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Paz na terra, boa vontade  
para com os homens
Por Élder Kevin s. Hamilton, segundo conselheiro na Presidência da Área

soluções do mundo 
não fornece a paz 
verdadeira. Mídia e 
entretenimento em 
todas as suas várias 
formas raramente for-
nece a paz verdadeira. 
Riqueza e poder não 
fornece paz. Agitação 
política rouba a paz. O 
ritmo e a intensidade 
da vida moderna rouba 
a paz. Tecnologia pode 
destruir a paz.

Às vezes nossas 
escolhas e ações rou-
bam a paz. Atos de terror  
por outros podem tirar a paz.  
O Livro de Mórmon esta repleto 
de exemplos de maldade, guer-
ras e contenções que roubaram 
a paz. Ocasionalmente, o senhor 
usaria esses desafios para lem-
brar as pessoas para se lembras-
sem de seu Deus:

“E assim vemos que se o 
Senhor não castiga seu povo 
com numerosas aflições, sim, 
se não o fere com morte e com 
terror e com fome e com toda 
sorte de pestilências, dele não 
se lembram.”6

Então, como o hino pergunta, 
“Onde encontrar a paz?”7 Como 
encontraremos a paz verdadeira? 
Paz não é apenas temporária ou 
transitória, mas paz de toda a 
alma e coração.

Foi o Senhor Jesus Cristo que 
mesmo disse: “paz, vos deixo, 
minha paz vos dou: não como 
o mundo dá, eu vos dou. Não 

Páginas Locais da áfrica sudeste

Ao aproximarmos desta 
epoca de Natal, relembra-

mos daquela noite memorável, 
de amais de dois mil anos atrás, 
quando os pastores vigiavam 
seus rebanhos nos montes perto 
de Belém. Eles devem ter ficado 
realmente admirados e talvez um 
pouco assustados quando um 
“anjo do senhor veio sobre eles e 
a glória do senhor os cercou de 
resplendor.” O anjo instruiu-os 
a não temerem porque ele tinha 
uma mensagem maravilhosa de 
“boas novas de grande alegria” 
para todo o povo da terra. Ele 
compartilhou com eles a boa 
notícia de que “um Salvador, 
que é o Cristo Senhor” nasceria 
naquele dia perto de Belém e 
deu-lhes um sinal pelo qual eles 
poderiam reconhecê-lo: ele seria 
um “bebê envolvido em panos, 
deitado numa manjedoura.”

Quando o anjo acabou decla-
rando esta mensagem mara-
vilhosa, então apareceu “uma 
multidão dos exércitos celestiais, 
louvando a Deus e dizendo: gló-
ria a Deus nas alturas, e na Paz 
da terra, boa vontade para com 
os homens.”1

Esta foi a mensagem do céu: 
paz na terra e boa vontade para 
todos os homens. Ainda mesmo 
quando nasceu o Príncipe da 
Paz, o rei Herodes estava fazendo 

planos para matar todos os infan-
tes masculinos em Belém, um 
terrível ato de destruição e mal-
dade que era quase impensável, 
ainda assim verdadeiro.2

Hoje vemos esses mesmos 
extremos. Por um lado, temos 
o evangelho restaurado de 
Jesus Cristo com sua mensagem 
maravilhosa de fé, esperança 
e otimismo. Esta é a última e 
maior de todas as dispensações 
do Evangelho, a “plenitude dos 
tempos”3 dos quais Paulo profe-
tizou. Temos muito sobre o qual 
podemos ser esperançosos.

Por outro lado, vivemos em 
um mundo cada vez mais per-
verso e violento. Ouvimos falar 
de atos de guerra, terrorismo e 
crime em uma base quase diá-
ria. À medida que o mundo se 
torna menos pacífico, os filhos 
de nosso Pai Celestial olham com 
mais ansiedade para a paz. É 
como se eles estão sendo “jogado 
para cá e para lá por todo vento 
de doutrina e pela astúcia e 
esperteza dos homens.”4 Pare-
cem estar “sempre aprendendo, 
[ainda] jamais conseguem chegar 
ao conhecimento da verdade.”5

Estamos todos em busca da 
paz: paz em nossas vidas pes-
soais, paz em nossas famílias e 
paz no mundo em que vivemos. 
Ironicamente, a maioria das 
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deixe seu coração se perturbe, 
nem que atemorize.”8

Paz verdadeira, duradoura, 
cumridora vem somente através 
de Jesus Cristo — seus ensi-
namentos, seu ministério, seu 
exemplo e sua expiação. Élder 
Quentin L. Cook do Quórum 
dos doze apóstolos, ensinou:

“Nós esperamos e oramos 
sinceramente pela paz universal, 
mas é como indivíduos e famílias 
que alcançaremos o tipo de paz 
que é a recompensa prometida 
da justiça. Esta paz é a recom-
pensa prometido da missão e 
sacrifício expiatório do Salvador.”9

A boa notícia é que há espe-
rança e temos motivos para ser 
otimistas. A mensagem do pri-
meiro Natal proclamada pelos 
anjos aos pastores nos montes 
de Belém é que Jesus Cristo 
— Seu Evangelho com seus 

mundo, podemos vir a conhecer 
a paz em nossas vidas, paz em 
nossas famílias e até mesmo 
paz em nossas nações. Esta é 
a boa notícia do Evangelho de 
Jesus Cristo. Ele é o príncipe da 
paz. Conforme os anjos procla-
mavam o nascimento de Cristo, 
“Glória a Deus nas alturas, Paz 
na terra, boa vontade para com 
os homens.”12 ◼

notas
 1. Lucas 2:8–14.
 2. Ver Quentin L. Cook, “Paz de  

Consciência: A Recompensa  
da Retidão”, A Liahona, maio  
de 2013, p. 32.

 3. Efésios 1:10.
 4. Efésios 4:14.
 5. 1 Timóteo 3:7.
 6. Helamã 12:3.
 7. “Onde posso ligar para a paz?”, 

Hinos, n º 129.
 8. John 14:27.
 9. Quentin L. Cook, “Paz de Consciência: 

A Recompensa da Retidão”, A Liahona, 
maio de 2013, p. 32.

 10. D & C 59:23 ênfase adicionada.
 11. Mateus 11:28–30.
 12. Lucas 2:14.

ensinamentos e ordenanças — 
podem trazer paz para nossas 
vidas. Era o Salvador que pro-
meteu que “aquele que pratica 
as obras de retidão receberá sua 
recompensa, sim, mesmo paz 
neste mundo e vida eterna no 
mundo vindouro.”10

À medida que modelamos 
nossas vidas após o Salvador e 
fazemos tudo ao nosso alcance 
para viver o Evangelho e guardar 
os mandamentos do Pai Celestial, 
Ele nos prometeu paz pessoal:

“Vinde a mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos, eu 
vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo, e aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de coração: 
e encontrareis descanso para as 
vossas almas. Porque meu jugo é 
suave e meu fardo é leve.”11

Neste Natal, ao voltarmos os 
corações para o Salvador do 

Novo conselheiro na Presidência da Área 
da África Sudeste
 O Élder Kevin S. Hamilton foi chamado para  

ser o segundo Conselheiro na Presidência da 
Área da África Sudeste a partir do dia 1 de Agosto 
de 2013. Ele foi apoiado membro do Segundo 
Quórum dos Setenta da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias no dia 6 de Abril de 2013, 
aos 58 anos de idade. Na época do seu chamado, 
ele servia como o diretor de relações públicas no 
sul da Califórnia.

Élder Hamilton recebeu um diploma de 
licenciatuar em marketing pela Universidade 
Brigham Young em 1979. Em 1982, ele recebeu 
um mestrado em finanças pela Universidade de 

Washington. Sua carreira foi em teleco-
municações móveis.

Élder Hamilton serviu em vários 
chamados incluindo missionário a 
tempo integral na missão de Genebra, 
Suíça, conselheiro do Bispado, Bispo, 
sumo conselheiro, presidente de estaca e presi-
dente da Missão Bélgica Bruxelas/Holanda.

Kevin Scott Hamilton nasceu em Wenatchee,  
Washington, em Março de 1955. Ele se casou  
com Claudia Keysor em Julho de 1978. Eles são 
os pais de seis filhos e residem em Agoura Hills, 
Califórnia. ◼

Élder Hamilton,  
segundo  
conselheiro  
na Presidência 
da Área da 
África Sudeste
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Nova capela em Ezakheni
Por irmã Kyle

não demoraria muito que os jovens da Igreja seriam 
professores e missionários, o Élder Miller pediu aos 
membros que pensassem neste edifício como uma 
farol para toda a gente que vive em Ezakheni. Ele 
encorajou os membros que continuassem fazendo 
atividades que ajudariam o ramo a crescer, tal como 
a criação de famílias fortes, realização de serviço de 
comunidade, e convite a outros em Ezakheni a vir 
as reuniões da igreja.

 No dia 9 de Junho de 2013, os membros de Igreja 
e os líderes no Distrito Municipal Ezakheni da 

África do Sul pegaram em pás e viraram o solo para 
anunciar oficialmente o lote onde a sua nova capela 
seria construída.

Os planos da nova capela estiveram em expo-
sição, e a construção deviria de começar imediata-
mente depois da ceremônia.

O ex-Presidente do Ramo Amos Moloi falou da 
história do ramo que originalmente reuniam-se  
em Lady Smith. Os membros tinham que tomar 
uma kombi (táxi) de Ezakheni para Lady Smith,  
15 minutos de carro, cada Domingo para ir à 
igreja, uma dificuldade financeira para muitos.  
Os membros anseiavam por um lugar para se 
reunirem em Ezakheni e consequentemente foram 
capazes de alugar um lugar para assistirem a igreja 
aos Domingos, porque aquela igreja tem os seus 
serviços ao Sábado. O presidente Moloi relembrou 
o tempo quando os oficiais daquela igreja lhes dis-
seram que eles não podem mais se reunir no seu 
edifício. Eles não tinham onde se reunir e foram 
obrigados a voltar a se reunir em Lady Smith nova-
mente em kombis para os serviços de Domingo.

Os membros oravam pela possibilidade de 
ficarem em Ezakheni, e os líderes voltaram a supli-
car para a oportunidade de continuar a se reunir 
naquele edifício. As suas orações foram ouvidas, 
e eles foram concedidos a permissão. Eles reuni-
ram-se lá até que um outro edifício ficasse dispo-
nível (uma antiga loja de açougueiro/matadouro). 
Embora o edifício não fosse ideal, os membros 
deram graças por um lugar que podesse ser cha-
mado seu. Como o Ramo de Ezakheni continuou 
crescendo, a Igreja finalmente concedeu-os per-
missão de ter o seu próprio edifício, e todas as 
atividades do ramo seriam mantidas la.

O Élder Craig Miller, o líder de sacerdócio do 
Distrito de Newcastle, disse que ele esperava que 
eles sentissem o espírito em suas almas ao cantarem 
o Tal Como um Facho, e que estendessem a mão à 
comunidade e que os servissem. Lembrando-os que 

Líderes presentes, da esquerda para a direita: Élder Craig Miller; O Élder 
David Wilding; Titus Egwuatu, Presidente do ramo de Ezakheni; Amos 
Moloi, antigo presidente do ramo de Ezakheni; Mthenjwa S. Gamede, 
primeiro conselheiro do distrito de Newcastle; Samuel Mbhele, segundo 
conselheiro de Distrito de Newcastle; Thamsanqa Ngubane, Presidente 
do distrito de Newcastle.
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O Élder e Irmã Wilding, junto com O Élder e 
Irmã Miller (casais seniores que servem de missio-
nários na África do Sul), contribuíram para apres-
sar este novo edifício. A Irmã Wilding e Irmã Miller 
exprimiram um amor profundo pelas pessoas com 
trabalharam.

Com a construção prevista a começar logo 
depois da ceremônia iniciante, o clima foi um de 
gratidão e excitação. Todos queriam ter uma parte 
em virar a terra com as pás. ◼

Casa aberta do  
centro de treinamento 
do missionário da  
África do Sul
Pela irmã Belliston

 Para comemorar o 10º aniversário do centro de 
treinamento do missionário da África do Sul, 

uma casa aberta foi realizada no Sábado, dia 20 
de Julho de 2013, oferecida pelo Presidente CTM 
Kenneth Reber e Irmã Janet Reber.

O CTM de lingua inglêsa abriu as suas portas, 
no dia 24 de Julho de 2003. Fornece alojamento 

para 38 jovens missionários juntamente com um 
hall de entrada amigável, uma quadra de estudo 
com cúpula de vidro, várias salas de aula, um 
refeitório e uma lavandaria. As paredes são ador-
nadas com mapas, fotos dos últimos presidentes 
de missão, fotos de “antes e depois” dos jovens 
missionários e pinturas religiosas. Dois mapas do 
mundo mostram de onde cada missionário é e 
para onde vai um vai. Novos missionários entram 
para o CTM cada duas semanas.

O canto dos pássaros e os Élders da CTM 
cumprimentaram os convidados ao chegarem no 
Sábado de manhã. Visitantes representando igre-
jas, governos e diversas organizações, bem como 
o público em geral, foram mostrados o CTM pelos 
Élders, atualmente servindo missões pela África. 
Os convidados foram ensinados sobre a igreja, 
sua crença em Jesus Cristo e seu esforço missio-
nário. Eles também aprenderam sobre os muitos 
programas de igreja que reforçam os membros do 
seu conhecimento de Cristo.

Enquanto os convidados saiam do prédio da 
CTM, o Presidente da missão S. Craig Omer e 
a Irmã Catherine Omer cumprimentava-os no 
exterior. Lá o Programa Humanitário da Igreja foi 
exibido e explicado pelos missionários seniores.

Em seguida os convidados foram recebidos 
pelo Presidente da estaca de Soweto, Thabo 
Lebethoa no Instituto de Religião de Roodepoort 

Centro de trei-
namento mis-
sionário com os 
visitantes que 
chegam para a 
casa aberta. Ir
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onde são realizadas as aulas e atividades para os 
alunos. Membros da Igreja local explicaram o pro-
grama do Instituto, e mostraram aos convidados as 
ferramentas utilizadas para a instrução: manuais, 
DVDs, o antigo e novo testamento e o livro de 
Mórmon. Panfletos estavam disponíveis para que 
os convidados levassem para casa. Casamento no 

templo destacava-se no Instituto com dois casais 
jovens, vestidos com trajes de casamento — expli-
cavam a nossa doutrina de casamento eterno.

Em seguida, os convidados visitaram a capela 
de Roodepoort. Exposições atraentes foram exibi-
das em cada sala de aula, incluindo a história  
da família, sacerdócio e os auxiliares da igreja 
— da Sociedade de Socorro, Moças, Rapazes e 
a Primária. Missionários seniores, bem como os 
membros da Igreja locais estavam la para visitar 
com os convidados e responder perguntas. Mark 
Mocke, diretor do CTM, expandiu a turnê para 
incluir a vida de um missionário após sua missão: 
ser disobrigado pelo seu Presidente de Estaca, 
uma reunião com seu Bispo, frequentando o Ins-
tituto, ganhando uma educação, casar no templo, 
proporcionando um lar amoroso para sua família 
e servindo na Igreja e na sua Comunidade.

Por fim, os convidados entraram o corredor 
cultural, onde desfrutaram de um almoço leve 
e foram entretidos por um trio de mulheres 
— Gloria Zulu e duas filhas — Cantaram uma 
homenagem a África e a canção de missão de 
Joanesburgo. Desde o início da turnê até o último 
pedaço de bolo geado, todos os 529 visitantes 
foram edificados. ◼

Da esquerda para direita: Élder e Irmã Leavitt; casal missionário por tempo integral; Irmã Reber; Élder Rakotomalala e Élder  
Rakotoarimanana de Madagáscar, servindo em Joanesburgo; e o Presidente Reber do CTM a espera para descrever a missão  
da Igrejas em África aos convidados.
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Igreja auxilia na História  
da Família na África do Sul
Por irmã Murdock

para ajudar o povo da África do 
Sul a compreender a importân-
cia da História da Família.

O primeiro evento foi uma 
Conferência da História da Famí-
lia realizada em Bloemfontein, 
no dia 6 de abril de 2013.  
Nontuli Makhetha sediou o 
evento. Presidente Moroole, 
segundo conselheiro do Distrito 
de Bloemfontein da Igreja, afir-
mou que o objectivo da Con-
ferência da História da Família 
era saber que a história familiar 
é tudo sobre, por que devemos 
fazê-lo, e como podemos come-
çar. Sabendo quem você é e de 
onde veio é como encontrar um 
pedaço de um quebra-cabeça — 
dá-lhe identidade.

Um outro orador foi o  
Dr. Mathole Motshekga, do 
Congresso Nacional Africano 
Cheif Whip e membro do 
Departamento de Assuntos 
Jurídicos e Constitucionais do 
Congresso Nacional Africano. 
Ele disse, “O que voces estão 
fazendo como uma igreja 

A Sociedade Genealógica de 
Utah foi estabelecida em 

1894 para incentivar os mem-
bros da igreja a pesquisar seus 
antecedentes familiares.

A biblioteca da História da 
Família em Salt Lake City, Utah, 
é a maior biblioteca genealógica 
do mundo e fornece acesso a 
muitas coleções de registros, 
com mais de 2 bilhões de 
nomes de pessoas falecidas. 
Reconhecendo que milhões de 
pessoas no mundo têm suas 
próprias razões para estar inte-
ressado na História da Família, 
a Igreja faz suas coleções de 
microfilmes e registros digitali-
zados disponíveis para todos, 
gratuitamente.

A igreja também opera um 
dos serviços genealógicos 

mais populares na Internet 
www.familysearch.org gratuita-
mente. O site contém 1 bilhão  
de nomes e mais de 110 países  
e territórios, incluindo o censo 
dos Estados Unidos de 1880, 
o censo Canadense de 1881, 
o censo Britânico de 1881, o 
banco de dados de Ellis Island e 
banco de registros de Freedman. 
No entanto, a maior parte da 
vasta coleção da Igreja de recur-
sos genealógicos ainda está por 
vir on-line. A igreja está a reali-
zar um projeto de digitalização 
maciça para trazer a maior parte 
da coleção adicional da biblio-
teca da História da Família, em 
todo o mundo, on-line durante 
os próximos anos.

Recentemente a Igreja partici-
pou ativamente em dois eventos 

Dr. Mathole Motshekga falando na conferência da 
História da Família em Bloemfontein

Apresentação da História da Família no Centro da Casa de David Judaico em Joanesburgo
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[nomeadamente a História da 
Família] é algo que devemos 
fazer como uma nação e como 
um continente em geral.” Ele 
afirmou que muitas guerras  
foram combatidas por causa  
de problemas de identidade.

Vicky Heunis do Museu da 
Guerra em Bloemfontein agra-
deceu a Igreja por ter ajudá-os a 
digitalizar seus registros. Missio-
nários seniores a tempo integral, 
trabalharam no museu por quatro 
meses, digitalizando seus regis-
tros e fotografias.

O papel do negro na Guerra 
dos Anglo Bôeres de 1899 foi dis-
cutido por Rodney Constantine. 
Ele compila registos de quem 
serviu nas guerras, incluindo 
registros de cemitérios africanos 
centenarios.

O segundo evento foi uma 
apresentação realizada no Cen-
tro da Casa de David Judaica em 
Joanesburgo no dia 2 de Junho 
de 2013. Irmã/as irmãs Naylor 
conduzio um debate e mostrou 
slides da História da Família e 
um vídeo. Ela foi assistida por 
Irmãs Taylor e Kraczek. Elas 
informaram aos participantes 
sobre site www.familysearch.org 
da Igreja. A apresentação foi 
muito bem recebida, com um 
período de perguntas e respos-
tas, depois.

Aqueles que desejavam obter 
mais informações sobre como 
pesquisar a História da Familiar 
poderiam ligar para o Centro de 
História da Família no número 
+27(11) 645-1461 ou visitar o 
centro, na 5A Jubilee Road em 
Parktown. ◼

Três chamados de missão  
da Casa dos Nyambita
Por irmã reber

 Irmã Nyambita é a terceira filha 
da família Nyambita a servir 

em uma missão do Ramo de 
Mwanza, na Tanzânia.

O ramo foi criado no dia  
27 de Março de 2011, em uma 
reunião sacramental, sob a  
direção do Presidente Steven H.  
Broadbent da Missao Nairobi  
Quênia. Onze pessoas foram  
confirmadas membros da Igreja 
naquela reunião, incluindo  
a mãe da irmã Nyambita,  
(Benedictor), o irmão dela  
e ela mesma. Eles tinham sido 
batizados no dia anterior. O pai 
da irmã Nyambita é o primeiro 
presidente de Ramo.

Os filhos Nyambita estavam 
ansiosos para ser missionários 

e começaram os preparativos 
para cumprir as suas mis-
sões. O primeiro filho, Phinias 
Nyambita, entrou no centro 
de treinamento missionário 
na África do Sul (CTMSA) no 
dia 15 de Novembro de 2012, 
chamado para servir na Missão 
Nairobi Quênia. Ele foi batizado 
quando estava estudando em 
Dar es Salaam. O segundo filho, 
Benedictor Kawira, entrou o 
CTMSA no dia 7 de Fevereiro 
de 2013, chamado para servir 
na Missão Harare Zimbabwe. 
Irmã Magreth Nyambita entrou 
a CTMSA em 4 de abril de  
2013, chamada para servir  
na missão Joanesburgo África 
do Sul. ◼

Irmã Magreth 
Nyambita apon-
tando para as 
fotos do irmão 
na “Parede de 
honra” na CTM.
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Natal no Centro de Treinamento 
missionário da África do Sul
Por irmã reber

 Natal no CTMSA está focada no Salvador — 
seu nascimento, sua vida e sua expiação. Os 

missionários podem estar longe de casa durante 
este tempo, mas eles sempre se sentiram em casa 
com seus novos companheiros e líderes da CTM. 
Seu dia está cheio de estudo e preparação para o 
campo de missão, no entanto, ainda há tempo para 
cantar hinos de Natal, tocando sinos e atuando a 
história de Natal. ◼

Missionários 
atuando a  
história do 

menino Jesus.

Meias de Natal para todos os missionários.
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