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Defrutar das Bençãos do Templo
Élder Ulisses soares, Primeiro conselheiro na Presidência da Área africa sudeste

aprendam e tenham a capacidade 
de colocar em prática. O enten-
dimento claro dos ensinamentos 
recebidos na Casa do Senhor, e a 
determinação de cumprir tudo de 

acordo com o que foi ensi-
nado compõem a essência 
do que nos possibilitará 
receber as promessas da 
vida eterna. O Elder L. Tom 
Perry, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, disse, certa 
vez: “Se pudéssemos criar 
em nossa mente uma ima-
gem clara e verdadeira da 
vida eterna, começaríamos 
a comportar-nos de modo 
diferente” (“O Evangelho 
de Jesus Cristo”, A Liahona, 
maio de 2008, pp. 44–46). 

Irmãos e irmãs, é no templo que 
criamos essa visão da vida eterna.

O segundo aspecto é que o 
templo é um local de revelação 
pessoal. Quando adentramos 
os portais do templo, devemos 
ter o coração voltado exclusi-
vamente para o Senhor, com 
súplicas sinceras, a fim de obter 
entendimento a respeito daquilo 
que pode mudar nossa vida. 
Minhas maiores e mais impor-
tantes decisões pessoais são 
tomadas após diligente consulta 
com o Senhor dentro do tem-
plo. Após muita ponderação e 
oração sincera, uma voz mansa 
e suave sempre chega ao meu 
coração; isso é revelação. A mais 
importante decisão que tomei 
em minha vida, e que tornou 
possível estabelecer uma família 
dentro do evangelho, foi a de 

Páginas Locais da áfrica sudeste

O Templo de Johannesburgo, 
o Primeiro Templo da África 

do Sul, foi renovado recente-
mente e está em plena ativi-
dade. As ordenanças do Templo 
estão mais uma vez disponíveis 
a todos os membros a fim de 
proporcionar aos fiéis a maneira 
de retornar à presença de Deus e 
viver com Ele eternamente.

A construção de templos é 
uma das expressões do amor 
que o nosso Pai Celestial tem a 
cada um de nós, Seus filhos, pro-
vendo assim um meio de desfru-
tarmos das bênçãos reservadas 
por Ele àqueles que são fiéis e 
dignos de assumir compromissos 
eternos. Cada templo construído 
pela Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias é a 
expressão do testemunho de que 
Deus vive, de que Ele tem um 
plano para abençoar Seus filhos 
de todas as gerações e que Jesus 
Cristo é o Salvador e Redentor 
do mundo; e de que Seu Sacri-
fício Expiatório torna possível 
o cumprimento do plano da 
vida eterna a todos aqueles que 
vivem o evangelho dignamente.

No Guia para Estudo das 
Escrituras lemos que o templo 
é literalmente a Casa do Senhor. 
Por essa razão, à frente do tem-
plo encontram-se os dizeres 
“Santidade ao Senhor”. Esse é o 
motivo principal de os templos 

serem os locais mais sagra-
dos de toda a Terra, pois 
o próprio Senhor visita os 
templos erigidos em devo-
ção a Ele.

Quando estou no tem-
plo, tenho a forte impres-
são de que estou além da 
Terra, e de que o mundo 
solitário e tristonho está 
muito distante de minha 
mente; e me sinto comple-
tamente imune a qualquer 
influência maléfica do 
mundo. Quando penso 
na importância do templo em 
minha vida, vejo nitidamente três 
aspectos que me têm ajudado a 
prosseguir na direção do Senhor.

O primeiro é que o templo 
é um lugar de instrução. Nesse 
lugar santo, aprendemos de 
maneira suave e sagrada a res-
peito do plano de um Pai amo-
roso em favor de Seus filhos e 
filhas. Aprendemos a respeito de 
nossa trajetória desde a existên-
cia pré-mortal até a vida além 
dela. Tudo o que é ensinado no 
templo visa o cumprimento do 
que o Senhor disse a Moisés,  
a respeito de Sua criação: “Pois 
eis que esta é minha obra e 
minha glória: Levar a efeito a 
imortalidade e vida eterna do 
homem” (Moisés 1:39). Tudo é 
ensinado com clareza e simplici-
dade, a fim de que todos ouçam, 
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me casar com minha querida 
esposa. Que grande benção foi 
ouvir do Senhor que aquela 
jovem possibilitaria a realiza-
ção de todos os meus sonhos 
e da promessa do Senhor para 
nossa vida. Sou muito grato 
por aquela revelação, pois 
ela me ajuda a manter a visão 
das bênçãos que advirão de 
um viver fiel ao evangelho. O 
Presidente Hinckley disse, certa 
vez: “O templo é também um 
lugar de inspiração pessoal e de 
revelação. Uma legião de pes-
soas que se encontram aflitas ao 
terem de tomar decisões difíceis 
e resolver problemas, vem ao 
templo em espírito de jejum e 
oração para buscar orientação 
divina. Muitos testificaram que, 
apesar de não ouvirem vozes 
de revelação, sentiram impres-
sões claras concernentes a qual 
curso seguir, naquele momento 
ou depois, que se tornaram res-
postas para suas orações” (“O 
Trabalho no Templo”, Ensina-
mentos de Gordon B. Hinckley, 
p. 635, edição de 1997).

O terceiro aspecto é a impor-
tância de nos prepararmos ade-
quadamente para entrar na Casa 
do Senhor. Temos sido frequen-
temente ensinados que o tem-
plo é um local sagrado e que o 
Senhor pede que seja protegido 
de profanação. Qualquer pessoa 
disposta a preparar-se bem para 
esse privilégio pode entrar. Mas 
precisamos nos preparar física, 
intelectual e espiritualmente.  
Preparar-nos para ir ao templo  
e fazer convênios com o Senhor  
requer que façamos a mesma 

boa fama em nossa vida.
O Presidente Gordon B. 

Hinckley disse: “Possuir uma 
recomendação para o templo 
é possuir algo que não tem 
preço. Ela diz que somos fiéis, 
que estamos fazendo o que 
precisamos fazer, que estamos 
vivendo o evangelho, que esta-
mos apoiando nossas Autorida-
des, que estamos observando 
a Palavra de Sabedoria, que 
estamos pagando nosso dízimo, 
que estamos tratando nossa 
família adequadamente, que 
estamos tratando nossos vizi-
nhos de maneira correta, que 
somos o tipo de pessoa que 
devemos ser” (“Recomendações 
para o Templo,” Ensinamentos  
de Gordon B. Hinckley, p. 631–32, 
edição de 1997).

Presto meu testemunho 
de que o evangelho deve ser 
refletido em nossa vida pela 
maneira que vivemos. Preci-
samos nos esforçar diligente-
mente para merecer o privilégio 
de entrar na Casa do Senhor.

Presto meu testemunho que 
esta é a Casa do Senhor e que 
Ele a visita regularmente e nos 
concede esse sentimento de paz 
que nos proporciona a visão 
do que pode ser alcançado se 
formos fiéis nesta vida.

Presto meu testemunho que 
o Salvador vive, que ressuscitou 
dos mortos, e nos proporcionou 
um meio de desfrutarmos das 
bênçãos prometidas se tivermos 
uma mudança real de coração 
e nos tornarmos mais parecidos 
com ele. Em nome de Jesus 
Cristo. Amém. ◼

pergunta que o Presidente  
Thomas S. Monson fez na reu-
nião geral do sacerdócio durante 
a conferência geral de abril deste 
ano: “Minhas mãos estão limpas? 
Meu coração é puro? Sou um 
servo digno do Senhor?” (“Exem-
plos de Retidão”, A Liahona, 
maio de 2008, pp. 65–68). Se 
nossas respostas a essas pergun-
tas forem afirmativas, então as 
ordenanças que forem realiza-
das aqui permanecerão intactas 
eternamente. Tudo o que realiza-
mos no templo é eterno em suas 
consequências. Ali, tratamos 
dos assuntos da imortalidade e 
da eternidade, e de nosso rela-
cionamento com o Pai Divino 
e Seu Filho Jesus Cristo. Nossas 
mãos precisam estar limpas, o 
coração puro e os pensamentos 
preocupados com a importância 
e a beleza da eternidade. Esse é 
um local sagrado, literalmente a 
“Santidade ao Senhor”.

Frequentar o templo e parti-
cipar de suas ordenanças é um 
privilégio a ser alcançado por 
aqueles que são obedientes às 
leis e ordenanças do evangelho 
e que estão dispostos a viver 
de toda palavra que sai da boca 
de Deus. Somente devemos ir 
ao templo quando estivermos 
totalmente qualificados e satis-
fizermos os requisitos esta-
belecidos pelo Senhor. Nossa 
recomendação para entrar no 
templo deve ser um certificado 
de que vivemos de acordo com 
os convênios que fizemos com 
o Senhor e que estamos nos  
esforçando para buscar tudo  
que é amável, louvável e de  
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Os membros de A Igreja de Jesus Cristo  
dos Santos dos Últimos Dias de todo o  

continente africano prestaram serviço a suas  
comunidades no Dia do Programa Mãos Que  
Ajudam 2012. Milhares de membros e amigos  
da Igreja seguiram os passos do Salvador, pres-
tando serviço no sábado, dia 18 de agosto de 
2012.

As pessoas que trabalhavam trajando os cole-
tes coloridos do Programa Mãos Que Ajudam 
muitas vezes tinham no rosto um sorriso ainda 
maior do que o sorriso daqueles a quem serviam. 
Esses coletes foram vistos em atividades reali-
zadas na maioria dos países africanos, desde a 
Angola até o Zimbábue.

Apenas alguns dos muitos atos de serviço 
podem ser relatados em A Liahona. Cada um 
dos que são relatados aqui representa inúmeras 
outras contribuições feitas anonimamente, mas 
com amor, para as comunidades de toda a Área 
África Sudeste.

Expressamos sincera gratidão a cada pessoa 

Dia do Programa Mãos que Ajudam 2012 — 
Área África Sudeste A–Z (de Angola a Zimbábue)
“Fortalecer a Família — Edificar a Comunidade”

Missionários reúnem vassouras novas e panos de chão para 
limpar a escola.

CO
rT

ES
iA

 D
E 

PA
uL

in
A 

LA
SS

AL
ET

E

As Mãos Que Ajudam realizam uma faxina muito necessária 
em escola local.
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que decidiu doar parte de seu tempo, talentos  
e recursos, prestando serviço a sua comunidade 
no Dia do Programa Mãos Que Ajudam.

angola: Paulina Lassalete
Em Luanda, trinta e sete membros e amigos  

da Igreja prestaram 148 horas de serviço, pintando 
e limpando uma escola. De acordo com Paulina 
Lassalete: “Todos ficaram admirados com a ativi-
dade do Programa Mãos Que Ajudam!”

A televisão pública de Angola noticiou o 
serviço prestado. A Comissão Administrativa 
de Luanda aguarda ansiosamente a ajuda dos 
membros da Igreja nas futuras atividades da 
comunidade.

Botsuana, ramo Mochudi:  
Élder e síster taylor

Os membros do Ramo Botsuana Mochudi  
plantaram sementes de amor ao cultivar uma  
horta para o Centro de Recursos Mochudi para 
Cegos. Eles plantaram mudas e sementes no 
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terreno da horta preparado anteriormente pelos 
Rapazes.

Muitos alunos cegos se dispuseram a aju-
dar o ramo na atividade “Mãos Que Ajudam a 
África”. Foi um dia de sucesso. Os jovens estu-
dantes cegos terão agora a responsabilidade de 
cuidar das verduras e dos legumes que a horta 
produzir.

Burundi
O Ramo Bujumbura I limpou o acostamento 

de uma estrada, e o Ramo Bujumbura II limpou 

o terreno de um orfanato e preparou o solo para 
uma horta. Os sorrisos mostram a gratidão dos 
membros pela oportunidade de servir.

camarões
Houve grande sucesso em Yaounde no Dia 

do Programa Mãos Que Ajudam, quando 130 
membros de quatro ramos participaram. Os pro-
jetos incluíram a limpeza das áreas ao redor da 

Voluntários do 
Programa Mãos 

Que Ajudam 
plantam uma 
horta para o 

Centro de Recur
sos Mochudi 
para Cegos.
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Membros do 
Ramo Burundi 

Bujumbura I  
limpam o 

acostamento de 
uma estrada.

O Ramo  
Bujumbura II  

limpou o  
terreno de  

um orfanato  
e preparou  
o solo para 
uma horta.

O irmão Methusela, Diretor de Assuntos Públicos de  
Burundi Bujumbura, conversa com os repórteres no  
Dia do Programa Mãos Que Ajudam.

CO
rT

ES
iA

 D
O

 É
LD

Er
 E

 D
A 

SíS
TE

r 
Bu

rT
O

n

CO
rT

ES
iA

 D
O

 É
LD

Er
 E

 D
A 

SíS
TE

r 
Bu

rT
O

n
Um ramo de Camarões Yaounde limpando  
e coletando lixo ao redor da prefeitura.
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prefeitura de duas comunidades e a limpeza das 
ruas ao redor de duas feiras.

república democrática do congo, estaca 
Katuba, ala Mapala e ala gecamines i

Os membros trocaram o telhado da casa de  
uma família que havia sido arrancado por um  
forte vendaval. Para grande surpresa da família,  
o telhado foi substituído antes do final do dia.

república democrática do congo, ala Musey, 
estaca ngaliema: Bispo adrien Kanyiki

Os membros e os missionários da ala Musey, 
estaca Ngaliema, decidiram limpar o Hospital 
Bolingani, no Dia do Programa Mãos Que Ajudam. 
Todos caminharam até o bairro de Musey, vestindo 
coletes do Programa Mãos Que Ajudam, levando 
vassouras, panos de chão e baldes, e cantando 
hinos, a caminho do hospital.

A Igreja é pouco conhecida na vizinhança. 
Por isso, essa atividade especial suscitou muitas 

perguntas. Os missionários de tempo integral 
tiveram a oportunidade de marcar muitos com-
promissos com pessoas interessadas, durante a 
atividade do Programa Mãos Que Ajudam.

Sabemos que Deus vive e inspira nossos 
líderes. Oramos para que mais pessoas sejam 
influenciadas por nosso testemunho da alegria 
que o evangelho nos proporciona quando o 
vivemos.

Malawi: edward Matale
Os Ramos Blantyre I e II fizeram respectiva-

mente uma faxina geral na Clínica Chilomoni e 
no Mercado Kampala. O Ramo Ndirande pintou 
a delegacia de polícia de Ndrandi, e o Ramo 
Zigwangwa pintou a Clínica Zingwangwa.

De acordo com o representante de Assuntos 
Públicos de Malawi, Edward Matale: “Decidimos 
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Membros de um ramo de Camarões Bastos limpando a área ao redor da 
prefeitura.

Duas irmãs  
do Ramo  
Camarões 
Ekounou 
limpando o 
terreno da 
prefeitura.
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Os participantes do Programa Mãos Que Ajudam da 
Ala Musey preparados para caminhar até o Hospital 
Bolingani para fazer uma limpeza.
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Quênia, Ramo Langata: As Mãos Que Ajudam de 
Langata esfregam e limpam.
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realizar o Programa Mãos Que Ajudam deste ano 
nesses lugares devido ao que essas instituições 
fazem pelas pessoas da comunidade, oferecendo 
atendimento médico a pessoas de todos os níveis 
sociais e pela proteção que recebemos da polícia 
de Malawi.

A saúde é uma das metas milenares de desen-
volvimento que o governo de Malawi procura 
atingir. Por isso, ajudamos o governo cuidando 
para que as pessoas comprem e vendam seus 
produtos num ambiente limpo.”

Moçambique, ramo nampula:  
síster debbie osborn

Cinquenta e cinco membros do Ramo  
Moçambique Nampula limparam o terreno  
e a capela do hospital local, no Dia do Programa 
Mãos Que Ajudam. Todos ficaram muito conten-
tes em participar da atividade, que foi muito bem 
organizada.

namíbia, ramo Windhoek e ramo Katutura: 
Womba nashiwaya

Cento e quarenta membros dos Ramos  
Windhoek e Katutura se uniram a outros 44  
membros da comunidade para pintar o muro  
do Cemitério de Katutura.

A prefeita de Windhoek, Elaine Trepper, que 
também participou da pintura, disse: “O cemité-
rio deve ser considerado como o repositório de 
monumentos memoriais da família, que são uma 
fortalecedora fonte de consolo para os vivos. O 
cemitério é uma história do registro perpétuo  
de pessoas do passado e um santuário de paz  
e serenidade no dia de hoje.”

Muitos cantaram enquanto pintavam. Aqueles 
que participaram irradiavam a luz do sol de um 
belo dia.

África do sul, ala roodepoort e centro de 
treinamento Missionário da África do sul: 
gemma Winstanley

A Ala Roodepoort fez parceria com o Departa-
mento Municipal de Parques de Johannesburgo 
para plantar árvores ao longo da Avenida Philips, 
em Florida. A manhã estava mais fria do que de 
costume, mas os membros da Igreja, uma tropa 
de escoteiros locais e os missionários do Centro 
de Treinamento Missionário adjacente chegaram 

Mãos Que Ajudam de Langata plantam mudas para 
uma horta.
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Alguns fun
cionários  
da Clínica  
Zingwangwa 
com membros 
que pintaram 
a clínica no Dia 
do Programa 
Mãos Que 
Ajudam.
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Membros do 
Ramo Nampula  
passam pano  
no chão da 
capela do 
hospital local, 
no Dia do 
Programa Mãos 
Que Ajudam.
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A prefeita de 
Windhoek, 
Elaine Trepper, 
pinta uma 
parte do muro 
do Cemitério 
de Katutura 
enquanto 
missionários e 
outras pessoas 
observam.CO
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agasalhados e prontos para participar do projeto 
de serviço.

Com a equipe de trabalho e as ferramentas 
certas, as árvores foram rapidamente plantadas, 
adubadas e regadas. Os Rapazes e Moças estão 
encarregados de regar as árvores todas as sema-
nas. Nos anos vindouros, eles poderão mostrar  
a seus filhos as árvores que plantaram.

África do sul, ala springs:  
síster susan roberts

A Ala Springs trabalhou com a Escola Primária 
de Payneville, plantando hortas e encapando 
livros de sua biblioteca. Era um dia frio e tem-
pestuoso, mas os corações estavam cheios de 
calor e as mãos prontas para trabalhar juntas,  
com amor e amizade. A escola de Payneville  
foi inaugurada há três meses, no município de 
Payneville. Há 600 alunos matriculados, com 
idades que variam de 5 a 18 anos.

Uma das professoras da escola disse: “Gostaria 
que as igrejas de nossa região seguissem o exem-
plo da Igreja Mórmon e se unissem para trabalhar 
juntas. Este é um momento em que a África do 
Sul … se une como se fosse uma só. Este foi um 
grande dia para nossa comunidade.”

tanzânia, dar es salaam
O Programa Mãos Que Ajudam incluiu mem-

bros e amigos da Igreja que plantaram 1.000 
mudas de árvores para as vítimas da enchente 
de Mwabwepande, em Dar es Salaam. As mudas 
foram plantadas em escolas, hospitais e casas 
particulares da comunidade.

Zâmbia: síster Vonda Louthan
Os membros do Ramo Zâmbia Munali presta-

ram serviço na casa de Shapi Mwanza, que ficou 
cego em um acidente de carro. Enquanto os pais 
limpavam e lavavam roupa, os filhos cantavam 
hinos da Primária para o irmão Mwanza, que ficou 
profundamente grato pela música, pelo serviço 
prestado e pelo convívio.

O Élder Bowers disse: “Foi a coisa mais tocante 
que vi em muito tempo.”

No dia seguinte, na Igreja, muitos comentaram 
que nunca haviam sentido algo semelhante ao que 
sentiram ao prestar serviço ao irmão Mwanza.

Zimbábue, estaca Bulwayo, ala Mpopoma: 
onward Mubwanda

Sessenta membros da ala araram a terra, remo-
veram ervas daninhas, varreram e passaram pano 
no Centro Comunitário de Mpopoma. O espírito 
estava muito forte durante todo o serviço pres-
tado, que foi motivado pelo amor ao Salvador e 
pela disposição de seguir Seu exemplo.

O zelador do Centro Comunitário de Mpopoma 
ficou admirado com o comprometimento dos 
membros e expressou profunda gratidão pelo 
trabalho deles.

Zimbábue, ramo nkulumane iii: nigel ndlovu
Os membros do Ramo Nkulumane III limpa-

ram uma clínica comunitária local. “Os funcio-
nários da clínica nos receberam com um grande 
sorriso, mas o nosso sorriso era bem maior 
porque todos estávamos felizes por servir a 
comunidade.

Sentimos que era disso que o ramo precisava 
para fortalecer a união e edificar o amor entre os 
membros. À medida que as pessoas chegavam 

Plantando  
uma muda  
de árvore.

Sydney 
Lubinda, 
membro do 
Ramo Munali, 
conversa com 
Shapi Mwanza.
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à clínica para receber atendimento médico, os 
membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos  
dos Últimos Dias tiveram a oportunidade de  
falar brevemente sobre a Igreja e sobre seu 
desejo de servir.

Alguns até sugeriram que houvesse um projeto 
do Programa Mãos Que Ajudam todas as sema-
nas ou todos os meses, de tanto que gostaram!”, 
comentou com entusiasmo um membro que parti-
cipou do projeto.

Zimbábue, ala tshabalala: Jabulani Mandava
Os membros da recém-formada Ala Tshabalala 

escavaram canteiros de flores, removeram ervas 
daninhas, varreram o chão e restauraram as pedras 
ao redor da Biblioteca Comunitária. Foi impressio-
nante ver a diferença que isso fez no terreno da 
biblioteca, em apenas um dia de serviço.

A senhorita Mathe, encarregada da biblioteca 
local, esboçou um grande sorriso ao comentar: 
“O terreno da biblioteca ficou melhor do que 
nunca… desde que comecei a trabalhar aqui, 
tudo graças à Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias.” ◼

Compartilhe um relato de suas experiências pessoais no Dia  

do Programa Mãos Que Ajudam 2012 — “Fortalecer a Família 

– Edificar a Comunidade”. Envie sua história por e-mail para 

Editorsa@LDSchurch.org.
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Que Ajudam da 
Ala Mpopoma.
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datas importantes  
da Área África sudeste: 
reserve estas datas em 
seu calendário de 2013
•	 6–7 de abril: Conferência 

geral de abril em Salt  
Lake City

•	 20–21 de abril: Transmissão 
da Conferência geral para a 
Área África Sudeste

•	 17 de agosto: Dia do Pro-
grama Mãos Que Ajudam  
a África

•	 5–6 de outubro: Conferência 
geral de outubro em  
Salt Lake City

•	 12–13 de outubro: Transmis-
são da Conferência geral para 
Durban

•	 19–20 de outubro: Transmis-
são da Conferência geral para 
a Área África Sudeste (exceto 
Durban) ◼

recursos para Missionários que retornam ao Lar

recursos para Missionários que 
Retornam ao Lar é um livreto que 

está agora disponível para todos os 
missionários que servem na Área 
África Sudeste ao prepararem-se 
para sua desobrigação da missão. 
O livreto de 12 páginas salienta a 
importância de adquirir formação 
acadêmica ou de fazer um curso 
técnico após a missão.

Os missionários que retornaram  
ao lar são incentivados a preparar-se 
para sustentar uma família e a  
permanecer ativo em A igreja  
de Jesus Cristo dos Santos dos  
Últimos Dias. Para ajudá-los a  
atingir essas metas justas, o livreto 
fornece informações sobre os 
seguintes recursos:

•	 Fundo Perpétuo de educação 
(FPe) disponível em vários países 
da Área África Sudeste

•	 centros de recursos de 
emprego (cre) incluindo os 
Cursos de Autossuficiência Pro-
fissional e de negócio Próprio

•	 institutos de religião situados 
em vários locais espalhados por 
toda a Área

O presidente de missão vai anali-
sar os pontos citados acima com os 
missionários antes da desobrigação 
deles e entregar-lhes um exemplar 
do livreto.

Os links para os sites da internet 
citados no livreto incluem:

•	 FPe: www.LDS.org/pef
•	 cre: www.LDSjobs.org
•	 instituto: www.institute.LDS.org

O livreto Recursos para Missioná-
rios que Retornam ao Lar também 
pode estar disponível em algumas 
classes do instituto. ◼


