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MENSAGEM A CONVITE DA PRESIDÊNCIA DA ÁREA EUROPA

Uma Segunda Colheita
Elder Gérald Caussé, França
Primeiro Conselheiro da Presidência da Área de Europa

 Sempre me senti fascinado pela história dos 
pioneiros da Igreja Restaurada. Os seus atos 
de fé e coragem proporcionaram um glorioso 

e precioso legado para todos os membros.
A Europa desempenhou um papel importante 

nesta história de heroísmo. O continente euro-
peu era um campo pronto para a ceifa, onde 
milhares desses pioneiros receberam e aceita-
ram o evangelho antes de embarcarem para a 
América, o local de coligação designado pelo 
Profeta Joseph Smith.

Nos últimos anos, fui abençoado com a opor-
tunidade de visitar alguns desses lugares de onde 
alguns desses primeiros pioneiros eram oriun-
dos. Visitei Preston, Inglaterra, onde comtemplei 
as águas tranquilas do Rio Ribble onde foram 
realizados os primeiros batismos na Europa há 
apenas 175 anos. Nas docas de Copenhaga admi-
rei a estátua de Kristina, cujos olhos fitam o mar 
aberto, simbolizando a esperança de milhares de 
Escandinavos que partiram rumo a Sião.

Em muitos dos países que só mais recente-
mente receberam o evangelho, o mais fácil é 
abordar diretamente os seus primeiros conver-
sos! Muitos ainda se encontram lá, ativos, feli-
zes e orgulhosos do seu passado. Eles podem 
descrever o fervor dos primeiros anos, onde as 
reuniões eram realizadas anonimamente em 
caves, salas de cinema ou em salas nas traseiras 
de restaurantes. Muitos sabem da construção da 
primeira capela ou das viagens intermináveis até 
ao Templo da Suíça. Nos países do leste, os pio-
neiros locais podem ainda descrever os anos de 
privação que passaram atrás da cortina de ferro 
e o milagre que ocorreu quando a obra missio-
nária deu os seus primeiros passos nesses países 
depois do ano de 1989.

Páginas Locais da Liahona

Esta história ainda está a decor-
rer. Continua a desenrolar-se diante 
dos nossos olhos. Profecias estão 
a ser cumpridas. O Senhor é quem 
está ao comando e nada o poderá 
impedir de realizar a Sua obra. 
Hoje, assim como no passado, o 
crescimento da Igreja faz-se acom-
panhar de atos de fé e milagres.

Por muitos anos, a Presidência 
da Área tem proclamado uma visão ambiciosa e 
otimista para o crescimento da Igreja na Europa. 
Como filhos da Europa, vimos a Igreja a estabele-
cer-se, a crescer e a amadurecer neste continente. 
O testemunho de milagres do passado nutre a 
nossa fé no futuro.

Sentimos que um novo espírito paira sobre o 
nosso continente. O número de batismos está a 
obter um crescimento sustentável. Muitos mais 
jovens estão a sair em missão. A frequência às 
reuniões e as viagens ao templo estão constan-
temente a aumentar. Uma nova e abundante 
colheita está a ser ainda preparada.

Há alguns anos, quando o Elder Gordon B. 
Hinckley se dirigiu a dois missionários na Suécia, 
ele ergueu um copo de água e declarou: “Durante 
muitos anos a Suécia tem sido como este copo 
de água — sem muita atividade. Em meados 
do século 19, quando os primeiros missionários 
chegaram à Suécia, milhares se filiaram à Igreja. A 
colheita foi grande e maravilhosa. Quando regres-
sarem a casa, quero que digam aos membros que 
haverá uma nova colheita, uma segunda colheita 
na Suécia, que trará milhares de suecos para o 
seio da Igreja.” 1

A segunda colheita é e será muito maior do 
que a primeira. A Europa tornou-se num local  

Elder Gérald 
Caussé
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de passagem e de reunião para pessoas de todas 
as partes do mundo. Basta só que andemos  
pelas ruas das nossas principais cidades para  
o constatarmos.

Jesus disse aos seus discípulos que nos últi-
mos dias “este evangelho do reino seria pregado 
no mundo inteiro, em testemunho a todas as 
nações.” 2 Esta profecia está a ser cumprida por 
meio da abertura de novos países à entrada dos 
missionários, assim como pela conversão, no 
nosso continente, de milhares que a ele chega-
ram oriundos de todas as nações do mundo. À 

medida que estes novos conversos de diversos 
idiomas e culturas estão a ser acolhidos na Igreja, 
trazem bênçãos para as nossas alas e ramos.

Os membros na Europa, atualmente, têm um 
papel histórico a desempenhar nesta segunda 
colheita, tal como o tiveram nos primeiros anos 
da Restauração. Oro para que todos nos sintamos 
motivados por esta gloriosa visão e para que, 
juntos, trabalhemos para a alcançar. ◼

Notas
 1. Ensign, Julho 2000.
 2. Mateus 24:14.

EFY 2012

Jovens, conheçam os vossos líderes para o EFY!
silvia Díez adriano, editora das Páginas Locais da Liahona

 O EFY 2012 está quase a 
começar! Para que os 
nossos jovens possam 

saber mais do que está para vir, 
pedimos aos responsáveis do 
EFY 2012 para partilharem o seu 
testemunho.

Elder Fernando Rocha,  
setenta de Área, Portugal

Participar no “EFY” deve ser 
mais do que uma experiência 
para conhecer outros jovens ou 
passar uma boa semana.

Encorajo os jovens a pensarem 
em três maneiras como poderão 
erguer-se e brilhar tendo em 
mente que Cristo é o símbolo da 
nossa fé. Participar no EFY deve 
ser um marco na vossa vida espi-
ritual e um ponto de partida para 
que a vossa luz se intensifique e 
brilhe para os que vos rodeiam. 
O Senhor deu-vos a bênção de 
virem a esta terra numa altura em 
que os desafios são bastantes, 

mas em que as oportunidades 
também são muitas. O EFY é 
uma das muitas oportunidades 
que estão ao vosso alcance para 
vos ajudar a triunfar em meio a 
tantos desafios.

Encorajo também os pais 
e lideres para que participem 
activamente para manter vivo 
o espírito do EFY, incentivando 
os jovens antes e depois “ergue-
rem-se e brilhar”. Usem as noites 
familiares, as mutuais e outras 
actividades para ajudar os jovens 
a relembrarem os princípios 
que aprenderam e a encontrar 
maneiras para continuarem a 
progredir.

Presto o meu humilde teste-
munho de que Cristo é o filho 
do Deus vivo, que ele ama 
cada um de nós, que sofreu e 
deu a sua vida por nós. Que 
a Igreja é guiada por profetas 
e apóstolos como nos tempos 
antigos. Que Deus continua a 

abençoar o seu povo e a falar 
com o seu profeta como antiga-
mente. Eu amo o Pai Celestial 

O Elder Fernando Rocha com os administradores, direc-
tores de sessão e coordenadores do EFY 2012 Portugal.
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Administradores, directores de sessão e coordenadores 
do EFY 2012.
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e o meu Salvador, e sou muito 
feliz por os poder servir. Que 
Deus vos abençoe.

José Cavaco:  
administrador EFY 2012

Nascido em Mértola a  
12 de Dezembro de 1963,  
membro da Igreja desde  
27 de Setembro de 1980. Serviu 
a missão em Portugal Lisboa, 
de Dezembro 1984 a Dezembro 
1986. Casado, pai de três filhos. 
Escritura favorita: 1 Néfi 3:7. 
Profeta das escrituras favorito: 
Rei Benjamin.

Ser chamado para admi-
nistrar o programa EFY 2012, 
trouxe à minha alma um con-
junto de sentimentos, entre os 
quais se encontram a caridade, 
a paz interior e a gratidão, que 
se misturaram rapidamente 
com a apreensão e o receio por 
assumir tão grande responsa-
bilidade. Longe vão os tempos 
em que as actividades eram 
pouco mais do que o congregar 
de boas vontades, para recrear 
e alegrar os jovens. Os tempos 
mudaram e a projectos como 
o EFY, embora levados a bom 
termo por voluntários, é exi-
gida uma gestão e execução 
quase profissional. Os desafios 
são enormes, a quantidade de 
jovens será quase o dobro dos 
que passaram pela experiência 
do EFY2010, os sacrifícios exi-
gidos são pesados. Ainda assim, 
é gratificante trabalhar com 
jovens e ajudá-los a viver numa 
atmosfera de revelação…eles 
merecem qualquer sacrifício e 
muito mais quando é feito ao 
serviço do Senhor.

“Erguei-vos e Brilhai, para que 
a vossa luz seja um estandarte 
para as nações” (D&C 115:5), 
este é o tema do EFY 2012 e jun-
tos iremos fazer a luz de Cristo 
brilhar mais forte.

Dinis adriano:  
director de sessão EFY 2012

Nascido em Lisboa a  
28 de Setembro de 1965. Mem-
bro da Igreja desde 9 de Outubro 
de 1976. Serviu a missão em 
Espanha Las Palmas de 1988 a 
1990. Casado e pai de três filhos. 
Escritura favorita: Éter 12:4. 
Profeta das escrituras favorito: 
Apóstolo Paulo.

Quando fui convidado, junto 
com a minha esposa, para ser-
mos os Directores de Sessão 
do EFY 2012 pelo Elder Rocha, 
dissemos logo que sim. Não 
me foi difícil responder, pois os 
sentimentos que vieram ao meu 
coração e à minha mente nesse 
momento não permitiam que 
respondesse doutra forma. Fiquei 
muito tranquilo e entusiasmado. 
Mais tarde ao ponderar sobre 
essa experiência, compreendi 
que o Pai Celestial tinha deposi-
tado grande confiança em mim. 
Ele realmente conta comigo 
para que a vertente do “ensino 

Céu Cavaco:  
administradora do EFY 2012

Nascida em Moçâmedes, 
Angola a 2 de Outubro. Membro 
da Igreja desde 1979. Serviu a 
missão em Portugal, Lisboa de 
1983 a 1985. Casada, mãe de 
dois filhos. Escritura favorita:  
1 Néfi 3:7. Profeta das escrituras 
favorito: Mosias e Paulo

Têm sido maravilhoso servir 
neste chamado como Adminis-
tradores do EFY Portugal 2012, 
depois da experiência que tive 
como Directora de Sessão do 
EFY Braga 2010.

É fantástico estar envolvida 
com os jovens e poder ver e sen-
tir o desejo de voltarem a Cristo 
e terem uma família eterna.

Apesar do imenso trabalho  
e logística que envolve a prepa-
ração de uma actividade desta 
dimensão, tem sido gratificante. 
Trabalhamos com uma equipa 
de líderes jovens adultos solteiros 
fantásticos, assim como todos os 
irmãos do comité da logística.

Adorei todo o EFY 2010, mas 
tocou-me bastante ouvir os tes-
temunhos dos nossos jovens. O 
espírito do Senhor esteve pre-
sente e todos os dias nós pude-
mos testificar disso, durante 
toda essa semana. Todos os que 
estiveram lá sentiram esse poder 
e força.

Servir o meu Salvador e fazer a 
Sua Igreja crescer, ajudar os nos-
sos jovens a fortalecerem os seus 
testemunhos é o que de maior 
gozo me traz este chamado.

Pais, líderes, amigos, não dei-
xem que vossos jovens percam 
a oportunidade de passar por 
esta maravilhosa experiência.

José e Céu 
Cavaco, admi-
nistradores do 
EFY 2012
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do evangelho” no EFY seja algo 
enriquecedor e motivante para 
as centenas de jovens que vão 
viver essa experiência magnífica. 
Adoro ensinar o evangelho, é 
o que mais gosto de fazer na 
Igreja. Sei que vamos viver uma 
semana inesquecível e que vai 
ser um ponto de viragem nas 
nossas vidas. Sinto-me muito 
privilegiado por ter esta opor-
tunidade única na vida e como 
tal prometo aos jovens que se 
estão a preparar para o EFY, que 
nos vamos divertir muito, apren-
dendo o evangelho. Até Agosto!

silvia Díez adriano:  
directora de sessão EFY 2012

Nascida em Madrid,  
Espanha, a 31 de Dezembro de 
1970. Membro da Igreja desde 
17 de Fevereiro de 1979. Serviu 
a missão em Salt Lake Temple 
Square Visitors Center, Utah, 
de Janeiro 1994 a Junho 1995. 
Casada e mãe de três filhos. 
Escritura favorita: 3 Néfi 5:13. 
Profeta das escrituras favorito: 
Mórmon

do programa pelo Elder Rocha. 
Foi uma mistura de sentimen-
tos: alegria e pavor! Ainda mais 
quando soube que iria para a 
Alemanha ter um treinamento 
todo em inglês, meu coração 
quase saiu pela boca! Mas tenho 
aprendido a confiar no Senhor, 
se Ele chama, Ele prepara um 
caminho para realizar Sua obra! 
Quero estar sempre pronto 
quando Ele chamar-me! Estou 
muito feliz e empolgado por 
essa oportunidade, sei que será 
uma grande experiência!

Nadine oliveira:  
coordenadora EFY 2012

Nascida no Porto a 26 de 
Junho de 1989. Nascida na 
Igreja. Solteira. Escritura favo-
rita: Helamã 5:12. Profeta das 
escrituras favorito: Helamã.

Ao ser chamada para coorde-
nadora do EFY não quis acredi-
tar que era eu a escolhida. No 
último ano em que se realizou 
o EFY eu estive presente e foi 
uma sensação “deliciosa”, que 
eu sempre quis repetir. Quando 
surgiu a oportunidade de ser 
coordenadora, era algo que eu 
queria mesmo muito, só não  
sabia se seria capaz por estar  

Estou muito grata ao meu Pai 
Celestial por esta maravilhosa 
oportunidade de servir aos Seus 
jovens filhos. Sei que quando 
servimos ao nosso semelhante 
estamos a conhecer melhor o 
nosso Salvador, estamos a ser 
instrumentos nas Suas mãos, 
começamos a desenvolver o 
nosso próprio espírito e apren-
demos a ser mais como Jesus 
Cristo. Desejo poder ser esse 
instrumento nas Suas mãos e 
ajudar os meus jovens irmãos 
no EFY 2012 e juntos poder 
“erguer-nos e brilhar” e apro-
ximar-nos mais de nosso Pai 
Celestial e de Jesus Cristo.

Raynerson Maia:  
coordenador EFY 2012

Nascido em Anápolis, Goiás, 
Brasil a 8 de Dezembro de 
1983. Membro da Igreja desde 
que tinha 3 anos quando meus 
pais começaram a ouvir as 
lições pelos missionários. Missão 
de Brasil Manaus de 2003 a 
2005. Solteiro ainda… Escritura 
favorita: D&C 76:5. Profeta das 
escrituras favorito: Enoque é um 
grande exemplo para mim, por 
sua humildade e fé no Senhor.

Eu sempre quis participar de 
um programa do EFY, mas, até 
então, não tinha sido realizado 
nenhum no Brasil, não durante 
o período em que lá estive. 
Quando soube que haveria 
o primeiro EFY em Portugal, 
tentei inscrever-me, mas não fui 
a tempo. Eu tinha esperança de 
que no próximo do ano 2012 
eu, finalmente, poderia partici-
par. Fiquei surpreso quando fui 
chamado para ser coordenador 

Dinis e Silvia 
Adriano, direc-
tores de sessão 
EFY 2012
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Raynerson Maia, coordenador do 
EFY 2012
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no último ano da faculdade 
e fazer parte de tantos outros 
projectos que amo. Então tive de 
tomar uma grande decisão entre 
o EFY 2012 ou o resto. Agora 
não me sobram dúvidas de que, 
efectivamente, tomei a decisão 
certa. Com a ajuda do Senhor, e 
do Raynerson (coordenador EFY 
2012) tenho a certeza de que 
conseguiremos ir muito longe. 
Acima de tudo, sei que nos 
vamos Erguer e Brilhar. Se acre-
ditarmos tudo fica bem, porque 
o Senhor compreende o que nós 
não conseguimos compreender.

Comité de logística EFY 2012

Luís Jorge Melo, ramo de 
Portimão, distrito do algarve: 
Presidente do comité de 
Logística

Estou grato pela oportunidade 
de participar na organização do 
EFY 2012 e por poder trabalhar 
para fortalecer os testemunhos 
dos jovens portugueses. Eu 
tenho um testemunho de Jesus 
Cristo, desta Igreja, e da impor-
tância do evangelho nas nossas 
vidas. Sou grato e sinto-me aben-
çoado por ter o evangelho e o 
poder praticar no seio da minha 
família e em todos os outros 
aspectos da minha vida.

sónia Guimarães de Melo, 
ramo de Portimão, distrito 
do algarve: Comité de 
administração

Para mim o objectivo principal 
do EFY resume-se às seguintes 
palavras do Elder Hales. “Além 
de mostrar o caminho para 
os jovens pelo exemplo, nós 
os conduzimos quando com-
preendemos o coração deles e 
trilhamos com eles o caminho 
do evangelho. Para realmente 
compreender o coração deles, 
precisamos de fazer mais do 
que apenas estar no mesmo 
lugar ou participar das mesmas 
actividades em família ou na 
igreja. Precisamos de planear e 
aproveitar momentos de ensino 
que deixem uma impressão 
marcante e duradoura na mente 
e no coração” (Robert D. Hales, 
Liahona, de Maio de 2010).

Espero que o meu contributo 
ajude os jovens que vão parti-
cipar no EFY em 2012 tenham 
uma experiência especial e 
que fiquem com “impressão 

Nadine Oliveira, coordenadora do 
EFY 2012
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O comité de 
logística com os 
administrado-
res, directores 
de sessão e 
coordenadores 
do EFY 2012.
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marcante e duradoura na mente 
e no coração”.

Francisco Xavier Dias,  
ala de Braga, estaca do 
Porto Norte: Comité de 
administração

O EFY é simplesmente mag-
nífico e contagiante. Quem já 
teve a oportunidade de partici-
par dele sabe disso. Mal termina, 
nem acreditamos e queremos 
que volte rapidamente. Quere-
mos voltar a viver toda aquela 
alegria que sentimos.

Eu vi muitos jovens a chorar, 
não só pela saudade mas acima 
de tudo pelas amizades que se 
criaram e pelo espírito que se 
sentiu durante o evento. Creio 
que a despedida foi a parte mais 
difícil do EFY.

Este ano vai ainda ser melhor, 
porque o número de partici-
pantes vai duplicar mas não 
importa nós estamos preparados 
e melhor organizados para os 
receber. Venham todos.

Ricardo Costa Lima, ala de 
Braga, estaca do Porto Norte: 
Coordenador administrativo

É com grande alegria que 
mais uma vez tenho o privilégio 
de participar nesta actividade. 
O EFY 2010 em Braga foi muito 
interessante, lembro-me de ter 
recebido um convite do Irmão 
Caleira para saber se poderia 
ajudar com a logística, como não 
tenho por hábito recusar opor-
tunidades de serviço, aceitei de 
bom ânimo. Não sabia eu o que 
me esperava! O que tínhamos 
pela frente era realmente uma 
semana de dimensões épicas, 
quando, pensava eu, que iria 
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ter que prestar serviço um par 
de horas por dia passou a ser 
um “full-time” das 8h da manhã 
às 21h da noite… mas valeu a 
pena! Se valeu! Na realidade, 
devido aos afazeres diários não 
me dei conta do impacto espi-
ritual que a actividade estava a 
ter nos jovens até 5ª feira, dia de 
testemunhos, lembro-me perfei-
tamente, tínhamos acabado de 
colocar cerca de 300 cadeiras no 
pavilhão aonde os jovens iriam 
ter esta parte espiritual, estava 
mesmo cansado e sentei-me 
junto entrada para poder assistir 
um pouco aos testemunhos dos 
jovens e descansar (“aterrar” 
seria mais a palavra, já nem sen-
tia as pernas!). Foram momentos 
magníficos, banqueteei-me por 
mais de uma hora em uma das 
mais poderosas reuniões de tes-
temunhos que algum dia assisti`. 
O Espírito estava tão forte que as 
lágrimas corriam pelos rostos de 
muitos daqueles jovens, foi real-
mente ai que percebi o poder 
que esta actividade estava a pro-
duzir e a poderosa mudança que 
eventualmente estava a fazer 
no coração de muitos daqueles 
maravilhosos jovens.

É com esta mesma expectativa 
que abraço mais uma vez esta 
oportunidade de poder servir 

Senhor Jesus Cristo aumenta e os 
seus corações começam a mudar. 
Ao receberem os jovens após o 
EFY, os pais não irão reconhe-
cer os seus filhos dado que o 
testemunho deles e o desejo de 
partilhar o evangelho com os 
outros terá aumentado, trazendo 
assim uma alegria às suas vidas 
e aproximando a família do seu 
objectivo de viverem juntos eter-
namente na presença do Pai.

Estamos determinados no 
nosso comité a despertar o desejo 
em cada jovem de ir ao EFY 
2012, utilizando todos os meios 
de comunicação possíveis e as 
ferramentas mais modernas na 
área do design e imagem. O EFY 
2012 será uma experiência imper-
dível para todos os jovens que se 
qualificarem para participar.

albaniza da Costa alves, ala 
de oeiras, estaca de oeiras: 
Comité de administração, 
publicidade e site

Eu já conhecia um pouco o 
que era o EFY, por isso estou 
super animada por poder par-
ticipar este ano, principalmente 
depois que vi a diferença na 
vida dos jovens de minha ala ao 
voltarem do EFY. Sei que Deus 
vive e que Jesus Cristo é nosso 
Salvador. Sou grata por tudo 
que os líderes fizeram por mim 
quando era jovem, desejo fazer 
o mesmo pelos meus jovens…

Josefa Pico Lopes, ala de  
Mem Martins, estaca de Oeiras.  
Comité da administração 
(nomeadamente nos transpor-
tes), publicidade e site

Tendo contribuído no EFY 
2010 no sector dos transportes, 
sou muito grata ao Senhor pela 

e apoiar em tudo o que estiver 
ao meu alcance para fazer deste 
próximo EFY uma experiencia 
marcante na vida de todos aque-
les que vão participar, em espe-
cial na vida de nossos preciosos 
jovens, razão pela qual todos nós 
estamos empenhados.

Daniel Dornelles,  
ala tejo, estaca de Lisboa: 
Coordenador do website, 
imagem e publicidade

A actividade EFY 2012 será 
uma grande oportunidade para 
edificar sobre as fundações 
estabelecidas em 2010 pelo 
mesmo programa. Os jovens 
encontram-se na expectativa de 
reviver o que sentiram e terem 
novas experiências que os for-
taleçam na fé em Jesus Cristo. 
No EFY milagres acontecem 
gradualmente durante a semana. 
Juntos os jovens Rapazes e Moças 
crescem espiritualmente sem 
que sejam julgados ou se sintam 
excluídos por viverem as suas 
convicções. Eles são fortalecidos 
pelo conhecimento de que não 
estão sozinhos, pois existem 
mais jovens como eles por todo 
o país, mas também aprendem a 
reconhecer a presença do Salva-
dor em cada dia de suas vidas. 
À medida que o entendimento 
deles cresce, o testemunho do 

Ricardo Costa 
Lima, Francisco 
Xavier Dias, 
Sónia Melo e 
Luís Melo.
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oportunidade que me deu de par-
ticipar mais uma vez neste grande 
evento, podendo proporcionar 
aos jovens o seu desenvolvimento 

pessoal e espiritual.
Sei que o Senhor nos qua-

lifica sempre que fazemos um 
trabalho com dedicação!

Josefa Lopes, Daniel Dornelles e Albaniza Alves
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Cátia Cardoso Gouveia  
santana, ala Lisboa 5,  
estaca de Lisboa:  
Coordenadora de saúde, 
higiene e segurança

Ter sido chamada pelo 
Senhor para servir nossos 
jovens em Portugal durante 
o EFY 2012 foi, é e será uma 
alegria muito grande! Sei que 
este programa foi criado pelo 
Senhor especialmente para  
a juventude, para ajudar  
cada filha e filho preciosos  
de Deus a sentirem-se mais 
próximos de Jesus Cristo e 
mais semelhantes a Ele. Ao 
serviço do Salvador e dos 
jovens que vão participar no 
EFY, poderemos assegurar  
a segurança e os cuidados  
de saúde que necessitarão  
durante essa semana, de forma 
a “Erguerem-se” e a “Brilharem” 
plenamente! ◼

João Pedro Caleira, Paulo Adriano, Nuno Cravidão, Nelson Monteiro e 
Ruben Santos.

João Pedro Borrego Caleira, ala de setúbal 1,  
estaca de setúbal: Produção e música

Penso que com tanta turbu-
lência no mundo, devemos ser 
sábios a fazer escolhas. Num 
mundo cada vez mais cinzento, 
precisamos de muitos jovens a 
brilhar, que sejam um exemplo. 

Estudemos para adquirirmos 
mais conhecimento, aplique-
mo-lo nas nossas vidas, e sem 
dúvida que seremos uma luz 
no velador, para iluminar todos 
os que estão ao nosso alcance.
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Ricardo Santana, Cátia Santana e 
Diana Furtado.
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EFY 2012 Cabo Verde

Ricardo Cardoso:  
administrador EFY 2012, Cabo Verde

Para mim não 
existe experiência 
mas poderosa do 
que ver os nossos 
jovens testificarem 
do evangelho de 
Jesus Cristo, e de 
como suas vidas tem 
mudado por causa 
d’Ele. E saber que o 
testemunho adqui-
rido deve-se a grande 
“aventura” espiritual 

a que passaram no EFY, confirma o meu testemu-
nho de que o EFY é um programa inspirado e um 
momento de milagres. Sou grato por ser mem-
bro da Igreja, por minha família e pelas bênçãos 
eternas do templo. Sou grato pela oportunidade 
de servir no EFY. Sei que Cristo vive e nos ama 
individualmente. Ele ama os nossos Jovens e quer 
que brilhem e sejam felizes.

Heldeberto Lima:  
director de sessão EFY 2012 Cabo Verde

O convite de vir a Cristo através do programa 
Especialmente para Jovens, não só veio a bom 
tempo, mas como também trouxe consigo a 

mensagem que nossos jovens precisam 
para esta época. Erguei-vos e brilhai, 
faz-nos lembrar do potencial que 
existe dentro de nós, a capacidade de 
erguer, colocar em posição de brilhar e 
ser vistos por outros. Tudo isso reves-
tido de um atributo bem especial, a 
coragem. Muitos querem ser vistos e 
notados por coisas passageiras e tem-
porais, porem nossos jovens vem-se 
levantando corajosamente e posicio-
nando em defesa da rectidão. Há uma 
enorme expectativa por parte do nosso 
Pai Celestial. Ele nos conhece, seu amor e real.

João Fernandes: coordenador  
do EFY 2012 Cabo Verde

Como coordenador do EFY 2012 
em Cabo Verde fico cheio de gratidão 
ao Senhor por essa oportunidade de 
servi-lo e fortalecer nossos jovens 
nestas ilhas. Sei que sem dúvida o 
Senhor vai-nos ajudar espiritualmente 
para esse dia especial. Sinto que nosso 
Salvador também está feliz com isso. 
A sensação que tive ao receber esse 
chamado foi de espanto, não sabia a 
grandiosidade desse chamado, agora 
sinto o desejo de estar perto desse 
jovens e juntos fortalecermos nossos 
testemunhos. Ele vive, e nos conhece 
individualmente, ele conhece-nos per-
feitamente. Amo meu Senhor. ◼
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Zuleica Furtado, Heldeberto Lima, Maria Luísa Lima, 
Ricardo Cardoso, Eveline Cardoso e João Fernandes 
do EFY 2012 Cabo Verde.
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Heldeberto e Maria Luísa 
Lima, directores de sessão 
EFY 2012 Cabo Verde.
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Eveline e Ricardo Cardoso, 
administradores EFY 2012 
Cabo Verde.

João Fernandes, coordena-
dor EFY 2012 Cabo Verde.
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Zuleica Furtado, coordena-
dora EFY 2012 Cabo Verde.
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Líderes do EFY 2012 para Portugal e Cabo Verde.
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