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MENSAGEM A CONVITE DA PRESIDÊNCIA DA ÃREA DA EUROPA

Irmãos e irmãs, podemos fazer com que o cres-
cimento do reino se torne parte das nossas vidas 
diárias. Deixem-me sugerir quatro ações que nos 
permitem trazer a nossa força para a Igreja.

1. Desenvolvam o desejo: Quer sejamos membros 
recentes ou durante grande parte da vida, deve-
mos cultivar o desejo de fazer o bem, ser bons 
e seguir o exemplo que Jesus nos deu. “Não 
me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a 
vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, 
e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo 
quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo 
conceda” ( João 15:16).

2. Arrependam-se: No nosso caminho para a sal-
vação, precisamos de usar o precioso dom do 
sacrifício expiatório do Salvador. Podemos pedir 
a Sua ajuda para mudar. O arrependimento é 
um processo contínuo que traz progresso real 
à alma. Não requer simplesmente que abando-
nemos os nossos pecados e maus hábitos, mas 
que em vez disso desenvolvamos boas ações 
e que voltemos os nossos corações e desejos 
inteiramente para Deus.

3. Recebam as ordenanças do evangelho. “Por-
tanto em suas ordenanças manifesta-se o 
poder da divindade. E sem suas ordenanças e 
a autoridade do sacerdócio, o poder da divin-
dade não se manifesta aos homens na carne” 
(D&C 84:20–21). As ordenanças são passos 
essenciais nas nossas vidas e a nossa meta 
deve ser a de buscar a próxima ordenança 
que se nos depara. Para alguns será o batismo, 
para outros ir ao templo e para outros ainda 
será a renovação dos seus convénios a cada 
semana, ao partilharem conscientemente do 
sacramento.

Páginas Locais da Liahona

Porque Sião Deve Aumentar em Beleza e em Santidade
Elder Patrick Boutoille, França
Setenta de Área

A 16 de Abril de 1832, o Profeta Joseph 
Smith recebeu a seguinte revelação do 
Senhor:

“Pois Sião deve crescer em beleza e em santi-
dade; suas fronteiras devem ser expandidas; suas 
estacas devem ser fortalecidas; sim, em verdade 
vos digo: Sião deve erguer-se e vestir suas formo-
sas vestes.” (D&C 82:14).

Em todas as dispensações o Senhor exortou 
os santos a construírem Sião e hoje, mais do 
que nunca, este convite é dirigido a cada um de 
nós. Às vezes podemos pensar que somos muito 
novos, demasiado velhos, muito ocupados, que 
não temos talento suficiente ou que somos dema-
siado insignificantes para ajudar a construir o 
reino. Isto não é verdade! Os sentimentos de ina-
dequação não são corretos e vêm do adversário. 
Cada um dos nós possui talentos que o Senhor 
pode usar.

Então como podemos realmente participar no 
crescimento real da Igreja? Como posso eu, indivi-
dualmente, ser eficaz nos meus esforços?

O Presidente Harold B. Lee deu-nos uma res-
posta clara ao ensinar que o crescimento real da 
Igreja é medido pela força do testemunho de cada 
um dos seus membros. (Relatório da Conferência 
da Área do México, 25 a 27 de Agosto de 1972).

Assim, o crescimento real da Igreja significa que 
cada um de nós se mantém fiel ao seu testemunho 
e ativo no seu modo de servir; a nossa juventude 
mantém-se casta; os nossos rapazes servem uma 
missão fiel; e os nossos rapazes e moças casam-se 
no templo, mantendo-se fortes na fé e tendo uma 
posteridade virtuosa. Também significa integrar 
novos conversos nutrindo-os com a boa palavra 
de Deus, dar-lhes amizade e apoio e prover-lhes 
oportunidades para servir.

Elder Patrick 
Boutoille
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4. Vivam a vossa conversão: “ …Assim como o 
Senhor vive, todos os lamanitas que acredita-
ram em suas pregações e foram convertidos ao 
Senhor nunca apostataram” (Alma 23:6). Este 
é o nível de conversão que devemos buscar. 
Devemos desenvolver a nossa fé num grau tal, 
que o que quer que nos aconteça na vida, não 
importando o quê, permaneceremos firmes e 
ancorados no evangelho do nosso Salvador 
Jesus Cristo.

Irmãos e irmãs, sei verdadeiramente que como 
indivíduos e como Igreja podemos crescer tanto 
em número como em retidão pessoal, o que irá 
permitir a Sião levantar-se e vestir a suas lindas 
vestes. ◼

Um dia a Paula ligou-me para ir á Igreja para 
comemorar os anos do Tiago, do Gerson e da 
Teresinha. Reluntante, aceitei. Descobri que 
afinal, aquela Igreja era completamente dife-
rente das que eu conhecia, e era extremamente 
agradável.

Pela minha natureza curiosa quis saber mais, 
e foi quando surgiu o segundo convite para ir  à 
Igreja. O Tiago completava 16 anos e iria avançar 
para Sacerdote e ia abençoar o sacramento pela 
primeira vez. Aceitei.

Parecia que a partir de ali não havia mais 
nenhuma razão para eu ir á Igreja. No entanto 
numa tarde ardeu um desejo em mim de voltar 
lá, mas por estranho que parece tive vergonha de 
perguntar ao Tiago. Encolhi-me no sofá enquanto 
uma pergunta me atormentava a mente: “Será que 
o Senhor existe mesmo?”

Nesse momento recebo um telefonema da 
Paula a perguntar se eu gostaria de ir assistir 
à Igreja no próximo domingo. Aceitei e logo a 
seguir chorei lágrimas de alegria pela resposta 
a minha pergunta. Soube nesse momento que 
Deus existe, que é nosso Pai e nos ama, e aquela 
era a sua Igreja. Quando isso se interiorizou em 
mim fui pouco a pouco aceitando todos os seus 
princípios, ganhando conhecimento e perce-
bendo cada vez mais esse amor em todos os 
seus mandamentos. Não tardei a sentir o desejo 

de me batizar e de outras bar-
reiras se erguerem à minha 
frente. Mas aprendi o valor da 
paciência e perseverança. Foi 
o Tiago que realizou o meu 
batismo.

Sei hoje que Deus vive e 
nos ama, que esta é a obra 
do Senhor, que é um minis-
tério de amor e que todos 
somos convertidos através 
de anjos que nos transmi-
tem esse mesmo amor. Sei 
que que por eles sentimos 
a misericórdia com que o 
Senhor nos acolhe de volta 
ao nosso lar. ◼

COMO É QUE EU SEI

“Chorei lágrimas de  
alegria pela resposta  
a minha pergunta”
Ana C., ala de Setúbal 2, estaca de Setúbal

 Eu tinha 15 anos quando conheci e me 
converti à Igreja. Tudo aconteceu quando 
comecei a namorar com o Tiago Silva e 

numa noite quando a mãe dele estava prestes a 
sair de casa, pediu para fazermos a oração. Eu 
não acreditava no Pai, nem em Jesus Cristo, e por 
isso o Tiago tivera o receio de falar comigo acerca 
da Igreja. A mãe dele, a Paula, disse-me então que 
pertenciam a A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, e eu, pensei que era apenas 
mais um nome das inúmeras igrejas católicas 
por aí, aceitei sem pestanejar, não os iria julgar 
por acreditarem em Deus. Com o tempo, fui-me 
apercebendo de coisas que antes não havia visto 
na casa do meu namorado, varios quadros com 
diferentes imagens do Salvador, A familia: uma 
proclamação ao mundo, e um Livro de Mórmon 
em cada mesa.

Ana C. é uma 
Laurel na ala  
de Setúbal 2
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EFY

Aquele que  
for advertido 
deve advertir  
o próximo
Elder Brito,  
missão de Lisboa, Portugal

As escrituras 
ensinam que 
aquele que 

for advertido deve 
advertir o próximo. 
Fui convertido há  
3 anos atrás por uma 
amiga minha. Um ano 
depois sai para mis-
são, os motivos foram 
as muitas bênçãos 
que eu e a minha 
família estávamos a receber do 
Pai Celestial e eu queria que 
todas as famílias também fossem 
abençoadas e soubessem que a 
Igreja verdadeira esta na terra.

Sou muito grato pelo evan-
gelho restaurado e pelo profeta 
Joseph Smith. Sei que a obra 
missionaria é uma maneira de 
abençoar a vida de outras pes-
soas. Sei que Deus nos ama, sei 
que o Livro de Mórmon é verda-
deiro e que esta é a Igreja ver-
dadeira de ontem, hoje e para 
sempre. Sei que hoje temos um 
profeta vivo para nos guiar assim 
como nos velhos tempos.

Uma das minhas escritu-
ras preferidas é 1º Timóteo 
4:12: “Ninguém despreze a tua 
mocidade; mas sê o exemplo 
dos fiéis, na palavra, no trato, 
no amor, no espírito, na fé, na 
pureza.” ◼

O Elder Brito 
é um missio-
nário de tem-
plo integral 
na missão de 
Lisboa.
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EFY Tour 2011, cremos,  
esperamos, suportamos
Céu Cavaco, responsável EFY Tour 2011

 Neste serão de 2011 
as mensagens que as 
músicas transmitiram 

foram de uma força e adver-
tência para nunca nos esque-
cermos que somos muito 
importantes para o Senhor, 
que “Ele nos Conhece”, a cada 
um individualmente, “Ele é o 
nosso Deus” e “Sem Duvidar” 
Ele ouve-nos a orar, sempre. 
Quando acreditamos, milagres 
acontecem, e se guardarmos 
sempre os seus mandamen-
tos viveremos uma vida “Sem 
remorsos” e poderemos “Ser 
felizes para sempre”. A paz do 
Senhor, “Se a procurarmos” 
encontrá-la-emos, nas escritu-
ras, no seminário e no instituto. 
Tudo o que temos é Dele, 
“Aleluia”. Sem dúvida alguma 
“Há amor”, quando cuidamos 
de outros e só assim o céu 

poderemos ganhar, “Eu Vou”. 
Escolhamos fazer o bem e só 
“O bem buscar”. Durante estes 
serões vimos a luz de Cristo 
brilhar e agora “Leva-a Contigo” 
e partilha-a com outros. Embora 
por vezes haja nuvens no nosso 
caminho, já vimos milagres 
acontecerem, orações ouvidas, 
“Isto é que é fé” e na “Força do 
Meu Senhor” podemos tornar 
fraqueza em poder. Lembremo-
nos que juntos somos sempre 
mais fortes, “Vinde ao Monte 
do Senhor”, vinde com a nossa 
armadura, pois a verdade foi res-
taurada, vinde à Casa do Senhor. 
Foi uma experiência inesquecí-
vel, este evangelho é verdadeiro 
e “Eu Sei que vive Meu Senhor”. 
“Cremos” sim, “Acreditamos”.

O título de cada música e 
a sua letra lembram-nos que, 
“Cremos em ser honestos, 

Jovens e jovens adultos na apresentação do EFY Tour 2011.
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verdadeiros, castos, benevolen-
tes, virtuosos e em fazer o bem 
a todos os homens (…) Cremos 
em todas as coisas, confiamos 
em todas as coisas, Suportamos 
muitas coisas e Esperamos ter  
a capacidade de tudo suportar. 
Se houver qualquer coisa vir-
tuosa, amável, de boa fama ou 
louvável, nós a procuraremos.” 
(13ª Regra de Fé)

do quotidiano, daqueles que 
se empenharam para o tornar 
realidade. Com entusiasmo e 
persistência, seguiu-se a tradução 
e adaptação para o português 
do texto e das músicas, inúme-
ros ensaios, o desenvolvimento 
musical e dramático daqueles 
que espontaneamente atende-
ram ao chamado e à solicitação 
de encarar este desafio longo e 
apaixonante.

O elenco desta peça formou-se 
quase automaticamente. A pes-
quisa das personagens, os inter-
mináveis ensaios e dificuldades 
que encontramos pelo caminho, 
contribuíram para o nosso cresci-
mento espiritual de forma intrans-
missível. Cada história narrada, na 
medida em que avançávamos na 
sua aprendizagem e representa-
ção, construía e fortalecia o nosso 
testemunho de forma inigualável. 
Sem dúvida, fomos grandemente 
abençoadas por este trabalho.

Finalmente no dia 17 de 
Dezembro levamos até aos pal-
cos da nossa ala a maravilhosa 
peça. Foram momentos muito 
espirituais dos quais estamos 
muito felizes de participar. ◼

Aproveitamos para agradecer 
aos nossos queridos cantores 
pelo excelente trabalho que 
fizeram ao cantarem no EFY 
Tour 2011. Foram muitos meses 
de muito trabalho que valeu  
a pena depois de ouvi-los can-
tar. Obrigada por partilharem 
esse vosso talento e por através 
dele terem tocado os nossos 
corações. ◼

NOTICIAS LOCAIS

Musical “Mulheres  
Junto à Fonte”
Ana Margarida da Cruz, ala do Barreiro, estaca de Setúbal

 O musical celebra a vida e 
o testemunho de nobres 
e valentes mulheres que 

conheceram o Salvador durante o 
seu ministério mortal. Através da 
música, nós partilhamos alguns 
dos mais comoventes momentos 
do Novo Testamento.

Tudo começou com um 
enorme desejo de realizar 
algo singular que poderia 

proporcionar, aos irmãos e irmãs, 
momentos espirituais únicos. Veio 
ao encontro com este desejo, 
a solicitação da presidência da 
Sociedade de Socorro da ala de 
preparar um programa especial 
para as mulheres do Barreiro para 
altura das celebrações natalícias.

Assim, desde de Abril de 
2011, o musical “Mulheres Junto 
à Fonte” passou a fazer a parte 

Musical “Mulheres junto à fonte”Fo
to

g
ra

Fia
 p

o
r 

an
a 

M
ar

g
ar

iD
a 

Da
 C

ru
z

Atuação das irmãs da Ala do Barreiro, que desempenharam o seu papel em palco. Fo
to

g
ra

Fia
 p

o
r 

an
a 

M
ar

g
ar

iD
a 

Da
 C

ru
z



 A g o s t o  d e  2 0 1 2  P5

“Dá um novo dono aos 
teus… Brinquedos!”
Maria Eugénia Pires, presidente  
da Primária da estaca de Lisboa

 O Senhor disse: “Não vos canseis de fazer 
o bem… de coisas pequenas provém as 
grandes.” (D&C 64:33)

Na época de Natal, em que nos tornamos mais 
sensíveis às necessidades do outro, as diferentes 
unidades da Primária da estaca de Lisboa, jun-
taram-se numa atividade de serviço. O desafio 
lançado a todas as crianças e familiares, foi o de 
partilharem os seus brinquedos com meninos mais 
carenciados, através da campanha: “Dá um novo 
dono aos teus brinquedos!”

Todos foram generosos nas suas ofertas — a 
campanha de recolha de brinquedos conseguiu 
reunir, em tempo record, uma grande quantidade 
de brinquedos, que posteriormente foram selecio-
nados e divididos em enormes caixas, para serem 
entregues a uma instituição de solidariedade social 
que presta apoio a famílias desfavorecidas.

“Ao preparar os brinquedos, organizar e decidir 
quais estavam em boas condições para doar, sen-
ti-me muito bem, sei que o Espírito Santo estava 
connosco, confirmando que o que estávamos a 
fazer era uma boa ação aceite por Deus. Sei que 
quando damos do nosso tempo, das nossas habi-
lidades e do que temos, estamos na verdade a dar 
ao nosso Deus.” Diz Silvia Díez Adriano, 1ª conse-
lheira da Primária da estaca.

A quadra natalícia é uma época magnífica para 
reforçar nas nossas crianças os ensinamentos do 
rei Benjamim: “Quando estamos a serviço de nosso 
próximo, estamos somente a serviço de nosso 
Deus”. (Mosias 2:17).

A Irmã Elis — secretária da Primária da Estaca 
e 2ª conselheira da Sociedade de Socorro da Ala 
Tejo, que deu todo o seu entusiasmo á campanha 
diz… “ao oferecer um bocadinho do nosso tempo 
e recursos, fico a pensar que o ‘pouco’ que ofere-
cemos pode ser ‘tudo’ para o nosso próximo. Esta 
pequena campanha, mostrou-me que basta querer 
ajudar e o Pai Celestial vai colocando muitos ‘anjos’ 

na nossa frente. Só assim foi possível, arrecadar 
tantos brinquedos em tão pouco tempo. Estes brin-
quedos colocarão muitas carinhas a sorrir.”

Com esta e outras atividades de serviço pode-
mos ter a certeza de que a verdadeira felicidade 
somente é alcançada quando fazemos os outros 
felizes e que essa é a aplicação prática da dou-
trina do Salvador.

O 2º Conselheiro do Bispado da ala Tejo — 
Irmão Nery — ofereceu-se para no dia combinado, 
na sua hora do almoço, transportar os brinquedos 
até á Instituição, ele conta:

“Foi muito gratificante poder participar de 
alguma forma nesta campanha. Fiquei muito satis-
feito em ter ido entregar esta ‘bênção’, e poder 
partilhar com todos, a gratidão desta senhora e 
das ‘famílias’ que a vão receber. Por último é de 
salientar que estas ações deveriam decorrer o ano 
todo pelas necessidades constantes e como sabe-
mos, serão cada vez maiores.”

É este espírito que queremos viver todos 
os dias do ano e que seja esta a nossa dádiva 
àquele menino que nasceu na manjedoura e feito 
homem doou a Sua vida a todos nós. Que possa-
mos ter sempre em mente os seus ensinamentos 
e que o ano de 2012 seja um ano em que busque-
mos mais oportunidades de serviço em homena-
gem ao nosso Salvador. ◼

A presidência da Primária da estaca de Lisboa junto com os brinquedos 
doados pelas famílias da estaca.
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Sorrisos para as crianças da  
Ribeira Grande, São Miguel, Açores
Elisabete Ferreira, responsável das Páginas Locais no distrito dos Açores

de Cristo no nosso coração em 
cada ao visitarmos cada um dos 
lares. Isto aconteceu porque o 
exemplo de Jesus Cristo não 
ficou só no papel ou foi ape-
nas falado na reunião, mas foi 
aplicada na prática — fazendo 
toda a diferença para estas 14 
famílias. Algumas destas famílias 
tinham idosos acamados e foi 
muito bom ter estado com eles 
e ter-lhes ofertado um pouco  
de atenção e amor.

Foi uma experiência inolvidá-
vel, as irmãs sentiram-se mais edi-
ficadas neste natal, desejando ter 
mais experiências destas. Agra-
deço às irmãs, à presidência da 
Sociedade de Socorro e ao irmão 
Francisco Ferreira pelos presentes 
e pelo tempo dispensado para 
este projeto. Sei que Jesus Cristo 
vive. Não tenho dúvidas que ao 
obedecermos ao Seu evangelho 
faremos a diferença em todas  
as coisas. ◼

A Sociedade de Socorro 
do ramo de Ribeira 
Grande decidiu neste 

Natal de 2011 distribuir sorri-
sos às crianças. Neste tempo 
de crise, nada melhor do que 
realizar um projeto de solidarie-
dade, ajudando as crianças mais 
desfavorecidas.

Juntámos brinquedos, 

embrulhados em papel de oferta 
e acrescentámos bombons de 
chocolate. Com a ajuda do 
irmão Francisco Ferreira — que 
se vestiu de Pai Natal — fomos 
entregar as prendinhas no dia 
23 de Dezembro. Conseguimos 
provocar o sorriso a 14 crianças.

Sentimos uma maravilhosa 
alegria neste projeto, desde 
que começamos a preparar as 
ofertas até ao momento da sua 
entrega às crianças. O sorriso 
das crianças ao verem que iam 
receber algo foi único.

Para ser semelhantes a Cristo 
temos de ser caridosos e para 
ser caridosos não precisamos 
de grandes projetos ou iniciati-
vas. O nosso projeto foi muito 
simples, mas sentimos o amor 

As Irmãs da 
Sociedade de 
Socorro do 
ramo de Ribeira 
Grande, Açores

Uma Visita à Quinta
Ana Rodrigues, ala Tejo, estaca de Lisboa

 Na estaca de Lisboa temos cerca de 80 
crianças que frequentam assiduamente 
a Primária aos Domingos e que partici-

pam alegremente nas atividades desta preciosa 
organização.

Assim, foi com muita animação que a última 
atividade da Primária da estaca de Lisboa do ano 
de 2011, realizada a 10 de Setembro, levou esta 
nova geração a visitar a Quinta Pedagógica dos 
Olivais, em Lisboa.

Crianças, pais e líderes desfrutaram dos encan-
tos que esta Quinta oferece aos seus visitantes, 
recordando mais uma vez que “O Pai Celestial nos 
tem afeição… por todas as coisas que Ele criou” 

(como diz a famosa can-
ção da Primária).

Tendo em conta que a 
Igreja só está em Portugal 
há 36 anos, entre os nos-
sos jovens e pequeninos 
da Primária encontramos 
a primeira geração nacio-
nal nascida no convénio.

Os pais de muitos 
deles ainda passaram pela 
Primária, mas raros são 
os que já nasceram no 
convénio. Em vez disso, 
estes pais são filhos dos 
pioneiros Portugueses — os avós orgulhosos desta 
nova geração de crianças e jovens. ◼
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Pais, líderes e crianças na visita à Quinta 
Pedagógica dos Olivais.
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Serão de Natal do Ramo 
de Caldas da Rainha
Christophe Jaime, presidente do quórum de 
élderes do ramo de Caldas da Rainha, distrito 
de Santarém

 Como tem acontecido todos os anos, o ramo 
de Caldas da Rainha realizou o seu Serão de 
Natal e escolheu o dia 21 de Dezembro de 

2011 para essa comemoração especial.
O serão teve início às 16h30m na capela  

com 30 minutos de ensaio de cânticos ao Senhor. 
Quando o relógio marcava 17h todos saíram para 
o centro de Caldas da Rainha para cantar hinos 
em 3 locais diferentes da cidade. O Espírito foi 
sentido por todos. Corações foram tocados pela 
gloriosa Luz de Cristo.

O serão prosseguiu com a visualização do filme 
“Mundo Feliz” que deixou todos os presentes — 
membros, pesquisadores e visitantes, com uma 
imensa gratidão pelo nascimento do Mestre Jesus 
Cristo. Foi a mensagem principal para todos e que 
fortaleceu Testemunhos. Seguiu-se um jantar de 
Natal e depois de algumas atividades divertidas, o 
serão finalizou-se por volta das 21h30m com uma 
troca de presentes simbolizando os presentes de 
alegria que foram dados pelos Reis Magos aquando 
do Nascimento do Salvador.

No serão estiveram presentes 21 pessoas e todas 
elas sentiram em seus corações a alegria de saber 
que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. 
Esta união entre os Santos de Caldas da Rainha 
testificou aos Céus que em cada época de Natal 
o mais importante é relembrar o Nascimento do 
Messias prometido. Sim, Jesus Cristo. ◼

Excelência das Moças 
da estaca de Lisboa
Gina Gago, presidente das Moças  
da estaca de Lisboa

 No passado dia 28 de Novembro, realizou-se 
mais uma atividade das Moças, a “Excelên-
cia”, realizada a nível de estaca na capela 

de Gago Coutinho, Lisboa.
A Excelência é o culminar da conclusão do 

Progresso Pessoal, com seus projetos e experiên-
cias espirituais, um galardão que as nossas jovens 
especiais recebem.

Nesta Excelência foram homenageadas 5 Moças, 
estas receberam o Certificado de Conclusão do 
Progresso Pessoal, das Lauréis e respetivo medalhão,  
os seus nomes são: Wendy Rau da ala Lisboa 1, 
Raquel Andrade da ala Tejo, Yocânia Fortes do 
ramo de Sacavém, Cátia Gago e Karine Bernardo 
do ramo de Póvoa de Santa Iria. Receberam ainda 
3 líderes: Irmã Cátia Santana da ala Lisboa 5, Certi-
ficado de conclusão do Progresso Pessoal e Meda-
lhão e ainda as irmãs Céu Cavaco da ala Tejo e 
Silvia Díez Adriano da ala Lisboa 1 o Pingente.

O coro dos jovens da estaca contribuiu com o 
hino especial “Nós cremos”.

Após a parte espiritual, tivemos um baile 
seguido de um saboroso jantar de convívio, ser-
vido pela organização dos Rapazes para todos os 
presentes. ◼

A presidência das Moças da estaca de Lisboa e as Moças homenageadas.
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Membros do ramo de Caldas da Rainha.
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NOTICIAS INTERNACIONAIS

A Internet mudou desde que 
foram lançados os websites dos 

países e agora, com o lançamento 
a 26 de Março do novo LDS.org 
para Portugal, todos irão ter uma 
nova experiência em usabilidade na 
Internet.

O novo website de Portugal enfa-
tiza os ensinamentos dos profetas 
vivos, facilita o estudo do evange-
lho online e providencia formas de 
partilhar o evangelho, fazendo com 
que os materiais sejam mais fáceis 
de encontrar. Também disponibiliza 
outras ferramentas adicionais. De 
maior importância é o facto de per-
mitir agora a publicação de artigos e 
eventos locais, a par dos conteúdos 
globais, incluindo as mensagens da 
liderança local e da Europa.

Ensinamentos dos  
Profetas Vivos

Com tantas vozes na internet a 
competir por atenção, o novo website 
de Portugal foca-se em trazer uma 
voz para a ribalta — a voz profética.

A intenção do site é de dar mais 
atenção aos ensinamentos dos profe-
tas e apóstolos modernos, focan-
do-se no seu ministério e naquilo que 
estão a ensinar nos dias de hoje.

A secção do site A Palavra dos  
Profetas e Apóstolos Hoje apresenta 
mensagens recentes e mostra uma 
visão mais intimista da vida e ministério 
dos membros da Primeira Presidência 
e do Quórum dos Doze Apóstolos.

Ferramentas para o Estudo 
Online do Evangelho

O novo site de Portugal permite 
o acesso às escrituras e a outros 
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Novo site LDS.org para Portugal,  
lançado em Março de 2012

AS PÁGINAS LOCAIS  
SÃO SUAS — ESPERAMOS  
A SUA CONTRIBUIÇÃO!
Silvia Díez Adriano,  
Editora das Páginas Locais

Tem uma escritura favorita? Um hino favorito? 
Ajudou na conversão dum amigo ao evange-

lho? Gostaria de partilhar o seu testemunho? Par-
ticipou numa atividade que vale a pena divulgar? 
Porque não o compartilha com todos os membros 
de Portugal, conseguindo assim inspirar os outros 
a fazerem o mesmo?

Envie a sua contribuição aos seguintes irmãos/
irmãs segundo a estaca/distrito à que pertença:

Estaca de Lisboa: 
Irmã Joana Alcobia Paulo: 
joanaalcobiapaulo@gmail.com
Estaca de Oeiras: 
Irmão Simão Martins: 
martins.simao@gmail.com
Estaca de Coimbra: 
Irmã Juliana Oliveira: 
julie.lno@gmail.com
Estaca de Setúbal: 
Irmão Carlos Santos: 
camapesa@gmail.com
Distrito de Santarém: 
Irmã Mª Mercês Silva e Sousa: 
mersisousa@gmail.com
Distrito dos Açores: 
Irmã Elisabete Ferreira: 
brigida_1975@hotmail.com
Distrito do Algarve: 
Irmã Cândida Centeio: 
cmgcandy@gmail.com
Distrito da Madeira: 
Irmã Vânia Bonito: 
vaniabonito@hotmail.com
Ou a silviadiezg@hotmail.com
Pedimos que envie as suas fotografias num 

ficheiro em formato jpeg separadamente e não 
como parte da notícia. Por motivos legais, passa a 
ser necessário enviar também o consentimento do 
fotógrafo, do autor do artigo e das pessoas que 
aparecem nas fotografias para a futura publicação 
(para um grupo grande de mais de 25 pessoas não 
é necessária).

Ficamos à espera das suas notícias e artigos. ◼

materiais da Igreja, bem como a 
ferramentas para o estudo online. Os 
utilizadores podem marcar e subli-
nhar passagens de escrituras, tomar 
notas, manter um diário de estudo e 
organizar os materiais em pastas, para 
utilização futura. Estas funcionalidades 
estão disponíveis na área de Estudo do 
site, que inclui as escrituras, conferên-
cias gerais, manuais de lições, revistas 
da Igreja e muito outros materiais.

Compartilhar o Evangelho
O novo site é muito rico em 

conteúdos, usando-se vídeo, áudio, 
fotografias, arte do evangelho, dese-
nhos e diagramas para comunicar a 
mensagem do evangelho. Mas estes 
conteúdos não estão disponíveis ape-
nas para o benefício dos membros da 
Igreja. Tal como o evangelho, existem 
para serem compartilhados. Muito do 
conteúdo do site será integrado com 
as redes sociais mais populares e com 
o correio electrónico, de modo a que 
os utilizadores possam facilmente 
compartilhar esses conteúdos e aju-
dem os seus amigos a saberem mais 
sobre o evangelho.

Nova Funcionalidade  
de Pesquisa

Outra importante função que é 
melhorada é o motor de pesquisa. A 
barra de pesquisa, que está no topo 
de virtualmente cada página do site, 
sugere um conjunto de termos de 
pesquisa para a tornar mais precisa. 
A busca leva a uma página de resul-
tados que inclui resultados recomen-
dados, selecionados manualmente, 
para muitos dos tópicos que são 
mais frequentemente procurados. ◼


