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A Presidência da Área tem 
uma visão maravilhosa 

para o crescimento da Igreja 
na Europa. Tal como descrito 
no Plano anual da Área, existe 
a possibilidade de duplicar o 
número de membros que assis-
tem à reunião sacramental em 
2019. Esta visão é uma visão de 
fé, esperança, caridade e traba-
lho árduo. Às vezes pensamos 
em termos de grandes números 

Shiblon, usou de palavras pode-
rosas: “firmeza”, “fidelidade”, 
“continuar”, “perseverar até ao 
fim”.1 Há grande alegria e bon-
dade nestas palavras e naquilo 
que elas significam. O objetivo 
máximo da nossa jornada mortal 
é o de receber as ordenanças 
do templo, com os seus convé-
nios associados e depois manter 
esses convénios pela eternidade. 
Na realidade, são convénios 
eternos que são feitos direta-
mente com o Pai. Estas orde-
nanças e convénios são a chave 
para a nossa felicidade eterna 
— ultrapassando em muito 
todos os desafios e os problemas 
aparentemente inultrapassáveis 
que muitas vezes nos assolam.

O Salvador Jesus Cristo “com-
prou-nos” para que saíssemos 
do nosso “Egito” — os nossos 
problemas, os nossos pecados, 
os nossos medos — “para que 
nos possa levar” à paz e alegria 
e à felicidade e esperança dura-
douras.2 As Suas promessas são 
reais. São constantes. São pes-
soais. Nunca falham. Ele está à 
espera, eternamente de braços 
abertos — para que façamos 
convénios nos nossos corações 
e Ele vive para fazer nosso o Seu 
nome, para que guardemos os 
Seus mandamentos e sirvamos 
aos outros.

Para a maioria de nós, parece 
que o mais difícil é doar de volta 
os nossos recursos preciosos — 
tempo e meios. Talvez seja por 
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e grandes grupos de pessoas 
a adorarem juntas. É maravi-
lhoso quando isto acontece. 
Fortalecemo-nos um ao outro 
e servimos um ao outro. Mas tal-
vez seja ainda mais importante 
a doce conversão que se dá no 
coração de cada indivíduo e o 
poder no seio da família para 
proteger, fortalecer e literal-
mente salvar cada membro.

Ao longo deste maravilhoso 
ano de serviço aqui na Área 
da Europa, tenho visto e tenho 
sentido o poder do Espírito do 
Senhor a chegar aos corações e 
lares dos membros em muitos 
países. Eu pessoalmente já senti 
o Seu amor por cada pessoa. Às 
vezes sinto que um maior bem é 
realizado numa visita individual 
a uma alma em dificuldades do 
que tudo o que é dito numa 
sessão geral de uma conferência 
de estaca. Claro que as reuniões 
são importantes porque cada 
pessoa pode sentir a influência 
e apoio do Espírito e as mensa-
gens acabam também por ser 
personalizadas pelo Espírito.

Talvez o grande desafio para 
cada pessoa seja o de ser fiel 
continuamente. Tenho visto 
que muitas pessoas decidem 
“tirar férias” na sua atividade na 
Igreja. Mesmo quando voltam 
à atividade, é-lhes muito difícil 
recuperar o que poderiam ter 
aprendido, sentido e sido, se se 
tivessem mantido fiéis. O profeta 
Alma, ao falar ao seu fiel filho 
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esta razão que o Senhor instituiu 
o sacramento e as ofertas como 
um padrão para a realização de 
convénios e para a firmeza de 
fidelidade. Mas, com este man-
damento, Ele promete tantas 
doces bênçãos e garantias que 
ultrapassam em muito qualquer 
dificuldade. E ainda mais impor-
tante, a nossa fé torna-se mais 
forte. Somos mais felizes. Existe 
uma garantia real de que Ele nos 
conhece e que Ele se preocupa 
connosco.

“E a esse lugar trareis os vos-
sos… dízimos… e ofertas volun-
tárias… Ali comereis perante o 
Senhor vosso Deus, e vos ale-
grareis, vós e as vossas casas, em 
tudo em que puserdes a vossa 
mão, no que o Senhor vosso 
Deus vos tiver abençoado.” 3 
“…Porquanto o Senhor vosso 
Deus vos está provando, para 
saber se amais o Senhor vosso 
Deus de todo o vosso coração 
e de toda a vossa alma. Após o 
Senhor vosso Deus andareis, e 
a ele temereis; os seus manda-
mentos guardareis, e a sua voz 
ouvireis; a ele servireis, e a ele 
vos apegareis.” 4 Apesar destas 
palavras terem sido proferidas 
pelos profetas há milhares de 
anos atrás, elas ainda se aplicam 
e ainda são verdadeiras. Ele 
precisa de nossos corações e de 
nossos convénios — para que 
possa abençoar-nos com grande 
abundância. ◼

notas
 1. Ver Alma 38:2.
 2. Ver Deuteronómio 6:23.
 3. Ver Deuteronómio 12:6–7.
 4. Ver Deuteronómio 13:3–4.

aline o., ala de Benfica, 
estaca de Lisboa

Gosto da Conferên-
cia Geral porque posso 
ouvir o profeta e sentir o 
Espírito, é algo tão mara-
vilhoso. Também porque 
posso estar a par das novas 
notícias da Igreja.

Marla sofia g., ala de 
Benfica, estaca de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque tem revela-
ções para nós. Posso sentir 
o Espírito do Senhor e por 
na prática o que ouso dos 
líderes da Igreja.

antónio Fernandes 
Francisco e Maria 
rosa B. Fernandes, 
ramo de sacavém, 
estaca de Lisboa

Gostamos muito 
das mensagens que 
nos são transmitidas, 
são muito fortificantes 
e ajudam-nos a termos 
mais conhecimento 
referente a nosso 
Salvador Jesus Cristo.

Kemer M., ala de Benfica, estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque me 

ajuda a fortalecer a minha fé ouvindo as 
palavras dos líderes da Igreja; ajuda-me a 
compreender porque devo seguir a Cristo. 
Sei que Ele me ama muito. Gosto de ouvir 
o profeta falar de coisas maravilhosas que 
lhe aconteceram. Amo este evangelho e 
acho que as pessoas deviam vir ver como 
esta Igreja é maravilhosa. É por isso também 
que temos os missionários para nos ajudar 
durante a sua missão.

g o s t o  D a  C o n F e r ê n C i a  g e r a L

Aline O. é uma 
moça na ala de 
Benfica, estaca 
de Lisboa
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Marla G. é uma 
moça na ala de 
Benfica, estaca 
de Lisboa
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António e Maria 
Rosa Fernandes 
pertencem 
ao ramo de 
Sacavém, estaca 
de Lisboa
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Kemer M. per-
tence à ala de 
Benfica
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gildete de Jesus, ala 
1 de Lisboa, estaca 
de Lisboa

Gosto de assistir 
à Conferência Geral 
porque posso aprender 
mais sobre o Salvador.

erick gomes da silva, ala de Benfica,  
estaca de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque quando 
ouço as palavras das 
Autoridades Gerais da 
Igreja sinto fortemente o 
Espírito, consigo apren-
der e recebo muitas 
revelações para a minha 
vida. Quando vejo tantas 
pessoas assistir à Confe-
rência e sei que em todo 
o mundo estão também a 
assistir consigo sentir o amor de Cristo e recebo um 
grande conforto por pensar que não estou sozinho 
no mundo e ajuda-me a me tornar uma pessoa 
melhor. Sei que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo 
vivem e que eles nos amam e que todos os líderes 
estão para nos ajudar a voltar à presença de Deus. 
Sei que nos podemos fortalecer a cada dia, nunca 
é tarde. Sei que todos nós temos um plano aqui na 
terra e que juntos podemos cumprir este plano e 
voltar à presença do Pai Celestial.

Cristina e Josué 
Moraes, ala de Benfica, 
estaca de Lisboa

Gostamos da Con-
ferência Geral porque 
podemos ouvir o profeta 
e os apóstolos com men-
sagens atuais, especial-
mente para nós. Também 
porque recebemos con-
selhos inspiradores.

Maria antónia guerra, 
ala de Benfica, estaca 
de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque aprendo e 
posso por em prática na 
minha vida os ensinamen-
tos que ouço. Agradeço 
ao Pai Celestial o grande 
amor que tem por mim.

Maria Peixoto rodrigues Barros,  
ala 1 de Lisboa, estaca de Lisboa

Gosto da Conferência Geral porque as palavras 
do profeta, dos apóstolos e das autoridades gerais 
aquecem o meu coração, abrem a minha mente 
para compreender os princípios do evangelho e me 
incentivam a ser uma melhor seguidora de Cristo.

Cátia e ricardo santana,  
ala 5 de Lisboa, estaca de Lisboa

Gostamos da Conferência Geral porque sen-
timos o Espírito do Senhor ao sermos instruídos 
pelo profeta e servos escolhidos do Senhor. Atra-
vés da Conferência buscamos e recebemos reve-
lação e orientação para nossa vida. Sentimos mais 
próximos do Salvador.

Zilá silva, ala de Benfica, estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque sempre 

aprendo muito com 
os servos inspirados 
do Senhor. O que 
aprendo posso colocar 
na prática no meu lar, 
na Igreja e com meus 
amigos. A Conferência 
ajuda-me a aumen-
tar a minha fé e meu 
testemunho. Minha 
alma também se alegra 
quando vejo e ouço o 
maravilhoso Coro do 
Tabernáculo Mórmom.

Gildete de Jesus 
é uma jovem 
membro da 
Igreja da ala 1 
de Lisboa
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Erick é um 
adulto solteiro 
na ala de 
Benfica
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Cristina e Josué 
Morais perten-
cem à ala de 
Benfica
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Maria Antónia Guerra 
pertence à ala de Benfica
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Zila Silva é a presidente da 
Primária da ala de Benfica
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ana nunes, ramo de Loulé, distrito do algarve
Gosto de assistir as conferências 

pois são muito inspiradoras e edifi-
cantes. As palavras sábias do profeta 
e de todos os líderes dão-me mais 
força e coragem para continuar 
a melhorar dia após dia. Ouvir a 
maravilhosa música e as vozes har-
moniosas do coro do Tabernáculo. 
Tocam meu coração. O Espírito que 
se sente e contagiante. E sei que, 
através da obediência aos princí-
pios do evangelho, poderei voltar a 
presença do Pai Celestial e de nosso 
Salvador Jesus Cristo.

Kelsi gormley, ala 1 
de Lisboa, estaca de 
Lisboa

Gosto da Confe-
rência Geral porque 
é uma oportunidade 
de ouvir a voz de 
Deus através de nosso 
amado profeta. Por 
meio da Conferência 
recebo revelação pes-
soal para minha vida 
e obtenho mais forças 
e coragem para viver 
o evangelho dia a dia.

ana Maria nogueira  
teixeira, ala 1 de Lisboa, estaca de Lisboa

Gosto da Conferên-
cia Geral porque os 
discursos inspirados 
dos profetas vivos 
enchem o meu coração 
de sentimentos doces 
e ajudam-me a supor-
tar todas as provações 
que o Senhor entende 
conceder-me.

sueli Lourenço, ala 5 de 
Lisboa, estaca de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque o Espírito ilu-
mina minha mente e enche 
de alegria minha alma. É um 
tesouro inestimável ter um 
profeta vivo e poder receber 
instruções dum Pai amoroso 
a que eu amo muito.

Família Paulo adriano, ala 5 de Lisboa, estaca de Lisboa
A Conferência 

Geral é um 
momento aguar-
dado ao longo do 
ano por toda a 
família. Somos tão 
gratos por poder 
sentir o Espírito nas 
palavras dos nossos 
profetas. Para nós 
é sempre emocio-
nante ouvir o anúncio de novos templos por todo o mundo.

Águida gomes Varela, ala 1 
de Lisboa, estaca de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque me ajuda a 
relembrar os convênios que 
fiz com o Pai Celestial no dia 
do meu batismos e também 
por poder estar com os meus 
irmãos e irmãs da Igreja.

Wang Yongfen Faria, ala 
tejo, estaca de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque posso aprender 
com os líderes a viver e for-
talecer a minha fé e testemu-
nho. Também porque é uma 
forma de demostrar a minha 
gratidão a meu Pai Celestial.

Sueli e Wagner Lourenço  
pertencem à ala 5 de Lisboa
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Família Paulo Adriano
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Águida 
Varela com 
a sua filha 
Marcia 
pertencem 
à ala 1 de 
Lisboa
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Wang Yongfen Faria pertence 
à ala Tejo da estaca de Lisboa
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Ana Nunes pertence 
ao ramo de Faro no 
distrito do Algarve
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Kelsi Gormley
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Ana Teixeira e Miquelina Chiquito 
pertencem à ala 1 de Lisboa
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Miquelina Chiquito, ala 1 de Lisboa, estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque tenho a oportuni-

dade de estar mais perto do Salvador ouvindo os profetas 
que falam com Ele e assim poder ouvir os exemplos que 
tanto preciso. Sinto tanto o Espírito que muitas vezes as 
palavras parecem ser mesmo dirigidas a mim!

inés a., ala 1 de 
Lisboa, estaca 
de Lisboa

Gosto da  
Conferência 
Geral porque fala 
de coisas impor-
tantes e boas.

simone Lima, ala 1 de 
Lisboa, estaca de Lisboa

Gosto da Conferência 
Geral porque é gran-
demente encorajador 
e maravilhoso ouvir os 
discursos e sentir arder 
em nosso coração a vera-
cidade do evangelho de 
Jesus Cristo vivo.

Luis Filipe Ferreira, ramo de sacavém, estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque é verdadeiramente 

inspiradora e muito edificante.

Fernanda Dias, 
ala tejo, estaca 
de Lisboa

Gosto da Con-
ferência Geral 
porque me inspira 
e recebo muitas 
diretrizes para a 
minha vida pessoal 
e o meu testemu-
nho que já é forte 
vai ficando mais 
cimentado.

Fernanda gonçalves, ala 5 de Lisboa, estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque ouvimos as palavras 

do Senhor diretamente para nós e buscamos nos discursos 
dos apóstolos e do profeta diretrizes para a nossa vida. Rece-
bemos revelação pessoal através de suas palavras para nós.

Francisco e odete adriano, 
ala 1 de Lisboa, estaca de 
Lisboa

Gostamos da Conferência 
Geral porque temos oportuni-
dade de ouvir o profeta falar e 
os seus conselheiros. Ficamos 
mais edificados, somos chama-
dos a atenção para os nossos 
deveres e o nosso comporta-
mento como membros dignos.

Maria graça Pina Moreira, ala 5 de Lisboa,  
estaca de Lisboa

Gosto da Conferência Geral porque a considero uma 
bênção e uma oportunidade única de poder ouvir palavras 
e mensagens inspiradoras do nosso profeta e outras auto-
ridades gerais que nos fortalecem e nos ajudam a vencer 
obstáculos na nossa vida diária. A música e o coro também 
m e inspiram a aproximar-me do meu Salvador.

Família Dimitrov, ala 5 de Lisboa, estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque posso ouvir o que 

o profeta e os apóstolos falam para mim e para a minha 
família. As suas palavras são direcionadas para as minhas 
necessidades espirituais e as da minha família. Vim com 
questões que foram respondidas e com o desejo de que 
o que foi falado tocasse o coração de cada um dos nossos 
filhos para 
que também 
eles tivessem 
a confirmação 
pelo Espírito 
de que são 
verdadeiras. 
Sei que este 
evangelho é 
verdadeiro.

Inês A. 
é uma 
Valorosa 
na ala 1 
de Lisboa
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Simone 
Lima per-
tence à ala 
1 de Lisboa
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Fernanda Dias junto a seus filhos 
Miguel e Daniel, pertencem à ala Tejo 
da estaca de Lisboa
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Francisco e Odete Adriano 
pertencem à ala 1 de Lisboa
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A família Dimitrov pertence à ala 5 de Lisboa
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José e Céu Cavaco, ramo de sacavém, estaca de Lisboa
Gostamos de 

assistir à Conferên-
cia Geral porque 
gostamos de ouvir 
as palavras inspira-
das de Seus servos 
actuais. Suas pala-
vras fortalecem-nos 
em nossos desafios 
diários. Depois de 
cada Conferência 
nos sentimos sempre 
mais fortalecidos.

anabela Jordão Ferreira, 
diretora de relações 
Públicas da estaca de 
Coimbra

Gosto da Conferência 
Geral porque recebo ali-
mento espiritual e orienta-
ção “fresquinhos” para os 
seis meses que seguem.

Cândida Centeio, res-
ponsável das Páginas 
Locais no distrito do 
algarve

Gosto da Conferência 
Geral porque posso ver 
e ouvir o profeta de Deu 
s. Sei que tudo quanto 
nos é transmitido é da 
vontade do Pai Celestial de forma a nos orientarmos  
e sobrepujarmos nossos desafios e sermos felizes.

elisabete rodrigues, primeira conselheira  
das Moças da estaca de Lisboa

Gosto da Conferência Geral porque posso aprender  
e lembrar os ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo 
através da Primeira Presidência da Igreja e dos líderes ins-
pirados. Também gosto de ouvir histórias inspiradoras que 
fortalecem o meu espírito.

antónio Paulo, diretor de 
relações Públicas da estaca 
de Lisboa

Gosto da Conferência Geral 
porque tenho a oportunidade 
única de ouvir profetas. Neste 
mundo atribulado e onde 
existe tanta desolação, a voz 
do profetas vivos é algo que 
não tem comparação.

Joana Paulo, responsá-
vel das Páginas Locais 
da Liahona da estaca 
de Lisboa

Gosto da Conferên-
cia Geral porque posso 
ouvir literalmente a voz 
do profeta e das outras 
autoridades gerais, rece-
ber orientação para a 
minha vida pessoal.

Hugo Macedo, diretor 
de relações Públicas 
da estaca de setúbal

Gosto da Conferência 
Geral porque me sinto 
sempre mais próximo  
de Deus ao ouvir os seus 
profetas e apóstolos fala-
rem. Aquilo que ouço é 
aquilo que preciso ouvir.

Cristiana Macedo, res-
ponsável das Páginas 
Locais da Liahona da 
estaca de setúbal

Gosto da Conferên-
cia Geral porque posso 
receber conselhos de 
pessoas inspiradas pelo 
Espírito do Senhor, isso 
inspira-me a ser melhor.

José e Céu Cavaco pertencem ao  
ramo de Sacavém na estaca de Lisboa
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Anabela Jordão Ferreria  
pertence à estaca de Coimbra
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Cândida 
Centeio 
pertence 
ao ramo 
de Loulé 
no distrito 
do Algarve
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António Paulo pertence a 
ala Tejo da estaca de Lisboa
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Joana Paulo pertence à ala  
Tejo da estaca de Lisboa
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Hugo 
Macedo 
pertence 
à ala de 
Miratejo 
da estaca 
de Setúbal
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Cristiana Macedo pertence à ala  
de Miratejo da estaca de Setúbal
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Dinis adriano, diretor nacional 
de relações Públicas da igreja em 
Portugal

Gosto da Conferência Geral por-
que ouço conselhos que podem aju-
dar a ser melhor pai, melhor marido, 
melhor pessoa e um melhor cidadão, 
ao seguir o exemplo e os ensinamen-
tos que os profetas nos transmitem.

silvia Díez adriano, editora das 
Páginas Locais da Liahona

Gosto da Conferência Geral porque 
ao ver e ouvir o profeta falar o Espí-
rito Santo testifica a minha mente e 
ao meu coração que ele é um profeta 
do Senhor; esse mesmo sentimento 
acontece quando vejo e ouço falar os 
doze apóstolos. As suas palavras, a 
sua humildade e o seu exemplo convi-
dam-me a ser uma melhor pessoa e a 
querer ser mais como Jesus Cristo é.

elder Joaquim Moreira, setenta de Área de europa
Gosto da Conferência Geral porque sinto um forte Espí-

rito de amor do nosso Pai Celestial instruindo seus filhos.

Presidente Fluckiger, Presidente da missão  
de Lisboa, Portugal

Gosto da Conferência Geral porque posso assistir com 
os nossos missionários em casa e há um grande espírito.

gustavo silva, Presidente da estaca de Lisboa
Gosto da Conferência Geral porque é um momento 

em que posso ouvir as palavras inspiradoras dos nossos 

profetas e apóstolos. Por poder ser instruído pelo Santo 
Espírito de Deus. Ao final de cada conferência sempre me 
sinto uma pessoa melhor.

ricardo resendes, presidente do distrito dos açores
Gosto da Conferência Geral porque me sinto direta-

mente instruído pelo profeta e pelos apóstolos do Senhor, 
como acontecia em tempos passados.

sérgio Ventura, presidente do distrito da Madeira
Gosto da Conferência Geral porque é uma altura que 

saímos espiritualmente mais fortalecidos com as pala-
vras dos profetas. É como se o Senhor estivesse a falar 
comigo!

Paulo ribeiro, presidente da estaca do Porto
Gosto da Conferência Geral porque encontro nela um 

reservatório de agua espiritual e inspiração para a minha vida.

José amaro Carrilho da graça, presidente da estaca  
de setúbal

Gosto da Conferência Geral porque necessito de ser 
confortado, orientado, fortalecido, inspirado, amado, incen-
tivado pela palavra do Senhor.

Ventura de Carvalho, presidente do distrito de santarém
Gosto da Conferência Geral porque vejo os meus líderes 

gerais e ouço as mensagens que atualmente preciso de 
ouvir. Sinto-me bem porque tenho um sentimento espiri-
tual de que Jesus Cristo é a cabeça da Igreja.

armando neiva, presidente da estaca de Porto norte
Gosto da Conferência Geral porque é uma oportunidade 

única de ouvir o profeta vivo.

Luís Melo, primeiro conselheiro do distrito do algarve
Gosto da Conferência Geral porque o Espírito que senti-

mos durante o cantar dos hinos é muito edificante. As men-
sagens das autoridades gerais são elevadoras e motivantes. 
Cresço espiritualmente.

José Miguel ribeiro, presidente da estaca de oeiras
Gosto da Conferência Geral porque posso ouvir o profeta 

e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo para o nosso tempo.

Dinis Adriano per-
tence à ala 1 de Lisboa
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Silvia Díez Adriano 
pertence à ala 1 de 
Lisboa
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O Elder Joaquim Moreira junto com os presidentes  
de estaca, distrito e missão de Portugal
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José Paulo França rocha Costa, presidente  
da estaca de Coimbra

Gosto da Conferência Geral porque é uma oportuni-
dade de conhecer a vontade do Senhor para nós hoje em 
dia através dos seus apóstolos e profetas. A oportunidade 
de receber revelação pessoal para coisas importantes que 
preciso fazer em minha vida.

Maria das Mercês silva e sousa de Matos, responsável 
das Páginas Locais da Liahona no distrito de santarém

Gosto da Conferência Geral por 
diversas razões: Podemos ouvir os 
conselhos inspirados do nosso Pro-
feta e de todos os escolhidos pela 
Primeira Presidência da Igreja. As 
palavras proferidas são inspiradas 
para todos e muito atualizadas. 
Trata-se de um conjunto de momen-
tos em que o Espírito Santo nos une 
em todos os pontos do planeta onde 
se esteja e que nos indica no geral ou 
em particular, o que devemos fazer, 
agir ou pensar nos momentos em 
que vivemos. Temos a possibilidade de refletir e aplicar ao 
longo da vida os belíssimos ensinamentos que recebemos.

Presto o meu testemunho que, não tendo uma vida fácil, 
mas também tendo consciência que existem irmãos e irmãs 
neste planeta e no meu país em condições muito piores 
do que as minhas, tenho recebido consolo, alívio, ajuda e 
orientações preciosas durante todas as Conferências Gerais 
a que tenho assistido desde que sou membro desta Igreja, 
há 22 anos.

Desejo expressar o meu reconhecimento e agradeci-
mento pelas grandes bênçãos que tenho recebido não só 
quando assisto online às Conferências Gerais, mas também, 
ao ensinar, em vários momentos na Sociedade de Socorro 
do ramo de Caldas da Rainha e por vezes no distrito de 
Santarém, com base na transcrição dos discursos das 
Conferências Gerais existente na Liahona.

elisabete Ferreira, responsável das  
Páginas Locais no distrito dos açores

Gosto da conferência porque para mim é um momento 
especial, em que posso ver o nosso querido profeta e 

apóstolos, embora seja por internet, 
todavia o espírito que sinto é com a 
mesma intensidade como se estivesse 
no local. Tenho tido respostas aos 
meus problemas e consolo às minhas 
provações através dos discursos. Não 
há conferência nenhuma nas quais eu 
tenha assistido em que não houvesse 
um discurso para mim, e quando ouço 
sinto o Senhor a falar comigo. Dia de 
conferência é dia de instrução, dia de 
consolo, dia de respostas e advertên-
cias. Em nome de Jesus Cristo. Ámen.

Francisco Ferreira, presidente do ramo  
de ribeira grande, distrito açores

Gosto da Conferência Geral porque 
transmite a vontade do Senhor através 
dos seus servos – profeta, apóstolos, 
setentas, etc. Se tomarmos bem atenção 
a todos os assuntos que são falados, 
são todos aqueles que necessitamos 
de ouvir para o seguinte período de 
tempo. Também podemos testificar 
que a partir da Conferência Geral todos 
os assuntos que nos deparamos têm 
a ver com os discursos e com os con-
selhos dados na conferência em que 
podemos mais uma vez fortalecer os 
nossos testemunhos e adquirir força 
para ultrapassar os nossos obstáculos, barreiras, fraquezas 
e desafios que possam surgir na nossa vida. ◼
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Francisco Ferreira 
pertence ao ramo  
de Ribeira Grande  
no distrito dos Açores
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Mercês Silva e Sousa 
pertence ao ramo de 
Caldas da Rainha no 
distrito de Santarém
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Elisabete Ferreira 
pertence ao ramo 
de Ribeira Grande 
no distrito dos 
Açores
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a s  P Á g i n a s  L o C a i s  s ã o  s u a s  — 
e s P e r a M o s  a  s u a  C o n t r i B u i ç ã o !

silvia Díez adriano, editora das Páginas Locais

tem uma escritura favorita? um hino favorito? Ajudou 
na conversão dum amigo ao evangelho? gostaria de 

partilhar o seu testemunho? Porque não o compartilha com 
todos os membros de Portugal, conseguindo assim inspirar os 
outros a fazerem o mesmo?

Envie a sua contribuição para: silviadiezg@hotmail.com ◼


