 
fi casse zangada ou decepcionada?

  Por fi m, ele decidiu conversar 
com ela. Foi até o quarto da mãe e 
sentou-se na beira da cama, onde 
ela estava lendo.

  “Mãe, podemos conversar?” 
perguntou ele.

  “Claro, querido”, respondeu a 
mãe. “O que foi?” 

  Ele contou tudo. Contou o que 
seu amigo dissera e o que viu ao 
visitar o site. A mãe ouviu atenta-
mente, mas não parecia zangada.

  “Eu não sabia o que fazer”, disse 
Carlos. “Então desliguei o compu-
tador e saí correndo. Sinto muito, 
mãe. Eu nem sequer deveria ter ido 
àquela página, mas não sabia que 
era ruim.”

  A mãe deu um abraço em 
Carlos. “Carlos, sinto muito 
por ter visto essas fotos”, disse 
ela. “Algumas pessoas tentam 
enganar as crianças para que 
vejam coisas ruins. Mas você 
agiu certo. Se você vir fotogra-
fi as ruins no computador, pre-
cisa desligar e contar. Ou seja: 
aperte o botão para desligar o 
computador e venha me contar 
imediatamente. Você agiu exa-
tamente da forma correta.”

  Que alívio para Carlos!
  “Carlos, quero que saiba que 

não foi culpa sua”, tranquilizou 
a mãe. “Foi um erro, mas você 
não precisa se sentir culpado 
pelo ocorrido.”

  “Mas mãe, se fi z a coisa certa, 
porque me senti tão mal por 
dentro?”

  “O Espírito Santo nos mostra 
quando algo é perigoso”, expli-
cou a mãe. “Esse sentimento 
que você teve foi o Espírito 
Santo mandando você se dis-
tanciar. Vou instalar um fi ltro 
em nosso computador para 
bloquear sites ruins, mas talvez   ILU
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 DICAS DE 
SEGURANÇA PARA O 
USO DA INTERNET

    •    Peça permissão aos pais antes de usar a 
Internet.

    •    Só use a Internet quando outras pessoas 
— como seus pais — estiverem por perto.

    •    A menos que seus pais lhe deem autoriza-
ção, nunca diga seu nome verdadeiro, sua 
idade, seu endereço e telefone nem dê 
nenhuma outra informação pessoal.

    •    Marque seus sites prediletos na pasta de 
favoritos para não precisar procurá-los a 
cada vez.

     Para sair de um site impróprio:
    

certas coisas ruins ainda apareçam 
às vezes. Então, se algo parecido 
voltar a acontecer um dia, você já 
sabe o que fazer, certo?”

  “Desligo o computador e venho 
lhe contar”, respondeu Carlos.

  “Exatamente!” exclamou a mãe.
  Antes de voltar a deitar-se, 

Carlos fez uma oração para agra-
decer ao Pai Celestial pelo alívio 
que sentiu. Ao orar, obteve a paz 
do Espírito Santo. Sabia que tudo 
fi caria bem.  ◼ 

       

Se estiver à procura de um site seguro e 
divertido para visitar, acesse   friend.LDS

.org  . Temos histórias, páginas para colorir, 
vídeos, apresentações de slides, jogos e muito 
mais (em inglês).

  1.    Desligue a tela do 
computador.

    2.    Chame um adulto.

    3.    Nunca visite o site de 
novo.

    4.    Se alguém lhe mostrar um 
site impróprio, não tenha 
medo de sair de perto do 
computador.
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               Michael G. (à direita), 11 anos, do Panamá, 
adora suas aulas de karatê e é muito aplicado 
na escola. Uma vez foi “diretor por um dia” 
da escola por causa de suas boas notas.

  Michael já é um missionário corajoso. 
Quando a Igreja ocupou um estande de 
informações na feira internacional perto de 
sua casa, Michael e seus pais fi caram perto da 
entrada da feira entregando folhetos sobre 
a Igreja e convidando as pessoas a visitarem 
o estande da Igreja. Ele também deu um 
cartão da amizade à família de um amigo e 
os missionários ensinaram-lhes sobre a Igreja. 
Ele aguarda com ansiedade o dia em que será 
missionário de tempo integral.

         

Nossa  Página 

 M ande seu desenho, sua fotografi a, sua 
experiência ou seu testemunho para 

  liahona@LDSchurch.org  , com “Our Page” no campo 
assunto. Ou envie uma carta para:

   Liahona,  Our Page  
 50 E. North Temple St., Rm. 2420  
 Salt Lake City, UT, 84150-0024, USA
  Todo material enviado  precisa  incluir o nome 

completo da criança, o sexo e a idade, bem como 
o nome dos pais, a ala ou o ramo, a estaca ou o 
distrito e a permissão por escrito dos pais ou do 
responsável (aceita-se por e-mail) para utilização 
da fotografi a da criança e do material enviado. 
Os textos podem ser editados por motivo 
de clareza ou de espaço.
 

 As crianças da Primária da Ala Ville-Marie, Estaca 
Montreal Quebec, e seus professores e líderes 

gostaram muito de visitar o jardim do Tem-
plo de Montreal Quebec. Ficaram calmas e 
reverentes ao receberem as boas-vindas de 
membros da presidência do templo e faze-
rem uma visita guiada com eles pelo jardim. 
Adoraram ver as fl ores coloridas e o belo 

templo. Também assistiram a um fi lme sobre 
o templo e cada uma recebeu um cartãozinho 

com uma fotografi a do templo.
 

 Jeremiah P., 10 anos, Samoa
 

 ORAÇÃO DE CONSOLO

  Certa noite sonhei duas vezes que nossa 
casa estava pegando fogo e que tudo 

estava se incendiando. Depois disso senti muito 
medo. Assim, orei ao Pai Celestial para não ter 
esse pesadelo de novo. Quando voltei a ador-
mecer, sonhei que estava num belo campo. Senti 
muita calma e não tive mais medo.
   Nivia Angelica A., 10 anos, México
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         “N icole, o Élder e a Síster 
Johnson vão vir de novo 
hoje à noite”, lembrou 

minha mãe. “Você orou como eles 
pediram?”

  “Ainda não”, respondi.
  O Élder e a Síster Johnson são 

um casal missionário que está em 
nossa ala. Eles têm vindo à noite 
familiar para me ensinar as lições 
missionárias.

  Minha família passara algum 
tempo sem ir à Igreja, assim, 
havia coisas que eu não 
compreendia. Agora que 
estou prestes a fazer oito 
anos, minha mãe diz que 
preciso decidir se vou ser 
batizado.

  Semana passada, o Élder e a 
Síster Johnson me ensinaram sobre 
quando Joseph Smith orou para 
conhecer a verdade. Em seguida 
pediram que eu orasse para saber 
se deveria ser batizada.

  “Preste atenção ao que vai sen-
tir”, pediu a Síster Johnson. “É assim 
que o Espírito Santo nos ajuda a 
saber o que é verdadeiro.”

  Eu achava que talvez pudesse 
esperar até os quatorze anos de 

idade, assim como Joseph Smith.
  Para a lição de hoje o Élder John-

son empilhou vários copinhos para 
fazer uma torre. Eles disseram que, 

Joseph Smith restaurá-la”, respondi.
  “Certo”, disse o Élder Johnson. 

“E temos profetas e apóstolos vivos 
para nos ajudar a mantê-la no rumo 
correto.”

  Fazia sentido. Eu sempre me 
sentia bem quando ouvia falar do 
Presidente Thomas   S. Monson.

  Em seguida, a Síster Johnson me 
fez a pergunta que eu tanto temia.

  “Orou para saber se deve ser 
batizada?”

  “Ainda não”, respondi.
  “Quer ser batizada?” perguntou 

a Síster Johnson.
  Eu queria poder responder, mas 

só dei de ombros.
  Minha irmãzinha acha que 

tenho medo de ser mergulhada 
na água, mas é ela que teria 
medo disso. Gosto de água, 
então nem sei ao certo qual era 
minha preocupação.

  “Tem medo de responsa-
bilidades?” perguntou a Síster 

Johnson.
  Assim que a Síster Johnson disse 

isso, eu sabia que ela tinha razão. 
Minha mãe disse que depois do 
batismo vou ter de prestar contas 
de meus atos. Isso quer dizer que 

Minha 
 Grande Decisão 

“E seus fi lhos serão batizados para a remissão de seus pecados quando tiverem 
oito anos de idade; e receberão a imposição das mãos” ( D&C 68:27 ).

 Rebecca Shaw
  Inspirado numa história verídica

 

se não tivermos 
um bom alicerce, 
a torre inteira 
desaba.

  “Por que você acha 
que a Igreja tem um 
alicerce tão fi rme?” perguntou ele.

  Lembrei-me da lição da semana 
passada. “Talvez seja porque o Pai 
Celestial e Jesus Cristo mandaram   ILU
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foram embora, eu não tinha mais 
medo do batismo. Queria fazer 
escolhas acertadas e guardar os 
mandamentos do Pai Celestial. E 
estava feliz porque contaria com a 
ajuda do Espírito Santo.

  Fui até meu quarto e ajoelhei-me 
ao lado da cama. Ao orar, tive a 
certeza de que ser batizada era 
uma boa ideia. Eu sabia que aquele 
sentimento era a resposta a minha 
oração.  ◼ 
      

 “O Pai Celestial sabia que você 
(…) deveria tomar certas 

decisões cujas alternativas corretas 
estariam além da sua capacidade de 
discernir. (…) Ele incluiu o recurso 
que lhe permite receber ajuda (…) 
por meio do Espírito Santo.”

   Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, “Receber 
Orientação Espiritual”,  A  Liahona,  novembro de 2009, p. 6.

  

 Grande Decisão 

vou ser responsável por minhas 
escolhas. Precisarei ter cuidado para 
guardar os mandamentos de Deus. 
Não tenho certeza de estar prepa-
rada para essa responsabilidade. 
E se eu parar de ir à Igreja, como 
aconteceu com meu pai?

  “Quando você fi zer oito anos de 
idade, vai ser responsável por suas 
escolhas mesmo que não seja bati-
zada”, disse a Síster Johnson. “Mas 
depois de batizada e confi rmada, 

você terá muito mais ajuda para 
fazer boas escolhas. Isso porque 
você vai ter o dom do Espírito 
Santo.”

  Falamos sobre alguns dos 
mandamentos que eu precisaria 
cumprir. Eu já sabia que o fumo, 
as bebidas alcoólicas e as drogas 
são ruins para a saúde, então a 
obediência à Palavra de Sabedoria 
não parecia difícil.

  Depois que os missionários   
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A Resposta Branda
P A R A  A S  C R I A N C I N H A S

    Laura Hunter
  Inspirado numa história verídica

1. 
Elisa, devolva agora! 

Estou brincando 
com ele!

Não!

2. 

Meninas, parem de brigar. 
Elisa, vá para seu quarto. 

Alice, quero falar com você.

3. 

Não é justo, pai! Eu estava 
brincando com meu unicór-
nio e a Elisa tomou de mim. 
Ela sempre estraga tudo.

É difícil ser a irmã mais 
velha. Sabe o que me ajuda 

quando sinto raiva?

O que, pai?

4. 
Uma escritura da Bíblia. 

Ela diz: “A resposta branda des-
via o furor, mas a palavra dura 

suscita a ira”. 
Ou seja: se você falar com 

bondade e tranquilidade, as 
pessoas zangadas vão se 
acalmar. Se você falar com 

grosseria ou gritar com 
elas, elas vão fi car ainda 

mais nervosas.

  ILU
ST

RA
ÇÕ

ES
: S

CO
TT

 P
EC

K

   “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura 
suscita a ira” ( Provérbios 15:1 ).
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5. 

Acha que isso vai 
funcionar com a 

Alice?

Na próxima vez, não 
custa tentar para ver 

o que acontece.

6. 

Quero as asas da fada!

7. 

Elisa, gostaria de usar minha coroa? 
Você pode ser uma princesa, e eu vou 

ser sua amiga fada.

8. 

OK, vou ser uma linda 
princesa! Vamos, sua alteza. 

Vamos brincar!

Alice lembrou-se do que o pai lhe 
dissera.
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P A R A  A S  C R I A N C I N H A S

Às vezes é difícil nos lembrar-
mos de dar uma resposta 

suave quando estamos com raiva. 
Peça ao papai ou à mamãe que o 
ajude a confeccionar o anel ou o 
bracelete mostrado nesta página. 
Use-o como lembrete para fazer 
boas escolhas e dar respostas 
brandas. 
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        QUANDO SOU BATIZADO, 
FAÇO UM CONVÊNIO COM DEUS.

  “Cremos que os primeiros princípios e ordenanças 
do Evangelho são: primeiro, Fé no Senhor Jesus Cristo; 
segundo, Arrependimento; terceiro, Batismo por imersão 
para remissão de pecados; quarto, Imposição de mãos 
para o dom do Espírito Santo” ( Regras de Fé 1:4 ).

        

P Á G I N A  P A R A  C O L O R I R
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     Em todo o mundo, as pessoas estão buscando 
seus antepassados.

  E em todo o mundo, outras pessoas tornam 
essa busca possível.

  A indexação do FamilySearch, apresentada on-
line em 2006 e levada avante por voluntários em 
todo o mundo, é o processo de pegar registros 
físicos (como os encontrados em microfi lmes) e 
digitar, em um banco de dados pesquisável on-
line, as informações contidas nesses registros.

  Os 122.000 indexadores, tanto membros 
quanto não membros da Igreja, já completaram 
547.978.000 registros desde seu início. A indexa-
ção do FamilySearch é um sucesso notável. 
Contudo, os coordenadores da indexação 
têm uma nova meta: indexar registros 
em outros idiomas além do inglês.

  “Cada vez mais os nomes 
que indexamos não são nomes 
em inglês,” disse Jim Ericson, 
gerente de marketing de pro-
duto do FamilySearch. “Esta-
mos tentando envolver mais 
voluntários que falem outros 
idiomas para que possamos 
fazer um trabalho melhor 
com nomes que não estão 
em inglês.”

  Apesar da indexação de regis-
tros em inglês continuar a aumentar, ela é 
superada de longe pelo crescimento dos registros 
internacionais. De acordo com o irmão Ericson, 
muitos projetos estão sendo disponibilizados 
em vários países, conforme os governos e os 
guardiões de registros tomam conhecimento dos 

     Notícias  da Igreja

        Precisamos Aumentar  
o Número de Indexadores 
no Mundo
   Hikari Loftus
  Revistas da Igreja

serviços fornecidos pelo FamilySearch.
  Para começar, os funcionários do FamilySearch 

usam os registros de governos, bibliotecas e outras 
fontes similares para criar cópias digitais desses 
registros. Essas cópias são reunidas em pequenos 
grupos chamados “lotes”, que fi cam disponíveis 
on-line para os voluntários. Os voluntários acessam 
o FamilySearch, baixam um lote e digitam os dados 
que estão na tela. Esses dados posteriormente são 
colocados à disposição dos pesquisadores de histó-
ria da família. Cada lote é uma compilação do traba-
lho que um voluntário pode completar em cerca de 
30 minutos, diz Katie Gale, Coordenadora do Projeto 
de Indexação do FamilySearch.

  Os voluntários que participam da Indexação do 
FamilySearch podem ser pessoas cujo idioma natal 
não seja o inglês (o site está atualmente disponí-
vel em sete idiomas), e também pessoas que têm 
conhecimento de outro idioma devido ao trabalho 
missionário, aos estudos ou a outro treinamento.

  Mesmo que não haja projetos disponíveis no país 
onde reside ou serviu, pode haver projetos dispo-
níveis de países onde o mesmo idioma é falado.

  Durante a construção do Templo de Kiev 
Ucrânia, os santos participaram de um 
projeto para localizar e indexar nomes 
para levar ao templo após o término 
da construção. Quando o templo foi 
dedicado, 401 indexadores da Ucrânia, 

Rússia, América do Norte e do Sul e 
Europa estavam trabalhando 

no projeto Kiev e os 
santos puderam 
levar 200.000 

nomes ucrania-
nos ao templo.
  Quando o tra-

balho de indexação 
aumenta em determi-

nada área, a equipe do FamilySearch que fornece 
os lotes de indexação identifi ca as áreas de cres-
cimento e então, dentro do possível, acelera a 
liberação de projetos relacionados àquela região.
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  No nível atual de indexa-
ção, alguns países podem 
levar até uma década para 
que os lotes atualmente libe-
rados sejam terminados, por 
isso a necessidade de mais 
indexadores. Muitos lotes em 
idiomas diferentes do inglês 
levam de dois a seis anos 
para serem terminados.

  “Se o projeto se estende 
por tanto tempo, não agrega 
valor para as pessoas”, diz 
Paul Starkey, Gerente de 
Operações da Indexação do 
FamilySearch. “O propósito 
principal da indexação é 
fornecer esses registros [ele-
tronicamente] de modo que as pessoas possam 
localizar seus antepassados. Tentamos colocar os 
projetos à disposição rapidamente.”

  A Igreja possui cerca de 2,4 milhões de rolos 
de microfi lmes que contêm registros genealógicos 
e estão armazenados nos Cofres de Registros das 

Montanhas de Granito. Isso resulta em aproxima-
damente 15 bilhões de registros aguardando para 
serem indexados. E existem incontáveis registros 
físicos em todo mundo.

  “[Localizar o nome e os registros de alguém] 
é uma experiência que converte o coração dos 
pesquisadores a seus pais,” diz o irmão Ericson. 
“Os membros da Igreja podem usar as informa-
ções que foram indexadas para documentar a 
linhagem de seus antepassados e fornecer a eles 
as ordenanças salvadoras do templo.”

  Embora virtualmente qualquer pessoa com 
acesso a um computador possa participar da tarefa 
simples de indexar, sua importância não deve 
ser minimizada, disse a irmã Gale. “Se as pessoas 
[pudessem] ver a indexação com a percepção maior 
da história da família, elas poderiam enxergar sua 
importância e a necessidade de mais voluntários.”

  “Precisamos de mais pessoas envolvidas na 
indexação”, disse o irmão Ericson, “e pedimos que 
as pessoas compartilhem esse programa com seus 
amigos e familiares, sejam ou não membros da 
Igreja. Ele não é exclusivamente para os membros 
da Igreja. Há uma interação agradável quando 
todos trabalham para uma meta comum”.  ◼ 

   COMECE A INDEXAR AGORA

  Acesse    indexing.familysearch.org.  
 Selecione um dos sete idiomas de traba-

lho no menu suspenso.
  Clique em  Como Começar.  
  O programa da indexação automaticamente 

baixará e instalará o aplicativo.
  Pratique com o lote de treinamento para 

familiarizar-se com o programa.
  Inicie a indexação! Você pode selecionar 

um lote de qualquer projeto, organizado por 
países.  ◼ 

                             

 Os coorde-
nadores da 
Indexação do 
FamilySearch 
têm uma nova 
meta para os 
voluntários: 
indexar regis-
tros em outros 
idiomas além 
do inglês.
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saudáveis à medida que a alimentação e o sanea-
mento melhoraram. O fruto de seu trabalho nas 
hortas forneceu-lhes os nutrientes que faltavam 
em sua alimentação.

“Costumávamos ter crianças que não apren-
diam”, disse um professor local. “Depois do pro-
grama, elas começaram a aprender muito mais 
rápido. Antes, as crianças ficavam doentes com 
frequência; agora, elas não adoecem mais. Cos-
tumavam dormir durante as aulas, agora não se 
sentem mais sonolentas. Pareciam sempre muito 
cansadas, mas depois do programa estão mais 
saudáveis e com mais energia.”

Todos os projetos de bem-
estar da Igreja têm por base 
os comprovados princípios de 
autossuficiência. Que a prática 
de edificação do Instituto Ben-
son, com base em décadas de 
experiência e conhecimento, 
continue a abençoar a vida de 
dezenas de milhares de pessoas 
em todo mundo. ◼

Tornar-se Autossuficiente 
no Equador
Heather Wrigley
Revistas da Igreja

 “A liberdade pessoal e a responsabilidade 
do cidadão dependem do princípio de 
ajudar a pessoa a ajudar-se a si mesma” 

disse o Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), 
décimo terceiro Presidente da Igreja, em 1975, no 
discurso inaugural do Instituto Benson de Agri-
cultura, Alimentação e Corporação, um programa 
dos Serviços de Caridade SUD.

Dentro da filosofia de autossuficiência, o  
Instituto Benson trabalha com milhares de pes-
soas para melhorar a produção de alimentos, a 
nutrição e a saúde, aumentando assim a quali-
dade de vida de algumas pessoas necessitadas 
no mundo.

Em 2009, membros do Instituto Benson viaja-
ram ao Equador, um país com farta agricultura. 
Contudo, de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde, nesse país de aproximadamente quinze 
milhões de habitantes, 23 por cento das crianças 
com menos de cinco anos são cronicamente mal 
nutridas. Os esforços do Instituto Benson estão 
ajudando a diminuir essa estatística, devido ao 
empenho dos envolvidos para interromper o ciclo 
da pobreza.

Uma mulher, com seis filhos, disse que antes 
de o Instituto Benson chegar, era muito difícil pro-
ver o sustento de sua família: “É muito triste que 
uma mãe seja tão pobre que não consiga dar uma 
refeição ou um pedaço de pão a seus filhos todos 
os dias”, ela disse.

As famílias que trabalham com o Instituto  
Benson aprenderam a melhorar as técnicas 
de plantio, a fazer rotação das culturas, a criar 
pequenos animais domésticos, a fazer uma nutri-
ção balanceada, a ter higiene pessoal e a prepa-
rar adequadamente os alimentos.

A fome que era uma desafio diário para muitos, 

tornou-se menos frequente com a implementação 
de novas técnicas agrícolas. As famílias viram um 
aumento significativo na produção de alimentos 
que lhes permitiu armazenar para o próprio sus-
tento, bem como vender seus produtos para gerar 
renda. Além disso, as famílias passaram a ser mais 

As famílias passaram a ser mais saudáveis à medida 
que a alimentação e o saneamento melhoraram.

Assista on-line a um vídeo 
sobre o projeto no Equador, 
em inglês e espanhol, em 
http://lds.org/church/news/
growing-self-sufficiency 
-in-ecuador
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ENErguei Vossa Luz ao Mundo, Dizem os  
Apóstolos aos Santos da América Central

Todo membro da Igreja precisa edificar  
uma profunda fé em Cristo, disseram os Élderes 
M. Russell Ballard e D. Todd Christofferson, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, aos membros na 
Guatemala, Honduras e Nicarágua, durante suas 
designações na América Central, em janeiro de 
2011. Juntamente com outros líderes da Igreja, 
eles aconselharam os membros a fortalecer a 
família por meio da oração, do estudo das escri-
turas, do serviço no templo, da noite familiar, da 
observância do Dia do Senhor, da obediência aos 
mandamentos de Deus e também ao compartilhar 
sua fé com aqueles a seu redor.

O Élder Christofferson e o Élder Ballard presidi-
ram conferências em várias estacas e participaram 
de serões para os líderes locais do sacerdócio, pais 
e casais, jovens adultos solteiros e rapazes e moças. 
Encontraram-se também com 1.100 missionários 
em quatro missões, com presidências de estaca, 
bispos e presidentes de ramo.

O Élder Scott Volta a Moçambique 
“Vocês são alguns dos mais preciosos filhos 

de Deus na Terra e Ele os ama”, disse o Élder 
Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
aos santos dos últimos dias de Moçambique, em 
sua recente viagem à Área África Sudeste. Onze 
anos após a dedicação do país para a pregação 
do evangelho, o Élder Scott retornou em janeiro 
de 2011 e descobriu que a Igreja progrediu 
grandemente.

Na primeira visita do Élder Scott, havia somente 
40 membros da Igreja em Moçambique e o país 
fazia parte da Missão África do Sul Johannesburgo. 
Na ocasião de sua segunda visita, a Igreja já con-
tava com mais de 5.000 membros divididos em 
dois distritos, dezenove ramos e três grupos de 
reunião em todo país. Moçambique também é a 
sede da Missão Moçambique Maputo, que abrange 
Moçambique e Angola.

Antes de partir, o Élder Scott reuniu-se com 

os médicos que estavam em Moçambique par-
ticipando do programa de ajuda humanitária da 
Igreja para agradecer-lhes.

O Élder Bednar e o Élder Andersen  
Fortalecem os Santos do Pacífico

Os membros e os missionários da Igreja no 
Pacífico recentemente foram instruídos, elevados 
e edificados por dois membros do Quórum dos 
Doze Apóstolos, o Élder David A. Bednar e o 
Élder Neil L. Andersen.

O Élder Bednar reuniu-se com missionários e 
membros em Tonga, na Nova Zelândia, no Havaí 
e nas Ilhas Marshall. Para os membros das Ilhas 
Marshall, a visita do Élder Bednar foi um evento 
importante, pois é provável que esta seja a pri-
meira vez que um membro do Quórum dos Doze 
Apóstolos os visita.

O Élder Andersen cumpriu suas designações na 
Austrália, em Papua-Nova Guiné, na Nova Zelândia 
e na Polinésia Francesa.

“Ao viajar para as ilhas do mar e para os confins 
da Terra, vemos que a Igreja está em todo lugar”, 
disse o Élder Bednar. “Ela está firmemente estabe-
lecida e se expandindo e há pessoas fiéis e muito 
boas. É verdadeiramente um milagre.” ◼

Para saber mais sobre o ministério dos profetas e apóstolos 
modernos, visite LDS.org/study/prophets-speak-today. 

O Élder Neil L.  
Andersen, do 
Quórum dos 
Doze Apóstolos,  
reúne-se com 
membros e 
missionários 
na Área do 
Pacífico.
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A IGREJA NO MUNDO

A Fé e a Família Inspiram  
a Visita ao Templo da  
Nova Caledônia 

Em janeiro, 147 membros da Igreja da Nova 
Caledônia passaram um mês em Hamilton, na 
Nova Zelândia, para frequentar o templo.

Para muitos deles foi a primeira oportuni-
dade de adorar em um templo da Igreja. Para 
outros foi um acontecimento anual.

“Não temos um templo na Nova Caledônia e 
a maioria dos membros vem de famílias muito 

humildes”, disse Georgie Guidi, membro do grupo. 
“Os pais trabalham o ano inteiro para guardar 
dinheiro para a viagem.” O templo está localizado a 
mais de 1.600 quilômetros da casa desses membros.

Ele disse que o que os fazem tão desejosos 
de ir à Nova Zelândia são as experiências que lá 
vivenciam, que fortalecem a fé em Jesus Cristo e 
unem sua família.

Gerard Mou-Tham, presidente de distrito na 
Nova Caledônia, acrescentou que “ir ao templo  
é, para muitos, uma oportunidade de aumentar  
a fé e achegar-se mais a Deus”. ◼

DESTAQUES DO MUNDO

O Primeiro Ministro das  
Ilhas Salomão Recebe um 
Exemplar de A Família:  
Proclamação ao Mundo

A Igreja presenteou com um 
exemplar de “A Família: Procla-
mação ao Mundo” (A  Liahona 
e  Ensign, novembro de 2010, 
última contracapa) o primeiro 
ministro das Ilhas Salomão, 
Danny Philip, em uma breve 
cerimônia na sexta-feira, 21 de 
janeiro de 2011.

O Élder Dirk Smibert, 
Setenta de Área e outros repre-
sentantes da Igreja reuniram-se 
com o primeiro ministro em 
sua casa e presentearam-no 
com a proclamação e uma 
estatueta alusiva à família.

Anunciadas as Datas para  
o Templo de El Salvador

A Primeira Presidência da 
Igreja convida os membros e o 
público em geral para conhe-
cer o Templo de San Salvador 

El Salvador durante a visitação 
pública que ocorrerá de sexta-
feira, 1º de julho de 2011 até 
sábado, 23 de julho de 2011, com 
exceção dos domingos.

Haverá uma celebração cultu-
ral no sábado, dia 20 de agosto 
de 2011 e a dedicação do templo 
será no dia seguinte.

Site Permite aos Membros 
Compartilhar Talentos para 
Edificar a Igreja

Helping in the Vineyard é um 
novo site da Igreja criado para 
abrigar o número crescente de 
projetos voluntários da Igreja nos 
quais os membros podem auxiliar. 
Os projetos incluem tradução, 
Indexação do FamilySearch, foto-
grafia, etiquetagem de vídeos e 
imagens e trabalho editorial. Estão 
disponíveis em qualquer lugar 
que tenha acesso à Internet.

Os criadores do Vineyard 
esperam que 10.000 voluntários 
se cadastrem e participem em 

projetos on-line, em 2011. Os mem-
bros podem cadastrar-se para partici-
par em vineyard.LDS.org, atualmente 
disponível somente em inglês.

Museu Abre Novas Exposições 
para Artistas Mirins

O Museu de História da Igreja, 
em Salt Lake City, abriu duas 
novas exposições que apresentam 
ambientes de aprendizado criativos 
e obras de arte infantis.

The Gospel Blesses My Life [O 
Evangelho Abençoa Minha Vida] 
apresenta trabalhos de crianças 
de 42 países, no mundo todo, que 
representam como o conhecimento 
do evangelho de Jesus Cristo aben-
çoa vidas.

A Book of Mormon Fiesta: A Latin 
American Celebration [Festa do 
Livro de Mórmon: Uma Celebração 
da América Latina] apresenta seções 
interativas que celebram a herança 
latina e a Igreja e retrata histórias dos 
membros latino-americanos.

Para mais informações  
sobre as exposições, visite  
churchhistorymuseum.org. ◼
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  COMENTÁRIOS  

      Coragem para 
Ser Mais Forte 

  Refl ito diariamente sobre 
os conselhos que recebo na 
  Liahona . Ela me ajuda nas 
decisões diárias, e descobri 
que estou mais comprometido 
a viver o evangelho. A revista 
me dá a coragem para ser um 
pouco mais forte.
   Ramon Cristopher Hipolito Villaluna, 
Filipinas

     Resolver Problemas 
Impossíveis 

  As mensagens da   Liahona 
 me fortalecem. Quando preciso 
tomar decisões que me parecem 
impossíveis, releio as mensagens 
e encontro a solução perfeita. 
Nunca parem de incluir a Mensa-
gem da Primeira Presidência e a 
seção Vozes da Igreja.
   Evelyn Forson, Gana

     É a Verdade
   A   Liahona  tem sido um guia 

em minha vida desde que me 
fi liei à Igreja, há quinze anos, 
e recebo fortes impressões do 
Espírito ao ler suas páginas. É o 
meu refúgio em tempos de tris-
teza. Quando leio as histórias dos 
santos em todo o mundo e as 
palavras das Autoridades Gerais 
sinto conforto, paz e a confi rma-
ção de que tudo é verdade.
   Felipe Urbina, Costa Rica

     Envie seus comentários e 
suas sugestões para   liahona@
ldschurch.org.   Seus comentários 
podem ser alterados por motivo 
de espaço ou de clareza.

   

 IDEIAS PARA A  NOITE FAMILIAR 

  Esta edição contém atividades e artigos que podem ser usados 
na noite familiar. Seguem-se alguns exemplos.
 

  “O Verdadeiro Caminho da Felicidade”,  
p. 28: Após compartilhar o artigo com sua 
família, pensem nestas perguntas: Como as 
decisões que tomamos agora afetam nossa 
felicidade futura? Como podemos certifi car-
nos de tomar as decisões corretas?

   “O Poder da Educação”,  p. 42: O autor 
desse artigo fi cou impressionado com o que 
o Presidente Gordon B. Hinckley disse sobre 
a educação: “Vocês precisarão de toda a 
instrução que puderem obter. Sacrifi quem 
(…) tudo o que for necessário para qualifi ca-
rem-se para o trabalho profi ssional”. Em famí-
lia, conversem sobre o sacrifício e as bênçãos 
que advêm dele.

   “Ensinar a Pescar”,  
p. 54: Leia ou resuma esse 
artigo para sua família. 
Como Ezra se preparou 
para enfrentar os desa-
fi os? Como o Pai Celestial 
o ajudou? Converse com sua família sobre 
o que podem fazer para se prepararem.

   “Confi ar no Senhor”,  p. 60: Em 
família, leiam o artigo. Peça aos familiares 
que compartilhem experiências de quando 
suas orações foram respondidas. Conversem 
sobre as diferentes formas que o Pai Celestial 
usa para responder às orações e a importân-
cia de confi armos Nele.

   As Perguntas de Minha Filha
  Como bispo de nossa ala, incentivei os 

pais a dar a seus fi lhos oportunidades de 
ensinar na noite familiar. Minha esposa e eu 
decidimos fazer o que eu havia sugerido.

  Nosso fi lho ensinou primeiro e aprecia-
mos sua aula sobre a oração. Na segunda-
feira seguinte foi a vez de nossa fi lha. Ela 
havia sido batizada fazia poucos meses. Seu 
assunto foi a criação de Deus. Ela fez uma 
série de perguntas e nos revezávamos para 
responder. Ela então prestou seu testemunho 
e concluiu.

  Meu fi lho exclamou: “Você não nos 
ensinou ainda; somente fez perguntas”. 
Mas eu disse a minha família que fi quei 

tocado quando minha esposa, ao responder 
a uma das perguntas, disse ser grata por 
Deus ter criado as famílias e dado a ela uma 
família maravilhosa e um marido amoroso. Eu 
disse a eles que meu coração fi cou repleto de 
gratidão quando minha fi lha mais nova res-
pondeu à pergunta “Quem criou o mundo?” 
ao exclamar: “Jesus”. Encontrei muitas outras 
respostas maravilhosas dentro de sua com-
preensão das coisas. 

  Então, mesmo que minha fi lha não nos 
tenha “ensinado” como meu fi lho esperava, 
a aula dela — e outras que meus fi lhos ensi-
naram — estão entre minhas favoritas das 
noites familiares.
   Richard Ikpegbu, Nigéria
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Joshua J. Perkey
Revistas da Igreja

Não muito longe da imensidão do Rio 
Ohio há uma cidadezinha na perife-
ria de Louisville, Kentucky, chamada 

Anchorage. No passado era uma comuni-
dade rural onde um capitão de embarca-
ções fluviais fez sua derradeira parada, mas 
hoje é habitada por famílias de diversas 
origens e religiões.

Foi lá, em igrejas, em casa e explorando 
o mundo maravilhoso dos bosques de  
plátanos, carvalhos, bordos, castanheiras  
e salgueiros que aprendi um dos princípios 
fundamentais do cristianismo: Jesus veio como 
Mestre dos mestres, instruindo-nos nos cami-
nhos da bondade e integridade.

Meus pais eram boas pessoas e também 
fiéis em sua igreja. Ensinaram-me a ser bon-
doso e também que algumas coisas são cer-
tas, como tratar bem os outros, e outras são 
erradas, como roubar. Por outro lado, ensina-
ram também que o que uma pessoa crê ser 
verdadeiro é tão válido quanto o que outra 
pessoa crê ser verdadeiro, mesmo que essas 
crenças tenham diferenças fundamentais entre 
si. Nessa filosofia, conforme a compreendo, 
não há princípios eternos para todos, apenas 
pontos de vista pessoais cuja veracidade as 
pessoas inteligentes têm o direito e o dever de 
determinar por si mesmas.

Devido a esses princípios implícitos de 
relativismo moral, eu tive dificuldade para crer 
no que os missionários mórmons me ensi-
naram sobre a necessidade da Expiação, da 
autoridade do sacerdócio e dos profetas. De 

EDIFICAR SOBRE UM 
ALICERCE SEGURO

A T É  V O LT A R M O S  A  N O S  E N C O N T R A R

fato, meu processo de conversão durou seis 
longos anos, durante os quais desafiei e ques-
tionei constantemente quem eu era, no que 
eu acreditava e se de fato poderia haver um 
Deus que estabelecera princípios eternos de 
verdade e erro, pecado e consequência.

De modo notável, recebi uma confirma-
ção espiritual, mas só depois de me tornar 
humilde o bastante para aceitá-la. Primeiro 
veio um testemunho do batismo, depois do 

Livro de Mórmon 
e depois de Joseph 
Smith como profeta 
verdadeiro. Testemu-
nhos adicionais vieram 
em seguida, linha 
sobre linha, no tocante 
aos profetas e apósto-
los atuais.

Por fim, veio uma 
fase de minha vida em 
que eu não apenas 

acreditava que o evangelho era verdadeiro 
— eu sabia. O acúmulo de muitos pequenos 
testemunhos criou um alicerce sobre o qual 
minha fé estava segura, um baluarte para as 
investidas contra o testemunho.

Temos o direito divino de pedir respostas 
ao Senhor. E devemos continuar a nos ali-
mentar espiritualmente todos os dias para que 
nosso testemunho permaneça forte. Mas sei 
também que no plano do Senhor é contra-
producente continuar a questionar princípios 
sobre os quais já recebemos testemunho. De 
fato, tal atitude pode levar à apostasia.

Não tenho mais problemas para desven-
cilhar-me do relativismo moral de minha 
juventude. Sei que, quando o profeta fala, 
suas palavras são de Deus. Quando surgem 
circunstâncias que desafiam meu testemunho, 
confio no testemunho que já recebi e depois 
faço o melhor possível para viver de acordo 
com ele. Eis o segredo da paz, eis o caminho 
da felicidade. ◼

Um testemu-
nho pode 
tornar-se 
inabalável.
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 “Nosso objetivo 
principal foi estabe-
lecer (…) um sistema 
sob o qual a praga 
da indolência fosse 
eliminada, os males 
da esmola fossem 
abolidos e a indepen-
dência, industriosi-
dade, frugalidade e 
autorrespeito fossem 
novamente estabe-
lecidos no meio de 
nosso povo. O obje-
tivo da Igreja é ajudar 
as pessoas a ajuda-
rem a si mesmas. O 
trabalho deve voltar a 
ser entronizado como 
princípio governante 
da vida dos membros 
de nossa Igreja.”
    Presidente Heber J. Grant  
(1856–1945), Conference 
Report, outubro de 1936, p. 
3; ver também  Ensinamentos 
dos Presidentes da Igreja: 
Heber J. Grant  (2002), p. xxiii.
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     O Plano de Bem-Estar da Igreja  

COMEMORAÇÃO DE 75 ANOS DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SERVIÇO
                     



Queridos irmãos e irmãs,

Este ano marca o 75º aniversário da inauguração do Programa de Bem-Estar da 

Igreja. As páginas que se seguem vão mostrar-lhes um pouco da história de como surgiu 

o programa. Também vão permitir que vocês conheçam os esforços internacionais de 

bem-estar da Igreja e mostrar os princípios de bem-estar em ação na vida de membros da 

Igreja do mundo inteiro. 

Este aniversário também serve como convite e lembrete para que todos nos tor-

nemos mais autossuficientes e sigamos o Salvador, ajudando as pessoas a ajudarem a si 

mesmas. Convidamos vocês e sua família a ponderarem fervorosamente e a aplicarem os 

princípios de bem-estar e autossuficiência ao estudarem esta seção especial.

Atenciosamente,

A Primeira Presidência

1º de junho de 2011
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Era uma época em que o mercado de ações sofreu 
enormes perdas. Bancos e outras instituições 

financeiras faliram. O desemprego disparou. As pes-
soas estavam perdendo suas casas. Houve interven-
ção do governo com programas dispendiosos para 
tentar inverter as tendências negativas da economia.
Um número cada vez maior de pessoas era obrigado 
a recorrer a instituições públicas para conseguir ali-
mentos e outros artigos de primeira necessidade.

Essa descrição da década de 1930 poderia igual-
mente servir a tempos mais recentes. Naquela época 
— assim como agora — o plano de bem-estar da 
Igreja foi criado para “ajudar as pessoas a ajudarem 
a si mesmas”,1 nos momentos de catástrofe, de crise 
econômica generalizada e de recessão, e nos desafios 
menores e mais pessoais que os indivíduos e as famí-
lias podem enfrentar a qualquer momento.

Embora o plano de bem-estar que conhecemos 
hoje só tenha sido implementado em 1936, os santos 
de todas as dispensações exerceram os princípios do 
viver previdente, pois o Salvador Jesus Cristo é o arqui-
teto do plano de bem-estar. O Presidente Thomas S. 
Monson afirmou: “O Senhor preparou a maneira, 
quando declarou: ‘E o armazém deverá ser mantido 
pelas consagrações da igreja; e prover-se-á a subsistên-
cia das viúvas e dos órfãos, como também dos pobres’ 
(D&C 83:6). Depois, veio o lembrete: ‘Mas é necessário 
que seja feito a meu modo’ (D&C 104:16)”.2

Para prover à maneira do Senhor, precisamos 
desenvolver nossa própria autossuficiência e depois 
procurar ajudar os outros a tornarem-se autossufi-
cientes. “Homens e mulheres dedicados ajudam a 
manter esse amplo e inspirado programa em ope-
ração”, disse o Presidente Monson. “Na realidade, 
o plano nunca daria certo se fosse baseado apenas 
no esforço humano. Ele funciona pela fé, segundo a 
maneira do Senhor.” 3 

Prover à Maneira  
do Senhor

O 75º aniversário do plano de bem-estar comemo-
rado este ano, dá aos santos dos últimos dias a opor-
tunidade de refletir sobre princípios básicos como a 
busca da autossuficiência, o cuidado com os pobres e 
necessitados e o serviço ao próximo. Quando vive-
mos esses princípios, estamos em melhores condi-
ções de aliviar o sofrimento alheio, edificar o caráter 
e promover a união.
NOTAS
 1. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Heber J. Grant, 

2002, p. xxiii.
 2. Thomas S. Monson, “The Way of the Lord”,  Ensign, novem-

bro de 1977, p. 7. 
 3. Thomas S. Monson,  Ensign, novembro de 1977, p. 7. 

“O objetivo do Plano de Bem-Estar a 
longo prazo é o fortalecimento do 
caráter dos membros da Igreja, tanto 
de quem dá como de quem recebe, 
resgatando o que há de melhor em 
cada um e fazendo florescer e frutifi-
car as riquezas latentes do espírito, o 
que, em última análise, é a missão e 
a razão de ser desta Igreja.” 
Presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), 
Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência, em 
Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church 
Welfare Since 1930, 1995, p. 301. DE
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Os santos 
de todas as 
dispensações 
seguiram o 
exemplo do Sal-
vador, cuidando 
dos pobres e 
necessitados. 

Fotografias da 
página 81 – No alto: 
Membros descarre-
gam alimentos no 
Armazém Central do 
Bispo, em Salt Lake 
City, 1937. No cen-
tro: Jovem filipino 
planta mudas em 
uma horta. Abaixo: 
Membros trabalham 
em uma fazenda de 
Bem-Estar de estaca 
em Utah, 1948.
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Embora o plano de bem-estar da Igreja ainda não 
estivessse formalmente instituído, os antigos santos 

reconheciam a importância de uma vida autossufi-
ciente, do cuidado com os pobres e necessitados e do 
serviço ao próximo. O Profeta Joseph Smith declarou: 
“Um homem cheio de amor de Deus não fica con-
tente em abençoar apenas sua família, mas estende a 
mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda 
a humanidade”.1 

Pouco depois de a Igreja ter sido estabelecida, 
pequenos armazéns do bispo e escritórios de dízimo 
foram construídos para ajudar os necessitados. 
Joseph Smith instituiu a coleta das ofertas de jejum 
em Kirtland, Ohio, na década de 1830.2 O princípio 
do dízimo também foi apresentado nessa época 
(ver D&C 119). O dízimo e as ofertas de jejum eram 
pagos na forma de trabalho, produtos e outros bens. 
Os bispos e presidentes de ramo supervisionavam a 
distribuição desses recursos de modo semelhante ao 
praticado hoje.3 

Setenta e Cinco Anos de Viver Previdente
Muitos dos antigos santos tinham dificuldades para 

prover seu próprio sustento. Para combater a ociosi-
dade, os líderes e membros da Igreja se uniram para 
proporcionar meios de as pessoas sustentarem-se. 
Alguns conseguiram trabalho construindo edifícios 
da Igreja e executando projetos de obras públicas. 
Outros trabalhavam na agricultura e vendiam artigos 
para prover o sustento deles e da família. Ao traba-
lharem juntos, os santos foram abençoados com o 
suficiente para atender a suas necessidades.

Embora os desafios de nossos dias sejam diferen-
tes, os santos dos últimos dias continuam a prover 
seu próprio sustento e a cuidar dos pobres e neces-
sitados seguindo os ensinamentos do Salvador e o 
exemplo deixado pelas gerações anteriores.
NOTAS

1. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 
2007, p. 347.

2. Ver Howard W. Hunter, “Fast Day”,  Ensign, novembro  
de 1985, p. 72.

 3. Ver Glen L. Rudd, Pure Religion, 1995, pp. 2, 4.

1936
• 6 de abril: O Presidente Heber J. Grant 

e seus conselheiros anunciam na 
conferência geral o plano de segurança 
da Igreja.

• Outubro: A Igreja cria o Comitê Geral  
de Bem-Estar.

As informações contidas neste cronograma provêm das seguintes fontes, a menos quando 
indicado em contrário: Susan Clayton Rather, Supporting the Rescue of All That Is Finest 
(2005); Glen L. Rudd, Key Moments in Church Welfare Services (2008); Glen L. Rudd, 
Important Events for Historical Church Welfare (1999); Glen L. Rudd, A Brief History of 
the Church Employment Program (1998); Glen L. Rudd, Pure Religion (1995).
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“Quando jejuamos, (…) sentimos 
fome. Dessa forma, por um breve 
período, literalmente nos coloca-
mos na situação do faminto e do 
necessitado. Ao fazê-lo, adqui-
rimos maior entendimento das pri-
vações que eles estão passando. 
Quando doamos ao bispo uma 
oferta para amenizar o sofrimento 
alheio, não apenas fazemos algo 
sublime para o próximo, mas tam-
bém realizamos algo maravilhoso 
para nós mesmos.” 
Élder Joseph B. Wirthlin (1917–2008) 
do Quórum dos Doze Apóstolos, “A Lei do 
Jejum”, A  Liahona, julho de 2001, p. 90; 
 Ensign, maio de 2001, p. 73.

1938
• Adquire-se a propriedade da Praça de Bem-Estar, 

em Salt Lake City, e tem início a construção.
• Abril: O plano de segurança da Igreja passa a se 

chamar plano de bem-estar da Igreja.
• 12 de agosto: A Igreja inaugura a primeira loja 

de artigos usados das Indústrias Deseret, em Salt 
Lake City.

Entender a 
Autossuficiência

Muitos membros da Igreja pensam no bem-estar 
como um programa para ajudar membros em 

dificuldades financeiras temporárias. Mas o objetivo 
do plano de bem-estar da Igreja é mais amplo: tam-
bém envolve a promoção da autossuficiência como 
modo de vida. O Presidente Thomas S. Monson ensi-
nou que a autossuficiência — “a capacidade, com-
promisso e esforço de suprir as necessidades vitais de 
nós mesmos e a de nossa família” 1 — é um elemento 
essencial de nosso bem-estar físico e espiritual.2 

Não basta o mero desejo de tornar-se autossufi-
ciente. Precisamos fazer um esforço consciente e ativo 
de prover nossas próprias necessidades e as de nossa 
família. O Bispo H. David Burton, Bispo Presidente, 
lembra que depois de termos feito tudo a nosso 
alcance para tornar-nos autossuficientes, “podemos 
voltar-nos ao Senhor com confiança para pedir o que 
nos falta”.3 Quando somos autossuficientes podemos 
abençoar as outras pessoas. O Élder Robert D. Hales 
do Quórum dos Doze Apóstolos diz: “Somente quando 
somos autossuficientes podemos verdadeiramente imi-
tar o Salvador, servindo e abençoando o próximo”.4 

 A autossuficiência envolve várias facetas de uma 
vida equilibrada, incluindo (1) educação, (2) saúde,  
(3) emprego, (4) produção e armazenamento 
doméstico familiar, (5) finanças da família e (6) força 
espiritual. 

1937
• A Igreja estabelece o 

primeiro Armazém Central 
do Bispo, em Salt Lake 
City.

Os membros da 
Igreja do Vale 
Central californiano 
fornecem a mão 
de obra para uma 
vinha de proprie-
dade da Igreja em 
Madera, Califórnia, 
EUA. O vinhedo 
produz centenas de 
toneladas de uvas 
passas para serem 
usadas por pessoas 
necessitadas no 
mundo inteiro. 

À esquerda, no alto: Santos holandeses 
colhem e enviam batatas para os santos 
alemães, em 1947. Acima: Aulas e 
cursos sobre produção de alimentos no 
Equador ajudaram os membros a terem 
hortas mais produtivas.

AC
IM

A,
 A

 PA
RT

IR
 D

A 
ES

Q
UE

RD
A:

 F
O

TO
G

RA
FIA

S 
TIR

AD
AS

 P
O

R 
CO

RN
EL

IU
S 

ZA
PP

EY
, C

O
RT

ES
IA

 D
O

S 
AR

Q
UI

VO
S 

HI
ST

Ó
RI

CO
S 

DA
 IG

RE
JA

, H
O

W
AR

D 
CO

LLE
TT

 E
 P

ET
ER

 E
VA

N
S



1. Educação
O Senhor ordenou: “Procurai conhecimento,  

sim, pelo estudo e também pela fé” (D&C 88:118). 
O Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) ensi-
nou: “Acreditamos na educação. A Igreja incentiva a 
educação. Todo membro desta Igreja tem a respon-
sabilidade, como mandamento do Senhor, de obter 
toda a educação a seu alcance. (…) Cabe a nós, como 
santos dos últimos dias, por mandamento do próprio 
Senhor, educar a mente e as mãos”.5 

Adquirir instrução era o objetivo de Roberto Flete 
Gonzalez, da República Dominicana, que ingressou 
na universidade logo depois de retornar da missão. 
Seu pai concordou em arcar com suas despesas de 
modo a permitir a Roberto concentrar-se nos estudos, 
mas pouco tempo depois, o pai de Roberto faleceu, 
deixando a família em uma situação financeira difícil. 

Roberto abandonou a faculdade e começou a 
trabalhar para prover seu próprio sustento, o da mãe 
e da irmã. Nem fazia ideia de como conseguiria con-
cluir os estudos. 

Algumas semanas depois, o Presidente Hinckley 
anunciou o Fundo Perpétuo de Educação “uma 
iniciativa arrojada”, que iria ajudar os jovens em áreas 
em desenvolvimento “[a sair] da pobreza que eles 
e as gerações que os precederam viviam”.6 Roberto 

1939
• Começam a funcionar 

o primeiro armazém e a 
primeira fábrica de enlatados 
da Praça de Bem-Estar.

1941
• 20 de abril: Começa 

a funcionar a 
primeira fábrica de 
laticínios da Praça 
de Bem-Estar.

solicitou e obteve um empréstimo do FPE, o que lhe 
permitiu prosseguir os estudos. Essa oportunidade 
não só ajudou com as finanças imediatas, mas tam-
bém ajudou Roberto a ter fé para se casar e constituir 
uma família eterna, porque ele sabia que teria condi-
ções de sustentá-la. 

Roberto terminou a faculdade de Medicina 
enquanto servia como bispo e tornou-se o primeiro 
membro da Igreja a integrar a Junta Nacional de 
Faculdades de Medicina da República Dominicana. 
Mas segundo ele, os melhores resultados foram sen-
tidos em casa. “Houve mudanças em minha família, 
pois agora estamos bem mais longe do ciclo da 
pobreza”, diz ele. “É com gratidão que constato que 
meu filho não terá de viver da mesma maneira que 
eu, pois rompemos esse ciclo.”
Para mais informações, visite a seção Education and Literacy do 
website providentliving.org e entre em besmart.com, um site  
que ajuda os jovens santos dos últimos dias a prepararem-se para  
o ensino superior.

“Toda verdade que pudermos aprender nesta 
vida ressurgirá conosco na Ressurreição. E 
tudo o que pudermos aprender aumentará 
nossa capacidade de servir.” 
Presidente Henry B. Eyring, Primeiro Conselheiro na 
Primeira Presidência,  Ensign, outubro de 2002, p. 21.

1940
• 27 de agosto: O Presidente 

David O. McKay dedica o 
elevador de grãos da Praça 
de Bem-Estar. Os membros 
da Igreja doam mais de 
70.000 horas de trabalho para 
construí-lo.
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1963
• Começam a 

funcionar a fábrica 
de macarrão e a 
nova fábrica de 
enlatados da Praça 
de Bem-Estar.

“Nosso corpo físico é verdadeira-
mente um templo de Deus. Por 
conseguinte, todos devemos ter 
cuidado com o que levamos para 
dentro de nosso templo, o que 
colocamos em nosso templo, o 
que fazemos para nosso templo e 
o que fazemos com nosso templo.”
Élder David A. Bednar do Quórum dos 
Doze Apóstolos, “Ye Are the Temple of God”, 
 Ensign, setembro de 2001, p. 18.

2. Saúde
Por termos sido criados à imagem de Deus (ver 

Gênesis 1:27), nosso corpo é um templo e deve 
ser tratado com cuidado e respeito (ver I Coríntios 
3:16–17). 

A Palavra de Sabedoria, que se encontra em 
Doutrina e Convênios 89, é a lei de saúde dada pelo 
Senhor e foi revelada a Joseph Smith em 1833. Ela 
ensina que devemos ingerir alimentos nutritivos e 
abster-nos de substâncias prejudiciais. Os apóstolos e 
profetas ensinam desde aquela época que devemos 
abster-nos de todas as substâncias ou práticas prejudi-
ciais a nosso corpo ou nossa mente, pois são suscetí-
veis de causar dependência.7

Sainimere Balenacagi, das Ilhas Fiji, aprendeu essa 
lição na adolescência, ao assistir a um casamento 
com alguns amigos que não eram membros da Igreja. 
Muitos convidados, inclusive os amigos de Sainimere, 
estavam bebendo e fumando e convidaram-na a 
beber. “Fui ensinada a vida inteira a viver os padrões 
do evangelho, por isso recusei sem hesitar”, conta 
Sainimere. 

Ela sabe que as bênçãos da obediência à Palavra 
de Sabedoria vão além da saúde física: “Obtive pro-
teção adicional na medida em que fui capaz de fazer 
escolhas melhores em virtude da proximidade do 
Espírito Santo. Vejo claramente que os padrões não 
restringem nossa liberdade, mas nos protegem das 
consequências que levam a uma restrição de nossa 
liberdade”. 
Para mais informações, ver a seção “Physical Health” de  
providentliving.org.

1948
• 1º de março: A Igreja 

inaugura um escritório 
regional de empregos 
em Salt Lake City.

1960
• Março: A nova 

fábrica de 
laticínios da Praça 
de Bem-Estar é 
concluída.

Extrema esquerda: 
Estudantes SUD 
procuram adquirir 
instrução para estar 
mais bem prepa-
rados para enfren-
tar os rigores do 
mundo competitivo 
de hoje. À esquerda: 
Exercícios e boa 
alimentação são 
uma parte impor-
tante do empenho 
para tratar nosso 
corpo com cuidado 
e respeito. 

Sainimere Bale-
nacagi sabe das 
bênçãos físicas e 
espirituais decor-
rentes da obediên-
cia à Palavra de 
Sabedoria. 
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3. Emprego
Em muitas alas e ramos, a procura de emprego é a 

necessidade mais premente que os membros enfren-
tam em seu empenho para se tornar autossuficientes. 
Os quóruns do sacerdócio e os membros do conse-
lho de ala podem ajudar esses membros. Eles devem 
trabalhar em estreita colaboração com essas pessoas, 
identificando recursos úteis da comunidade, mentores 
que possam ajudar pessoalmente os necessitados e 
oportunidades de emprego disponíveis. O empenho 
conjunto de membros que trabalham com fé para 
abençoar os necessitados na busca de emprego cos-
tuma ser coroado de êxito. 

“O Pai Celestial pede apenas que 
façamos o melhor possível: que 
trabalhemos de acordo com 
nossa plena capacidade, por 
maior ou menor que ela seja.” 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo 
Conselheiro na Primeira Presidência, “Dois 
Princípios para Quaisquer Condições Eco-
nômicas”, A  Liahona e  Ensign, novembro 
de 2009, p. 56.

1973
• A Igreja cria os Serviços Sociais 

SUD para ajudar as famílias.

1976
• As unidades de Bem-Estar 

são expandidas por todos os 
Estados Unidos e Canadá.

• 29 de março: O novo 
armazém do bispo da Praça 
de Bem-Estar é concluído.

1978
• A Igreja cria o 

Comitê de Resposta 
a Emergências para 
ajudar milhões de 
pessoas em todo o 
mundo, vítimas de 
catástrofes.

Em algumas áreas do mundo, a Igreja estabeleceu 
centros de recursos de emprego. Atualmente, exis-
tem mais de 300 centros em 56 países que oferecem 
serviços como cursos de autossuficiência profissional, 
reuniões de redes de contatos e orientação profis-
sional individual. O novo site da Igreja LDSjobs.org 
também oferece recursos para candidatos a emprego, 
empregadores e líderes da Igreja. 

Depois que Oséias Portinari, do Brasil, foi demitido, 
passou mais de dois meses à procura de emprego. 
Sem conseguir encontrar trabalho, apresentou-se 
como voluntário no centro de recursos de emprego 
mais próximo de sua casa, em São Paulo. Ao aju-
dar outras pessoas a procurar emprego, Oséias teve 
oportunidade de melhorar suas próprias habilidades 
na área de entrevistas e de procura de emprego. Fez 
várias vezes o curso de autossuficiência profissional 
e, por fim, tornou-se instrutor. Para sua surpresa, ao 
servir diligentemente outras pessoas, logo começou a 
receber telefonemas de empregadores em potencial e 
acabou conseguindo um bom emprego. 

Oséias sente-se grato pelos recursos da Igreja que 
dão aos membros desempregados uma visão melhor 

No alto: Uma jovem 
é ajudada por um 
centro de recursos 
de emprego no 
México. Acima: 
Oséias Portinari 
diz que o centro 
de recursos de 
emprego de São 
Paulo, Brasil, “dá 
aos membros 
desempregados 
uma visão melhor 
da vida”. 
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1981
• A Igreja constrói 

uma loja de 
artigos usados das 
Indústrias Deseret 
na Praça de 
Bem-Estar.

1982
• 10 de setembro: O presidente 

dos Estados Unidos Ronald 
Reagan visita instalações de 
Bem-Estar em Ogden, Utah.

da vida. Ele diz: “Sei que, quando nos esforçamos, o 
Senhor abre as portas”.
Para mais informações, visite LDSjobs.org, employment.lds.org, 
ou o centro de recursos de emprego mais próximo.

4. Produção e Armazenamento Doméstico Familiar
Em 2007, a Igreja lançou Preparar Todas as Coisas 

Necessárias: Armazenamento Doméstico, um livreto 
que mostra uma abordagem simplificada para o 
armazenamento doméstico familiar. A Primeira Pre-
sidência incentiva os membros do mundo inteiro a 
procurarem ter um suprimento básico de alimentos 
e água e algum dinheiro na poupança. Os membros 
podem começar a produzir ou comprar alguns arti-
gos a mais e a reservar um pouco de dinheiro a cada 
semana, se as circunstâncias permitirem. Seguindo 
esse padrão, ao longo do tempo, os membros podem 
criar um armazenamento doméstico e uma reserva 
financeira adequada a suas necessidades.8 

Depois de ouvir esse conselho, a família Lugo, de 
Valencia, Venezuela, sentiu-se inspirada a começar 
seu próprio armazenamento doméstico. Começaram 
semanalmente a reservar um pouco de comida, água 
e dinheiro. Mesmo com recursos limitados, consegui-
ram acumular uma reserva considerável em poucos 
meses. Mais tarde, naquele ano, uma greve de traba-
lhadores na Venezuela pôs em risco o emprego de 
muitos. O irmão Omar Lugo foi um dos que ficaram 
desempregados.

O irmão Lugo demorou quase dois anos para 
encontrar outro trabalho. Durante esse tempo, ele 
e sua família viveram da poupança e dos alimentos 
que tinham armazenado. Apesar dos difíceis desafios 
do desemprego, a família Lugo sentiu paz e consolo 
porque estavam preparados. Enfrentaram o futuro 
incerto com confiança, por saberem que tinham 
seguido o conselho de montar gradualmente seu 
armazenamento doméstico.9

Para mais informações, visite a seção “Family Home Storage” do site 
providentliving.org ou consulte o livreto Preparar Todas as Coisas 
Necessárias: Armazenamento Doméstico. 

“Esse novo programa [de armazena-
mento doméstico] está ao alcance 
de todos. O primeiro passo é come-
çar. O segundo é continuar. Não 
importa a rapidez com que consiga-
mos fazê-lo, mas sim que comece-
mos e continuemos, de acordo com 
nossa capacidade.”
Bispo H. David Burton, Bispo Presidente, 
“Armazenamento Doméstico Familiar: Uma Nova 
Mensagem” A  Liahona, março de 2009, p. 14; 
 Ensign, março de 2009, p. 60.

Década de 1980
• São estabelecidos 

os primeiros centros 
de emprego fora dos 
Estados Unidos — na 
Argentina, no Chile, no 
Paraguai e no Uruguai.

Famílias da República 
Democrática do Congo 
trabalham juntas para 
produzir mandioca como 
alimento básico e para 
processar a raiz trans-
formando-a em farinha 
para uso diário e para o 
armazenamento de longo 
prazo.
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5. Finanças da Família
Outro aspecto do viver previdente é a administra-

ção sábia da renda e das despesas. A Primeira Presi-
dência aconselhou: 

“Exortamos vocês a serem frugais em suas des-
pesas e controlados ao fazerem compras a fim de 
evitarem dívidas. (…)

Se tiverem pagado suas dívidas e possuírem uma 
reserva financeira, mesmo que seja pequena, vocês 

Década de 1990
• A Igreja usa seu Centro de Serviços 

Humanitários para separar roupas 
usadas e outros artigos para serem 
enviados ao mundo inteiro, em 
resposta a situações de pobreza ou 
catástrofes.

1996 
• A Igreja cria os Serviços de Caridade SUD como 

organização não governamental para facilitar as 
atividades humanitárias em determinados países.1

• Os Serviços de Bem-Estar constroem seus primeiros 
armazéns do bispo e centros de armazenamento 
doméstico fora dos Estados Unidos, no México.

• Tem início a reforma da Praça de Bem-Estar.

1983
• O Bispado 

Presidente fica 
encarregado de 
dirigir o programa 
de Bem-Estar.

1985
• Tem início o 

programa de Serviços 
Humanitários da 
Igreja.

“Todos temos a responsabilidade de 
prover para nós mesmos e para nossa 
família, tanto temporal como espiri-
tualmente. A fim de prover previden-
temente, é necessário exercitar os 
princípios do viver previdente: viver 
com alegria dentro de nossas posses — 
contentar-nos com o que temos, evitar 
o excesso de dívidas e economizar 
diligentemente, preparando-nos para as 
emergências dos ‘dias de chuva’.” 
Élder Robert D. Hales do Quórum dos Doze 
Apóstolos, “Tornar-se Provedores Prudentes Temporal 
e Espiritualmente”, A  Liahona e  Ensign, maio de 
2009, pp. 7–8.

e sua família vão se sentir mais seguros e terão mais 
paz no coração.” 10

A boa administração das finanças da família 
começa com o pagamento do dízimo e das ofertas. 
Quando os membros da Igreja colocam o Senhor em 
primeiro lugar, tornam-se mais capazes de cuidar de 
si próprios e dos outros.

Outro aspecto da boa administração financeira 
refere-se a conhecer sua renda e seus gastos e a con-
trolar o dinheiro em vez de deixar-se controlar por 
ele. Quando Devon e Michaela Stephens, do Arizona, 
EUA, elaboraram um orçamento, tinham apenas uma 
vaga ideia de quanto dinheiro gastavam mensal-
mente. Mas um orçamento com categorias específicas 
os ajudou a “sair das nuvens e pôr os pés no chão”, 
diz Michaela. “Foi assustador descobrir que tínhamos 
menos dinheiro do que pensávamos, mas também 
foi uma enorme alegria sentir repentinamente que 
tínhamos total controle de nossas posses.”
Para mais informações, visite a seção “Family Finances” de  
providentliving.org ou consulte o livreto Preparar Todas  
as Coisas Necessárias: Finanças da Família. 

Devon e Michaela 
Stephens dizem 
que a elaboração 
de um orçamento 
os ajudou a adquirir 
“total controle” de 
suas finanças.
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6. Força Espiritual
A espiritualidade é essencial para nosso bem-estar 

temporal e eterno. Todos passamos por provações. 
Nosso empenho em aumentar a espiritualidade nos 
ajudará a suportar bem essas provações e nos dará 
esperança de dias melhores. 

Nirina Josephson-Randriamiharisoa, de Madagascar, 
mora atualmente na França, onde dá continuidade a 
seus estudos. Assim que chegou, sentia muita solidão 
e saudade de casa. “Busquei consolo na oração, na lei-
tura das escrituras e nos suaves sussurros do Espírito 
Santo”, conta Nirina. “Essas coisas me aproximaram do 
Pai Celestial e do Salvador, e senti paz.” 

Com o tempo, Nirina fez amigos e participou 
de atividades dentro e fora da Igreja e encontrou a 
felicidade. Mas uma notícia trágica de casa a deixou 
profundamente abalada.“Certa manhã, recebi uma 
mensagem anunciando a morte de meu irmão. Eu não 
tinha ideia de que pudesse sentir tanta tristeza. Nos 
dias e semanas que se seguiram, passei por momentos 
de solidão, raiva e desespero. Até mesmo as ativida-
des mais básicas se tornaram sérios desafios.” 

Poucos meses depois, um amigo próximo também 
faleceu. Essa nova tristeza veio a somar-se ao fardo 
já pesado de Nirina. Por um breve instante, Nirina 
pensou em deixar de frequentar a Igreja, mas logo 
lembrou que as mesmas coisas que a tinham impul-
sionado em suas dificuldades anteriores poderiam 
ampará-la novamente. 

“Assim como fizera quando me mudei para a 
França, busquei conforto na oração, na leitura das 
escrituras e no Espírito Santo. Com isso, aprendi de 
modo ainda mais intenso que o Espírito e a doutrina 
da família eterna podem nos trazer consolo e que a 
Expiação de Jesus Cristo tem um efeito real em nossa 
vida”, afirma ela. 

“Sejam quais forem as provações que venhamos 
a enfrentar, não há ‘becos sem saída’ para o Senhor. 
Seu plano é um plano de felicidade.”

Para mais informações sobre autossuficiência e viver previdente, 
ver Prover à Maneira do Senhor: Resumo do Guia do Líder para o 
Bem-Estar, disponível em muitos idiomas no site provident 
living.org. 

NOTAS
 1. Prover à Maneira do Senhor: Resumo do Guia de Bem- 

Estar para Líderes, livreto, 2009, p. 1.
 2. Ver Thomas S. Monson, “Guiding Principles of Personal and 

Family Welfare”, Tambuli, fevereiro de 1987, p. 3;  Ensign, 
setembro de 1986, p. 3. 

 3. H. David Burton, “A Bênção do Trabalho”, A  Liahona, 
dezembro de 2009, p. 37;  Ensign, dezembro de 2009, p. 43.

 4. Robert D. Hales, “O Bem-Estar sob a Perspectiva do Evan-
gelho: A Fé em Ação”, em Princípios Básicos de Bem-Estar  
e Autossuficiência, livreto, 2009, p. 2.

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, p. 724.
 6. Gordon B. Hinckley, “Fundo Perpétuo para Educação”,  

A  Liahona, julho de 2001, p. 62;  Ensign, maio de 2001,  
p. 52.

 7. Ver, por exemplo, Russell M. Nelson, “Addiction or Free-
dom”,  Ensign, novembro de 1988, p. 6; M. Russell Ballard, 
“Quão Astuto É o Plano do Maligno”, A  Liahona e  Ensign, 
novembro de 2010, p. 108.

 8. Ver Preparar Todas as Coisas Necessárias: Armazenamento 
Doméstico, livreto, 2007.

 9. Ver “Armazenamento Doméstico Familiar: Uma Nova 
Mensagem”, A  Liahona, março de 2009, pp. 12–13;  Ensign, 
março de 2009, pp. 58–59.

 10. Preparar Todas as Coisas Necessárias: Finanças da  
Família, livreto, 2007.

“Um testemunho forte traz-nos paz, consolo 
e certeza. Ele gera a convicção de que, 
se os ensinamentos do Salvador forem 
constantemente cumpridos, a vida será 
bela, o futuro será seguro e teremos capa-
cidade de vencer os desafios com que nos 
depararmos pelo caminho. O testemunho 
cresce com a compreensão da verdade, 
destilado por meio da oração e da reflexão 
sobre a doutrina contida nas escrituras. 
Ele é nutrido pela aplicação prática dessas 
verdades com uma fé alicerçada na segura 
confiança de que os resultados prometidos 
serão obtidos.”
Élder Richard G. Scott do Quórum dos Doze Apóstolos, 
“O Poder Transformador da Fé e do Caráter”, A  Liahona 
e  Ensign, novembro de 2010, p. 46.

1997
• Os Serviços Sociais SUD batem o 

recorde de adoções em um ano, 
com um total de 629 — o número 
mais elevado alcançado pela 
agência no século XX.2

1999
• Março: Os Serviços de Bem-Estar dão início a uma 

grande iniciativa de empregos para criar até 50 
novos centros de recursos de emprego espalhados 
por todo o mundo.

• Os Serviços Sociais SUD passam a se chamar 
Serviços Familiares SUD, e os programas são 
ampliados.

Nirina Josephson-
Randriamiharisoa 
descobriu que a 
constante aplicação 
prática do evan-
gelho pode nos 
animar, mesmo nos 
momentos mais 
difíceis. 
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Aumentar Nosso Serviço Compassivo  
Seguindo o Salvador

O Salvador ensinou: “Porque, qualquer que qui-
ser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer 

que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará” 
(Lucas 9:24).

A respeito dessa admoestação, o Presidente 
Thomas S. Monson declarou: “Creio que o Salvador 
está dizendo que, a menos que nos entreguemos 
totalmente ao serviço ao próximo, haverá pouco 
propósito em nossa vida. Aqueles que vivem só para 
si acabam definhando e figurativamente perdem a 
vida, ao passo que aqueles que se dedicam inteira-
mente ao serviço ao próximo crescem e florescem 
— e literalmente salvam a própria vida”.1 

Talvez seja difícil encontrar tempo e energia neces-
sários para ajudar nossa família, os vizinhos, os mem-
bros da ala ou do ramo, a comunidade e até mesmo 
estranhos. Quando e como vamos ajudar, se cada um 
de nós possui uma quantidade limitada de tempo? 
Como podemos servir quando nossas circunstâncias 
limitam nossa capacidade? 

Nosso Exemplo, evidentemente, é o Salvador Jesus 
Cristo, que nos convidou a segui-Lo (ver Mateus 

4:19). Embora não tenhamos o mesmo chamado 
divino que Ele, podemos participar de Seu ministério. 
Descrevendo esse ministério, o Apóstolo Pedro disse 
que Jesus “andou fazendo bem” (Atos 10:38). 

 Jesus curou os doentes e ministrou aos 
aflitos (ver Mateus 9:20–22; Marcos 8:22–25). Tal-
vez não venhamos a realizar esses mesmos milagres 
prodigiosos, mas podemos consolar aqueles que 
estão morrendo, enfermos ou de luto e atender a suas 
necessidades.

O Salvador alimentou milagrosamente aqueles 
que não tinham o que comer (ver Mateus 14:15–
21). Podemos fazer ofertas de jejum generosas, servir 
em projetos de produção de alimentos do Programa 
de Bem-Estar da Igreja e contribuir com os esforços da 
comunidade para alimentar os necessitados. 

Jesus estava atento a cada pessoa e minis-
trava a elas individualmente (ver Lucas 8:45–48). 
Ao procurarmos seguir Seu exemplo, o Espírito Santo 
nos abrirá os olhos para ver os que sofrem e os que 
estão solitários e isolados. E podemos ser guiados 
para ajudar a atender a suas necessidades. 

2003
• 25 de janeiro: O site Provident Living, 

providentliving.org, é inaugurado.
• Aprova-se uma importante proposta para se 

aumentar o número de armazéns do bispo no 
mundo inteiro.

• A Igreja dá início a quatro importantes iniciativas 
humanitárias: cursos de reanimação neonatal,  
água potável, distribuição de cadeiras de rodas  
e tratamento oftalmológico. 

2001
• Um novo Curso de Autossuficiência Profissional é introduzido 

nos centros de recursos de emprego. O material para cursos 
voltados a profissionais autônomos é apresentado um ano 
depois.

• 5 de setembro: Após o término das obras de reforma da 
Praça de Bem-Estar, realiza-se uma cerimônia de rededicação.
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“A religião pura e imaculada 
para com Deus, o Pai, é esta: 
Visitar os órfãos e as viú-
vas nas suas tribulações, e 
guardar-se da corrupção do 
mundo” (Tiago 1:27).

2009
• Junho: É inaugurado um 

novo site de adoções, 
ItsAboutLove.org.3

2010
• Abril: É inaugurado um 

novo site, LDSjobs.org, 
atualmente disponível 
em inglês, espanhol e 
português.

• Acrescenta-se a produção 
de alimentos às iniciativas 
humanitárias. 

NOTAS
 1. Ver “Humanitarian Activities Worldwide”, providentliving.org/content/

display/0,11666,4600-1-2323-1,00.html.
 2. Ver C. Ross Clement, “LDS Family Services” (história não publicada 

preparada para os Serviços Familiares SUD, 10 de maio de 2000).
 3. Ver Kimberly Bowen, “LDS Family Services Launches New Web Site”, 

 Ensign, setembro de 2009, p. 78.
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Extrema esquerda: 
o irmão Chiro-
que, presidente 
dos Rapazes de 
Chulucanas, Peru, 
trabalha com Alex, 
membro do quó-
rum de mestres, 
confeccionando 
muletas para um 
irmão do ramo que 
sofreu um acidente. 

Jesus despendia tempo com as pessoas, 
mesmo quando não planejara fazê-lo (ver Lucas 
24:29) e mesmo quando tinha Suas próprias 
preocupações (ver Mateus 14). Somos aconselhados 
a prestar serviço de maneira sábia e ordenada e não 
“[correr] mais rapidamente do que [nossas] forças o 
permitam” (Mosias 4:27). Mas às vezes nossas maiores 
oportunidades de servir e abençoar surgem quando é 
menos conveniente. Na parábola do Salvador, o bom 
samaritano interrompeu sua viagem imediatamente 
para ministrar às necessidades do homem ferido (ver 
Lucas 10:30–37).

Ninguém está longe da vista do Senhor nem 
demasiadamente distante para fugir a Seu 
alcance (ver Mateus 9:9–13). Tal como fez o Sal-
vador, também podemos amar e erguer os outros, 
ensinando-lhes um caminho melhor e convidando-os 
a se juntarem a nós na vida abundante que o Salva-
dor oferece. 

O Pai Celestial conhece nossas habilidades, cir-
cunstâncias e desejos únicos e sabe como podemos 
usá-los para abençoar os outros. À medida que nos 
achegarmos a Ele e buscarmos Sua orientação, Ele vai 
nos ajudar a saber quem, onde e como servir.
Visite a seção “Serviço” do site LDS.org para sugestões de serviço 
na Igreja, na sua comunidade, no trabalho missionário e em servi-
ços humanitários.

NOTA
 1. Thomas S. Monson, “O Que Fiz Hoje por Alguém?”  

A  Liahona e  Ensign, novembro de 2009, p. 84.

A Força de Muitos
A Lei do Jejum

O Senhor instituiu a lei do jejum para abençoar 
Seu povo e prover um meio de cuidar dos necessita-
dos. Ele instruiu os santos a “[darem] de [seus] bens 
aos pobres, (…) e eles serão entregues ao bispo”. E 
explicou: “[Serão guardados] em meu armazém para 
dar aos pobres e necessitados” (D&C 42:31, 34). As 
ofertas de jejum são uma fonte de recursos primor-
dial para o armazém do Senhor. Os membros da 
Igreja são incentivados a doar uma oferta que seja no 
mínimo equivalente ao valor das duas refeições que 
não fizeram durante o jejum. O Presidente Spencer W. 
Kimball (1895–1985) pediu aos membros que dessem 
“muito, muito mais — dez vezes mais, se tiverem 
condições de fazê-lo”.1

Quando compreendemos e vivemos a lei do jejum, 
nosso amor e nossa compaixão pelos menos afortu-
nados aumentam. O jejum, acompanhado da oração, 

As ofertas de jejum, 
como as que estão 
sendo recolhidas 
por estes diáconos, 
são vitais para aju-
dar os necessitados.



94 A  L i a h o n a

é uma forma de verdadeira adoração. Quando obe-
decemos à lei do jejum, adquirimos força espiritual, 
bênçãos materiais e mais desejo de servir o próximo. 

O Presidente Thomas S. Monson ensinou: “O con-
ceito das ofertas de jejum aparece desde a época de 
Isaías quando, referindo-se ao jejum verdadeiro, ele 
incentivou as pessoas a jejuar e a ‘[repartir o] pão com 
o faminto, e [recolher] em casa os pobres abandona-
dos’ (Isaías 58:7). O Profeta Joseph instituiu a prática 
da coleta de ofertas de jejum para os pobres em 
Kirtland, Ohio. Posteriormente, em Nauvoo, Illinois, o 
Quórum dos Doze Apóstolos enviou uma carta geral 
à Igreja definindo ‘o princípio dos jejuns’, que decla-
rava: ‘Que este seja um exemplo para todos os santos, 
e nunca haverá falta de pão: Quando os pobres estão 
famintos, aqueles que têm o suficiente para suas 
necessidades devem jejuar por um dia e doar aos 
bispos o equivalente ao que teriam comido, para ser 

dado aos pobres, e todos terão em abundância por 
muito tempo. (…) E se todos os santos viverem esse 
princípio com alegria no coração e um semblante 
feliz, sempre haverá abundância’”.2

Produção de Alimentos
A produção e o processamento de alimentos para 

alimentar os famintos têm sido um dos pilares do 
plano de bem-estar desde que esses projetos come-
çaram a ser implementados. O que começou como 
algumas hortas e projetos de serviço espalhados pelo 
Estado de Utah tornou-se uma vasta rede de mais de 
1.000 fazendas e projetos de produção de alimentos 
dirigidos por estacas e alas da Igreja. Há fazendas 
do Programa de Bem-Estar em funcionamento na 
América do Norte, Europa, Austrália e Polinésia. Na 
década de 1980 essas fazendas e projetos de produ-
ção foram consolidados, ampliados e melhorados. 
Alguns projetos de menor porte foram vendidos.

Tal como no passado, essas fazendas e projetos 
são sustentados por membros da Igreja que fornecem 
a maior parte da mão de obra: sempre voluntária. Os 
membros contribuem com centenas de milhares de 
dias por ano produzindo, processando e distribuindo 
alimentos que serão utilizados para sustentar os mais 
necessitados. Mais de 45 mil toneladas de grãos, 
feijão, carne, frutas, verduras e outros produtos são 

“Se todos os membros da Igreja observas-
sem a lei do dízimo e fizessem contribui-
ções generosas, os pobres e necessitados 
— não só de dentro da Igreja, mas tam-
bém muitos outros — seriam abençoados 
e auxiliados.”
Presidente Gordon B. Hinckley 1910–2008, “Rise to a 
Larger Vision of the Work”,  Ensign, maio de 1990, p. 97.

Ilustrando a força multiplicada que temos quando nos 
unimos para servir os outros, irmãos do sacerdócio, na 
Louisiana, EUA, ajudam a remover uma árvore caída 
depois da passagem do furacão Katrina em 2005.

Projetos como o de produção de pêssegos fornecem  
vários alimentos nutritivos que sustentam e alegram  
a vida daqueles que, de outra forma, passariam fome.
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produzidos anualmente, o que permite aos bispos ter 
comida disponível para distribuir aos necessitados. 
Nas áreas da Igreja em que armazéns não estejam 
disponíveis ou não sejam de fácil acesso, os bispos 
e presidentes de ramo usam as ofertas de jejum para 
fornecer os bens e serviços necessários.

O Armazém do Senhor
Desde que o Programa de Bem-Estar foi criado em 

1936, os membros da Igreja trabalham juntos para ali-
viar o sofrimento daqueles que passam necessidade. 
Crises econômicas, catástrofes naturais, desemprego, 
doença e incapacidade, ou momentos de perda, tudo 
isso exigiu que os santos trabalhassem juntos sob a 
direção do sacerdócio para garantir que as necessida-
des fossem satisfeitas e que pessoas e famílias fossem 
abençoadas. Ao longo dos anos, milhões de membros 
têm doado de boa vontade seu tempo e seus talentos 
para abençoar os outros e substituir, como disse o 
Presidente Monson, “a fraqueza de uma pessoa que 
está sozinha [pela] força de muitos servindo juntos”.3 

Quando o Presidente Heber J. Grant falou do 
sistema de bem-estar em 1936, previu que “nenhum 
aparato novo na Igreja” seria necessário, mas que 
“as organizações de estaca e ala, os quóruns do 
sacerdócio, a Sociedade de Socorro e as várias orga-
nizações auxiliares [serviriam] o máximo possível em 

Como parte do empenho contínuo para atender às 
necessidades básicas das pessoas, as moças de Hong Kong 
montam kits com sabonetes e outros artigos de higiene 
para vítimas de catástrofes.
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Projetos de serviço ao próximo fortalecem nossos laços de união e nos ajudam 
a desenvolver atributos cristãos. Aqui, jovens santos dos últimos dias do 
México, envolvidos numa tarefa de melhoria do bairro, lavam uma casa.

prol do bem comum da Igreja”.4 O Senhor já havia 
estabelecido a organização necessária para abençoar 
os pobres e necessitados — já havia os quóruns do 
sacerdócio, a Sociedade de Socorro estava organi-
zada, e o sacerdócio de Deus estava na Terra. 

Os membros da Igreja, com seu trabalho consa-
grado, seus talentos e suas habilidades, fazem parte 
integrante do armazém do Senhor. Além das ofertas 
de jejum, que são doadas para o fundo de ofertas de 
jejum da Igreja, os líderes do sacerdócio podem fazer 
uso do tempo, dos talentos, das habilidades e da 
energia de todos os membros para abençoar aqueles 
que passam necessidade.

Ao aceitar a oportunidade de ajudar os outros em 
seus momentos de necessidade, demonstramos nosso 
amor a Deus e a Seus filhos. Esse é o bem-estar em 
toda a sua essência e pureza, e sua prática fiel vai 
exaltar tanto quem doa quanto o que recebe, con-
forme previsto pelos profetas em nossos dias. 
NOTAS
 1. Spencer W. Kimball, Conference Report, abril de 1974,  

p. 184.
 2. Thomas S. Monson, “Be Thou an Example”,  Ensign, novem-

bro de 1996, p. 44. 
 3. Thomas S. Monson, “Messages of Inspiration from Presi-

dent Monson”, Church News, 6 de fevereiro de 2010, p. 2. 
 4. James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. (1965–
1975), volume 6, p. 19; uso de maiúsculas padronizado.
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Tornar os Princípios de Bem-Estar Parte de Sua Vida 
A aplicação prática dos princípios de bem-

estar significa pôr em ação a fé em Jesus 
Cristo: eliminando as dívidas desnecessárias, 
vivendo de acordo com nossas posses e fazendo 
armazenamento doméstico familiar e reservas 
financeiras, por exemplo. A fé nos leva a edu-
carmos a mente e as mãos de modo a trabalhar-
mos todos os dias da vida com o propósito de 
tornar-nos autossuficientes. Depois de cuidar de 
nossas próprias necessidades, estaremos mais 
aptos a prover nosso sustento e servir o próximo. 
Sigamos esse conselho não apenas no intuito de 
fazermos o bem, mas de esforçar-nos para ser-
mos bons, não apenas para agirmos melhor, mas 
para sermos melhores.1 A obediência aos conse-
lhos do Senhor proporciona bênçãos materiais e 
espirituais. Permite que enfrentemos os desafios 
da vida armados de coragem e confiança, em vez 
de temor e dúvida. 

O Presidente Thomas S. Monson nos relembra 
o dever que temos de elevar e abençoar outras 
pessoas:

“Meus irmãos e irmãs, façamos a nós mesmos 
a pergunta (…): ‘O que fiz hoje por alguém?’ Que 

a letra deste hino conhecido penetre nossa alma  
e encontre abrigo em nosso coração: 

Neste mundo, acaso, fiz hoje eu 
A alguém um favor ou bem?
Se ainda não fiz ser alguém mais feliz
Falhei ante os céus, também!
A carga de alguém mais leve fiz eu,
Porque um auxílio lhe dei?
Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu
Um pouco do meu ofertei?

Esse serviço para o qual todos fomos chamados  
é o serviço do Senhor Jesus Cristo.” 2 ◼
NOTAS
 1. Ver Robert D. Hales, “O Bem-Estar sob a Perspectiva do 

Evangelho: A Fé em Ação”, em Princípios Básicos de  
Bem-Estar e Autossuficiência, livreto, 2009, p. 1. 

 2. Thomas S. Monson, “O Que Fiz Hoje por Alguém?” 
A  Liahona e  Ensign, novembro de 2009, p. 87. 

“A todos os que se encontram ao alcance 
da minha voz, declaro que o plano de 
bem-estar da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias é inspirado por 
Deus Todo-Poderoso. De fato, o Senhor 
Jesus Cristo é seu Arquiteto. A você e a 
mim Ele faz o convite: ‘Eis que estou à 
porta, e bato. Se alguém ouvir a minha 
voz, e abrir a porta, entrarei em sua 
casa’ (Apocalipse 3:20). 

Que possamos ouvir Sua voz, que 
possamos abrir as portas de nosso 
coração para que Ele entre, e que 
Ele possa ser nosso companheiro 
constante ao nos esforçarmos por 
servir Seus filhos.”
Presidente Thomas S. Monson, “À Maneira do 
Senhor”, em Princípios Básicos de Bem-Estar e  
Autossuficiência, livreto, 2009, p. 12
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RECURSOS ADICIONAIS
Está interessado em conhecer mais sobre os tópicos discutidos nestas 
páginas? Vários folhetos, DVDs, sites e outros recursos podem lhe ser 
úteis. Visite o site 75yearsofwelfare.org para mais informações. 



  Em 1829, os antigos apóstolos 
Pedro, Tiago e João apareceram 
a Joseph Smith e Oliver 

Cowdery e conferiram-lhes o Sacerdócio 
de Melquisedeque. Pelo mesmo processo 
de ordenação, todos os membros dignos 
da Igreja, do sexo masculino, podem 
receber e depois exercer o sacerdócio — a 
autoridade para agir em nome de Deus. 
Ver as páginas 14, 16 e 19.


