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Presidente Dallin H. Oaks
Da Primeira Presidência

Dar aos necessitados — os pobres e afl itos — é 
um princípio em todas as religiões abraâmicas, bem 
como em outras.

Recentemente, A Igreja de Jesus Cristo relatou 
pela primeira vez a dimensão de seu trabalho 
humanitário em todo o mundo: os gastos de 
2021 destinados a necessitados em 188 países 
totalizaram $906 milhões, com membros também 
oferecendo mais de 6 milhões de horas de 
trabalho voluntário. Isto vai além do que os santos 
dos últimos dias fazem em chamados, no serviço entre membros e 
individualmente para inúmeras organizações de caridade.

Ainda assim, a maior parte do serviço humanitário prestado aos 
fi lhos de Deus em todo o mundo é realizado por indivíduos e 
organizações sem nenhuma ligação formal com a Igreja. 

“A Igreja de Jesus Cristo está comprometida em servir aos 
necessitados e também em cooperar com outras pessoas nesse esforço. 

Com parceiros em todo o mundo, a Igreja compartilha o objetivo 
comum de aliviar o sofrimento. “Tudo isso faz parte da obra de Deus para 
Seus fi lhos.”

Deus inspira várias organizações e pessoas a fazerem muitas coisas 
boas, e mais membros da Igreja de Jesus Cristo devem reconhecer e 
apoiar o bem realizado por outros indivíduos. 

Irmã Tracy Y. Browning 
Da presidência geral da Primária 

Como ela depende de óculos para ver e entender 
o mundo ao seu redor, a irmã Browning disse que 
muitas ferramentas divinamente designadas ajudam 
as pessoas a melhorarem sua visão espiritual. As 
escrituras, as palavras dos profetas, a oração, a 
frequência ao templo e o sacramento podem trazer a 
luz de Cristo “em um mundo que pode estar obscuro.”

O Salvador pode ser uma bússola e um piloto 
enquanto nos guia pela vida. “Jesus Cristo é tanto o 
propósito de nosso foco quanto o intento de nosso 
destino.”

O Velho Testamento nos ensina que o antigo povo de Deus foi convidado 
a ver sua vida através Dele, para que pudessem vê-Lo mais em sua vida.

Depois que ela se fi liou à Igreja, as pessoas fi caram curiosas para saber 
por que ela fazia certas coisas. Estas perguntas a ajudaram a “colocar um 
par de lentes espirituais” para esclarecer, focar e solidifi car seu testemunho.

“Através de um esforço rigoroso para buscar e olhar para Jesus Cristo 
em todos os meus pensamentos e ações, meus olhos foram iluminados e 
meu entendimento intensifi cado para reconhecer que Jesus Cristo estava 
me chamando para ‘vir a Ele.’”

 Conforme permitimos que Ele nos dirija, veremos que “todas as coisas 
indicam que existe um Deus” e onde O buscarmos, O encontraremos.

Élder Dieter F. Uchtdorf
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

No centro do plano de felicidade de Deus está 
o poder de escolher. Em meio à confusão no mundo 
sobre o que é certo e errado, aqueles que buscam 
sinceramente a verdade, a verdade eterna e imutável, 
podem ver muito mais claramente. A verdade está 
contida no evangelho de Jesus Cristo e ensinada em 
Sua Igreja.

“Quando você precisa fazer escolhas importantes, 
Jesus Cristo e Seu evangelho restaurado são a melhor 
escolha. Quando você tem dúvidas, Jesus Cristo e Seu 
evangelho restaurado são a melhor resposta. Quando você se sente fraco, 
Jesus Cristo é sua força.”

A Igreja preparou uma versão revisada de “Para o Vigor da Juventude” 
para direcionar os rapazes e as moças a Cristo. Este novo guia tem o 
subtítulo “Um Guia para Fazer Escolhas” e se concentra em valores, 
princípios e doutrina, em vez de comportamento específi co. Por meio de 
Seus profetas, o Senhor tem guiado Seu povo nessa direção, para aumentar 
sua capacidade espiritual e segui-Lo por caminhos mais elevados e santos.

O Salvador tem “padrões muito elevados” para aqueles que O seguem: 
o mais elevado deles é o convite para buscarmos sinceramente Sua vontade 
e vivermos de acordo com Suas verdades. Confi ança, paz, segurança, 
felicidade e pertencimento podem ser encontrados em Jesus Cristo, Seu 
evangelho e Sua Igreja.

Élder Dale G. Renlund
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

Os pilotos de avião operam dentro de uma 
estrutura para liberarem com segurança o potencial 
de suas aeronaves. De maneira semelhante, a 
revelação pessoal é recebida dentro de uma 
estrutura.

Assim como os pilotos de avião, as pessoas 
precisam compreender a estrutura dentro da qual 
o Espírito Santo funciona para fornecer revelação 
pessoal. Os quatro elementos para esta estrutura 
são: escrituras; alcance; harmonia com os 
mandamentos; confi ança e disposição

Primeiro, se banquetear com as palavras de Cristo encontradas nas 
escrituras estimula a revelação pessoal. As escrituras também ensinam 
como receber revelação pessoal. Segundo, “recebemos revelação pessoal 
apenas dentro de nosso alcance, e não dentro da prerrogativa de outros.”

Terceiro, a revelação pessoal estará em harmonia com os 
mandamentos de Deus e os convênios feitos com Ele. “Quando pedimos 
revelação sobre algo que Deus já concedeu uma direção clara, abrimos 
espaço para interpretarmos mal nossos sentimentos e ouvirmos o que 
queremos ouvir.”

Quarto, reconheça o que Deus já revelou pessoalmente, e esteja 
aberto para receber mais revelação pessoal, “linha sobre linha e preceito 
sobre preceito.” 

SÁB
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Élder Rafael E. Pino 
Setenta Autoridade Geral

Embora os costumes e tradições possam variar 
de país para país, as coisas “normais” da vida 
devem ser aquelas que mantêm os santos dos 
últimos dias avançando no caminho do convênio.

Quatro “hábitos maravilhosos” que deveriam 
ser normais para os santos dos últimos dias 
incluem: estudo pessoal e familiar das escrituras; 
oração pessoal e familiar; frequência semanal à 
reunião sacramental; participação frequente no 
trabalho do templo e história da família.

“Como nos sentimos quando ouvimos estas quatro coisas? Elas 
fazem parte de nossa vida? Existem muitas outras tradições que 
podem fazer parte da normalidade que adotamos, deixando Deus 
prevalecer em nossa vida.”

Os seguidores de Cristo devem se concentrar no conselho 
de Mosias, no Livro de Mórmon, de serem “fi rmes e inamovíveis, 
sobejando sempre em boas obras” (Mosias 5:15).

“Amo estas palavras, porque sabemos que as coisas que se tornam 
normais em nossa vida são aquelas que fazemos repetidamente. 
Se formos fi rmes e inamovíveis em fazer o bem, nossos costumes 
estarão de acordo com os princípios do evangelho e nos ajudarão a 
permanecermos no caminho do convênio.”

Élder Ronald A. Rasband
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

No Livro de Mórmon, a palavra “hoje” é usada 
para chamar a atenção a conselhos, promessas 
e ensinamentos. “Em minha mente, na expressão 
‘hoje’ está a importância de renovarmos nosso 
compromisso com o Livro de Mórmon.”

Nosso profeta vivo, Presidente Russell M. Nelson, 
está fazendo sua parte para inundar a Terra com 
o Livro de Mórmon. “Mas ele não pode abrir as 
comportas sozinho. Devemos seguir seu exemplo.”

Tendo pessoalmente apresentado o Livro de 
Mórmon ao rei de Moçambique, ao rei e à rainha do Lesoto, ao embaixador 
da Índia e muitos outros, “senti o Espírito do Senhor conosco (…) e prestei 
meu testemunho de Jesus Cristo, a pedra angular de nossa religião.”

As pessoas não precisam se encontrar com reis e governantes para dar 
este livro a alguém. “Convido-os ‘hoje’ a darem um Livro de Mórmon para 
seus amigos e familiares, colegas de trabalho, seu treinador de futebol, ou 
ao homem do supermercado.”

O livro pode ser facilmente compartilhado pelo aplicativo Biblioteca do 
Evangelho. “Pensem em todos aqueles que poderiam ser abençoados pelo 
evangelho em sua vida e, em seguida, enviem-lhes um exemplar do Livro de 
Mórmon pelo seu telefone. Lembrem-se de incluir seu testemunho e como 
este livro tem abençoado sua vida.”

Élder Hugo Montoya
Setenta Autoridade Geral

O princípio eterno do amor é demonstrado ao 
vivermos os dois grandes mandamentos: amar a 
Deus e amar o próximo. 

Como irmãos e irmãs ministradores, os santos 
dos últimos dias devem voluntariamente ajudar 
uns aos outros porque se amam como fi lhos do Pai 
Celestial, independentemente de necessidades, 
nacionalidade ou idioma falado. “Nós nos amamos 
porque somos irmãos, fi lhos do mesmo Pai.”

Amamos a Deus pelo que Ele signifi ca para 
nós: dependemos Dele para nosso bem-estar e Sua proteção, apesar 
de nossos erros. “Ele forneceu um Salvador para que possamos ser 
redimidos e retornar à presença de Deus.” 

As adversidades da vida podem causar dúvidas sobre o cumprimento 
das promessas do Senhor, mas podemos “confi ar em nosso Pai, Ele 
sempre cumpre suas promessas e podemos aprender o que Ele quer nos 
ensinar.” 

É muito importante estar presente para os membros da família, sob 
qualquer condição ou circunstância, assim como o Pai Celestial está 
presente para nós. “O amor de nosso Pai Celestial por cada um de Seus 
fi lhos é real; Ele está presente para cada um de nós. Eu não sei como 
Ele faz isso, mas Ele faz.”

Presidente Russell M. Nelson 
Presidente da Igreja

O abuso constitui a infl uência do adversário e é 
um pecado grave. “Permitam-me ser perfeitamente 
claro: qualquer tipo de abuso contra mulheres, 
crianças ou qualquer pessoa é uma abominação 
para o Senhor. (…) Ele se entristece, e todos nós nos 
entristecemos, por cada pessoa que foi vítima de 
qualquer tipo de abuso. Aqueles que cometem estes 
atos hediondos não apenas terão que responder às 
leis dos homens, mas também enfrentarão a ira de 
Deus.”

Durante décadas, a Igreja tomou medidas extensas para, sobretudo, 
proteger as crianças de abusos. O site da Igreja tem vários recursos. “Eu os 
convido a estudá-los.”

Outra tática perturbadora do adversário é seu empenho em obscurecer 
a linha entre o que é verdadeiro e o que não é. Deus é a fonte de toda a 
verdade. “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias abrange 
toda a verdade que Deus transmite a Seus fi lhos, quer seja aprendida em 
um laboratório científi co ou recebida por revelação diretamente Dele. (…)

“Deste púlpito, hoje e amanhã, vocês continuarão a ouvir a verdade. 
Por favor, anotem os pensamentos que chamam sua atenção e aqueles 
que vêm à sua mente e permanecem em seu coração. Em espírito 
de oração, peçam ao Senhor que confi rme se aquilo que ouviram é a 
verdade.”

SÁB
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Presidente M. Russell Ballard
Presidente em Exercício, Quórum dos Doze Apóstolos

O Profeta Joseph Smith, os missionários da 
Igreja, Presidente Russell M. Nelson e o Salvador 
Jesus Cristo são todos pioneiros de uma forma ou de 
outra, disse Presidente Ballard em sua mensagem na 
conferência.

Um pioneiro é alguém que ajuda a descobrir algo 
novo ou como o ato de preparar ou liderar outros 
em um novo caminho. Joseph Smith foi um pioneiro 
ao ajudar na Restauração da Igreja do Senhor. Os 
missionários são pioneiros porque ajudam outros 
a encontrarem o caminho do convênio. Presidente Nelson é um pioneiro 
ao abrir muitas terras para a pregação do evangelho. E o Salvador, disse 
Presidente Ballard, “é o maior pioneiro em preparar o caminho.”

“De fato, Ele é ‘o caminho’ (João 14:6) para que o plano de salvação 
seja realizado para que possamos nos arrepender e, por meio da fé Nele, 
retornarmos ao nosso Pai Celestial.”

Presidente Ballard encerrou com um convite para sermos fi éis ao 
enfrentarmos os desafi os da vida e permanecermos no caminho do 
convênio. “Embora os desafi os atuais sejam diferentes daqueles dos 
primeiros pioneiros, aqueles desafi os não são menos desafi adores.

“É tão importante seguir o profeta e manter nossos pés fi rmes 
no caminho da fi delidade do convênio, quanto foi para os primeiros 
pioneiros.”

Élder Paul V. Johnson
Da Presidência dos Setenta

Como um paciente com câncer que precisa da 
ajuda de um doador de medula óssea para salvar 
sua vida, ninguém é capaz de se purifi car do pecado 
sozinho. “Só é possível por meio do Salvador Jesus 
Cristo e Sua Expiação infi nita.”

O receptor de medula óssea deve fazer o que os 
médicos exigem dele, para que o transplante funcione. 
“Embora não possamos salvar a nós mesmos, quando 
nos submetemos à vontade do Senhor e guardamos 
nossos convênios, o caminho está aberto para nossa 
redenção.” Como o DNA da célula do sangue do receptor mudando para 
corresponder ao DNA do doador, “podemos ter nosso coração mudado, ter 
Sua imagem em nosso semblante e nos tornar novas criaturas em Cristo.”

O povo de Zaraenla experimentou uma grande mudança de coração 
(Alma 5:7) porque “estavam dispostos a abrir o coração e exercer fé, e então 
o Senhor mudou seu coração.”

Pode parecer assustador cumprir o mandamento do Salvador de “sede 
perfeitos como eu” (3 Néfi  12:48). Lembrem-se: “Não devemos presumir 
que precisamos fazer o que somente o Salvador pode fazer no processo 
milagroso de nossa perfeição.”

Abrace as promessas de Deus, sabendo que elas são certas. O processo 
de mudança leva tempo “e não será concluído até depois desta vida, mas a 
promessa é certa.”

Irmã Kristin M. Yee
Da presidência geral da Sociedade de Socorro

A irmã Yee compartilhou momentos 
pessoais dolorosos de seu passado e usou a 
história de Davi, Nabal e Abigail, no livro de 
Samuel, para ilustrar os princípios do perdão 
e da reconciliação. Sua sinceridade sobre sua 
experiência forneceu um pano de fundo autêntico 
para ensinar sobre as difi culdades de perdoar 
os outros e a resolução pacífi ca que vem de 
reconhecer que o Salvador “reivindicou esses 
pecados” daqueles que causaram dor.

O Salvador, tomou sobre Si, “nossos pecados e os pecados 
daqueles que nos feriram ou ofenderam.” 

Aqueles que ainda estão em situações em que o abuso está em 
andamento não precisam permanecer nesta circunstância. 

“Por favor, saiba que perdoar alguém não signifi ca que você se 
coloca em uma posição em que continuará sendo ferido.”

Em sua própria busca para perdoar e encontrar a paz, a irmã Yee 
disse que ganhou um testemunho mais forte de Jesus Cristo e do 
poder que Ele tem como Salvador.

“Cheguei à conclusão, de maneira profunda, que o mesmo Filho 
de Deus, que expiou pelos meus pecados, é o mesmo Redentor que 
também salvará aqueles que me feriram profundamente.”

Élder Ulisses Soares
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

Homens e mulheres possuem atributos específi cos e 
responsabilidades divinamente designadas, cumprindo 
papéis igualmente essenciais no plano de felicidade 
de Deus. Suas diferenças não anulam Suas promessas 
eternas. “Um não tem maiores possibilidades de glória 
celestial do que o outro nas eternidades.”

Quando um casal compreende este princípio, não 
há superioridade ou inferioridade em sua parceria. “Eles 
se tornam um em pensamento, desejo e propósito com 
nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, liderando e guiando a 
unidade familiar juntos.”

A união entre Adão e Eva “permitiu que caminhassem juntos com respeito, 
gratidão e amor, esquecendo-se de si mesmos e buscando o bem-estar um do 
outro em sua jornada para a eternidade.” 

As responsabilidades de marido e mulher de nutrir e presidir são 
oportunidades, não limitações exclusivas. “Uma pessoa pode ser responsável 
por algo, mas pode não ser a única pessoa a fazê-lo.” Pais amorosos “se 
esforçarão juntos para protegerem e cuidarem do bem-estar físico e emocional 
de seus fi lhos.” Estas responsabilidades “não implicam em hierarquia 
e absolutamente excluem qualquer tipo de abuso ou uso impróprio de 
autoridade.” 

Conforme homens e mulheres “trabalham juntos em verdadeira parceria, 
desfrutaremos da unidade ensinada pelo Salvador, ao cumprirmos as 
responsabilidades divinas em nossos relacionamentos conjugais.”

SÁB
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Élder James W. McConkie III
Setenta Autoridade Geral

Conforme narrado 
em Marcos 2, Jesus 
retorna a Cafarnaum e 
os aldeões se reúnem 
na casa onde Ele está 
hospedado e Ele começa 
a ensinar. 

Um homem 
paralítico é carregado 
por seus quatro amigos 
em um leito, mas multidão é tão grande 
que é impossível chegar a Jesus. Os quatro 
não desistem, sobem ao telhado e descem 
o amigo no leito até Jesus. Ele olha para o 
homem no leito, publicamente o perdoa de 
seus pecados e o cura fi sicamente.

“Com o relato de Marcos 2 em mente, 
várias verdades importantes se tornam claras 
sobre Jesus como o Cristo.” 

Primeiro, à medida que as pessoas 
ajudam os outros a virem a Cristo, podem 
fazê-lo com a confi ança de que Ele pode 
aliviar o fardo do pecado.

Segundo, “quando trazemos a Cristo 
doenças físicas, emocionais ou outras, 
podemos fazê-lo sabendo que Ele tem o 
poder de curar e consolar.” 

Trazemos, à medida que os indivíduos se 
esforçam para trazerem outros a Cristo, eles 
podem confi ar que Ele vê suas verdadeiras 
intenções e os honrará adequadamente.

Todos estão engajados, como discípulos 
santos dos últimos dias, no trabalho de 
trazer outros a Cristo. 

O exemplo dos quatro amigos enfatiza 
a importância espiritual da comunidade e 
do companheirismo. “Seja na Argentina ou 
no Vietnã, em Acra ou Brisbane, um ramo 
ou uma ala, uma família ou uma dupla 
missionária, cada um de nós tem um ‘lado 
do leito’ para carregar.

Élder D. Todd Christoff erson
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

A doutrina do 
pertencimento possui 
três partes: o papel 
do pertencimento na 
coligação do povo do 
convênio do Senhor, 
a importância do 
serviço e sacrifício 
no pertencimento, 
e a centralidade de Jesus Cristo no 
pertencimento.

À medida que Sião está sendo 
estabelecida em todos os continentes, a 
Igreja será composta por membros de todas 
as nações e de todos os povos. “Tendo 
recebido este privilégio, não podemos 
permitir que nenhum racismo, preconceito 
tribal ou outras divisões existam na Igreja 
de Cristo dos últimos dias. … Conforme a 
população da Igreja se torna cada vez mais 
diversifi cada, nossas boas-vindas devem se 
tornar cada vez mais sinceras e calorosas. 
Precisamos uns dos outros.”

O pertencimento não vem em esperar 
por ele, mas em estender a mão para 
ajudarmos uns aos outros. Os pioneiros 
obtiveram um profundo sentimento de 
pertencimento, união e esperança em Cristo 
pelos sacrifícios que fi zeram. “Qualquer 
sacrifício que fi zermos pela causa do Senhor 
ajuda a confi rmar nosso lugar com Aquele 
que deu Sua vida em resgate por muitos.”

O maior e mais profundo sentimento 
de pertencimento é obtido por meio do 
cumprimento de convênios com Deus. Todos 
podem sentir alegria em buscar individual e 
comunitariamente, “a medida da estatura 
completa de Cristo”, com Seu amor e 
misericórdia. “Ser um com o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo é, sem dúvida, o objetivo 
máximo em pertencimento.” 

Élder Jorge F. Zeballos
Setenta Autoridade Geral

Para projetar uma 
estrutura resistente 
a terremotos, o 
engenheiro civil faz 
cálculos que indicam as 
dimensões, qualidades 
e características dos 
elementos estruturais. 
Estes resultados são 
traduzidos em planos e especifi cações 
técnicas que devem ser rigorosamente 
seguidos. 

Da mesma forma, é importante edifi car 
a vida seguindo “planos e especifi cações 
técnicas” divinamente designados: o 
conhecimento do plano de salvação, o 
evangelho restaurado de Jesus Cristo e a 
orientação inspirada dos profetas vivos. 
Estes planos ensinam claramente como 
construir uma vida feliz, resistente ao 
pecado e à tentação. 

Assim como um terremoto deixa sua 
marca mesmo em estruturas que foram 
corretamente projetadas e construídas, 
os ataques do adversário também podem 
causar “rachaduras”, apesar dos esforços 
de uma pessoa para construir sua vida de 
acordo com o desígnio divino. Mas com o 
evangelho de Jesus Cristo, “ainda estamos 
de pé, … estamos prontos para seguir em 
frente.”

Deus nunca permitirá que Seus fi lhos 
sejam tentados além do que podem resistir. 
O Salvador oferece uma saída diante da 
adversidade, tentação, incompreensão, 
enfermidades e até mesmo a morte. Por 
causa da Expiação de Jesus Cristo, todos 
podem ser bem-sucedidos em construir 
uma vida resistente ao pecado e à tentação 
e fortalecidos para suportarem tempos 
difíceis.

SÁB
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Bispo Gérald Caussé
Bispo presidente

As interações humanas com as belezas da 
natureza podem produzir algumas das experiências 
mais inspiradoras e agradáveis da vida.

“As emoções que sentimos despertam em nós 
um profundo sentimento de gratidão por nosso Pai 
Celestial e Seu Filho, Jesus Cristo, que criou esta 
Terra magnífi ca.”

Mas a obra da criação não é um fi m em si 
mesma: é parte integrante do plano de Deus para 
Seus fi lhos. Seu propósito é fornecer o ambiente no 
qual homens e mulheres possam ser testados, exercer o arbítrio, encontrar 
alegria, aprender e progredir para voltar a viverem com Deus. 

“Estas maravilhosas criações foram preparadas inteiramente para 
nosso benefício e são a prova viva do amor que o Criador tem por Seus 
fi lhos.”

Nossa mordomia terrena pode ser guiada por três princípios: A Terra 
inteira, incluindo toda a vida nela, pertence a Deus. Como mordomos 
das criações de Deus, temos o dever de honrá-las e cuidar delas. Somos 
convidados a participar da obra da criação.

“Testifi co que grandes bênçãos espirituais são prometidas àqueles que 
amam e cuidam da Terra e de seus semelhantes. Ao permanecer fi el nesta 
mordomia sagrada e honrar seus convênios eternos, você crescerá no 
conhecimento de Deus e de Seu Filho, Jesus Cristo.”

Élder Kevin W. Pearson
Setenta Autoridade Geral

Tomar o sacramento é um lembrete da 
Expiação de Cristo e da necessidade de sempre 
nos lembrarmos Dele e de guardarmos Seus 
mandamentos.

A bênção sacramental do pão diz: “‘E testifi quem 
a ti, ó Deus, Pai Eterno, que desejam tomar sobre si o 
nome de [T]eu Filho.’ … Quantas vezes testifi camos a 
Deus que estamos dispostos?”

A disposição é proporcional à quantidade de 
tempo que as pessoas se comprometem a estarem 
em lugares santos onde o Espírito Santo está presente. Passe mais 
tempo em oração e menos tempo buscando outras opiniões. Troque as 
reportagens diárias pelas palavras de Cristo e dos profetas vivos.

Guardar o Dia do Senhor, pagar o dízimo, frequentar o templo e honrar 
os convênios são poderosos indicadores de disposição. “O Pai Celestial nos 
ama perfeitamente, mas esse amor vem com grandes expectativas.”

Concentrar-se no Salvador e nos convênios traz alegria duradoura. Este 
é um dia predito por profetas antigos. A infl uência espiritual mais poderosa 
na vida de uma criança é a dos pais e avós que guardam seus convênios.

“O cumprimento casual e inconsistente dos convênios leva a uma 
perda espiritual. O dano espiritual é muitas vezes maior em nossos fi lhos e 
netos. Pais e avós, ainda estamos dispostos?”

Irmã Michelle D. Craig
Da presidência geral da Moças

Um artigo de jornal de 1857 descreve um grupo 
de mulheres santos dos últimos dias “arrastando 
carrinhos de mão como animais” pelas planícies. Uma 
mulher caiu na lama escura.

“Pensei muito nessa mulher encharcada de lama. 
Por que ela estava puxando sozinha? Ela era uma 
mãe solo? O que lhe deu a força interior, a coragem, 
a perseverança para fazer uma jornada tão dolorosa 
pela lama, puxando todos os seus pertences em 
um carrinho de mão para um lar desconhecido no 
deserto, às vezes sendo ridicularizada pelos observadores? 

Ser tais homens e mulheres é o chamado de nossos dias: “discípulos 
resolutos, que encontram forças para continuarem puxando quando 
chamados a caminhar pelo deserto, discípulos com convicções que nos 
foram reveladas por Deus, seguidores de Jesus, que são alegres e sinceros 
em nossa própria jornada pessoal de discipulado.”

Os discípulos de Jesus Cristo podem crescer e acreditar em três 
verdades importantes: podemos guardar convênios, mesmo quando não 
for fácil. Podemos agir com fé. Podemos ser sinceros e alegres em nossa 
devoção. 

“Quando eu tropeçar, continuarei me levantando, confi ando na graça 
e no poder capacitador de Jesus Cristo. … Este é o meu caminho de 
discipulado.”

Élder Denelson Silva
Setenta Autoridade Geral

Um colega de classe mostrou e prestou 
testemunho do Livro de Mórmon a Élder Silva. Essa 
coragem criou uma conexão entre Élder Silva e os 
missionários quando os conheceu. Ele aprendeu 
que, ser discípulo de Jesus Cristo, signifi ca defender 
a verdade e proclamá-la.

O Senhor nos dá a oportunidade de fazermos 
o que Ele faria se estivesse na Terra: sair e pregar 
o evangelho. “Por favor, rapazes, não adiem sua 
preparação para servirem ao Senhor como missionários.” As moças 
também são muito bem-vindas para trabalhar na vinha. 

Esses 24 ou 18 meses de serviço passarão dentro do campo 
missionário exatamente como passariam em casa, mas as oportunidades 
no campo missionário são únicas. “O privilégio de representar o Salvador 
Jesus Cristo e Sua Igreja não pode ser ignorado.” 

Os jovens chamados para servirem em missões de serviço são bem-
vindos e necessários, pois as missões de serviço também proporcionam 
experiências indescritíveis. E pessoas em diferentes fases da vida também 
são muito necessárias na obra do Senhor.

Coragem para proclamar a verdade e viver a verdade signifi cará 
consolo e paz durante a turbulência do mundo. 

“Confi em no Pai Celestial e não desistam.”

SÁB
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Élder Neil L. Andersen
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

O Salvador explicou a Seus discípulos que, no tempo anterior à Sua Segunda Vinda, o trigo, ou “os fi lhos do reino” (Mateus 13:38), 
cresceriam lado a lado do joio, aqueles que não amam a Deus ou guardam Seus mandamentos. 

“Este é o nosso mundo até que o Salvador retorne, com muito que é bom e muito que é mau por todos os lados.” 
Com o trigo crescendo em meio ao joio, como as pessoas podem aprofundar e fortalecer seu compromisso com o Salvador? 

“Primeiro, podemos nos aprofundar de maneira mais completa na vida de Jesus, Seus ensinamentos, Sua majestade, Seu poder e Seu 
sacrifício expiatório.” Segundo, “fazemos convênios com Ele”. Fazer e guardar convênios permite que o amor do Salvador penetre mais 
profundamente no coração de uma pessoa. Terceiro, “nesta busca sagrada, valorizamos, protegemos, defendemos e salvaguardamos o dom do Espírito Santo 
com todo nosso coração. (…) É um dom que não tem preço.” 

Os santos dos últimos dias são “fi lhos do convênio” espalhados por todas as nações e culturas do mundo. “Ao buscarmos conhecer e amar o Salvador com 
todo nosso coração, nos separamos do mundo por meio de convênios com Deus, sendo distintos, incomuns e especiais à medida que honrarmos a Ele e a 
Seus ensinamentos.”

SÁB
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Élder Jeff rey R. Holland
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

Embora o sacrifício 
expiatório de Jesus Cristo 
seja central e essencial 
para o plano de salvação 
de Deus para Seus fi lhos, 
A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos 
Dias não usa a cruz como 
símbolo.

Uma razão é devido às 
raízes bíblicas da Igreja. Os primeiros seguidores 
de Jesus optaram por não destacarem a crucifi -
cação e que poderiam “transmitir sua identidade 
do evangelho por outros meios.”

A cruz foi introduzida mais tarde, como um 
símbolo do cristianismo generalizado, “mas não 
somos parte de um ‘cristianismo generalizado.’ 
… Somos, na verdade, uma igreja restaurada, a 
Igreja restaurada do Novo Testamento. Assim, 
nossas origens e autoridade remontam ao tempo 
dos concílios, credos e iconografi a.”

Outra razão é “a ênfase no milagre completo 
da missão de Cristo: Sua gloriosa Ressurreição, 
bem como Seu sofrimento e sacrifício”

Um chamado que Jesus deu a cada um de 
seus discípulos se encontra em Mateus 16:24: 
“Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si 
mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me.”

Esta passagem “fala mais das cruzes que 
carregamos do que das que usamos. … Nós 
O seguimos em todos os lugares, inclusive, se 
necessário, em lugares cheios de lágrimas e 
problemas, onde às vezes podemos fi car muito 
sozinhos.”

Élder Gerrit W. Gong
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

 “A alegria verdadeira e 
duradoura, e a eternidade 
com aqueles que amamos 
são a própria essência 
do plano de felicidade de 
Deus.”

Ao nos aproximarmos 
do Salvador,  “temos uma 
oportunidade e um dom 
profundos de descobrirmos 
uma nova compreensão espiritual, amor, 
arrependimento e perdão uns pelos outros e por 
nossa família, nesta vida e na eternidade.”

As escrituras e experiências de cura e paz 
ressaltam cinco princípios doutrinários.

Primeiro, no centro do plano de Deus, 
Jesus Cristo promete unir nosso espírito e corpo 
“a fi m de recebermos a plenitude da alegria” 
(Doutrina e Convênios 138:17). Segundo, “A 
expiação — a expiação em Cristo — vem à medida 
que exercemos fé e produzimos frutos para o 
arrependimento.” A alegria se torna plena ao sentir 
Sua graça e perdão. Terceiro, “Deus nos conhece 
perfeitamente. … Com perfeita misericórdia e 
justiça, Ele envolve os humildes e penitentes em 
Seus braços de segurança”. O Senhor julgará as 
pessoas de acordo com suas obras e aqueles que 
escolherem se arrepender serão redimidos.

Quarto, fazer as ordenanças de salvação do 
templo por procuração pode ajudar a “santifi car 
tanto o doador quanto o receptor.” Quinto, a Regra 
de Ouro ensina que “uma simetria santifi cadora no 
arrependimento e no perdão convida cada um de 
nós a oferecermos aos outros o que nós mesmos 
precisamos e desejamos.”

Irmã J. Anette Dennis
Da presidência geral da Sociedade de Socorro

Muitos indivíduos têm 
dores ou tristezas invisíveis 
e muitas vezes são 
julgados por sua aparência 
externa, aumentando seus 
fardos.

O Salvador convidou 
todos a viverem “Sua 
maneira de amar.”

“Somos ordenados 
a amar os outros, não a julgá-los. Deixemos de 
lado esse fardo pesado; ele não é nosso para 
carregarmos. Em vez disso, podemos tomar o 
jugo de amor e compaixão do Salvador.”

O Senhor nutre aqueles que têm desafi os 
com amor e bondade. Os seguidores de Jesus 
Cristo devem fazer o mesmo.

Ao obedecer a Jesus Cristo por amor a Ele e 
ao Pai Celestial, “Seu amor fl uirá através de nós e 
tornará tudo o que Ele pede não apenas possível, 
mas eventualmente muito mais fácil, leve e alegre 
do que jamais poderíamos imaginar.”

Quando os fi lhos de Deus se simpatizam 
com aqueles que também enfrentam desafi os 
e imperfeições, isto pode ajudá-los a sentirem 
que não estão sozinhos em seus desafi os. “Todos 
precisam sentir que realmente pertencem e são 
necessários no corpo de Cristo.”

Lembre-se de que cada pessoa é um fi lho 
de Deus a quem Ele ama. “Existem pessoas 
em seu caminho que você se sentiu inclinado a 
julgar? Nesse caso, se lembre de que essas são 
oportunidades valiosas para demonstrarmos o 
amor como o Salvador o faz.”

DOM
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Presidente Steven J. Lund 
Presidência geral dos Rapazes

Após um verão em que mais de 200.000 
jovens participaram em centenas de sessões das 
conferências Para o Vigor da Juventude [FSY] 
nos Estados Unidos e Canadá pela primeira vez, 
esses jovens e outros podem “manter a chama 
de suas convicções.” 

À medida que os jovens navegam “através 
de arcos de crescimento e descoberta espiritual 
para lugares de relativa paz”, o que eles devem 
fazer para manterem essa paz? “Devemos continuar fazendo 
as coisas que nos levaram lá em primeiro lugar, como orar com 
frequência, ‘mergulhar’ nas escrituras e servir com sinceridade.”

Apesar dos desafi os que enfrentam regularmente, os jovens de 
hoje devem ser elogiados pela maneira como se apóiam no Salvador 
para vencerem o pecado com sucesso e evitarem a tentação. 

“Não há dúvida de que, quando nossos jovens se opõem de 
coração e mente às radicais mudanças morais dos tempos atuais, 
estão agindo como verdadeiros heróis.” 

Ao confi armos no Senhor Jesus Cristo e em Seu caminho do 
convênio, “podemos encontrar paz e confi ança espiritual, ao 
cultivarmos hábitos sagrados e rotinas justas que podem sustentar e 
alimentar o fogo de nossa fé.”

Presidente Russell M. Nelson 
Presidente da Igreja

As complexidades e desafi os do mundo deixam 
muitos se sentindo sobrecarregados e exaustos. 
Fazer e cumprir convênios torna a vida mais fácil. O 
Salvador prometeu: “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 
11:28). Aqueles que vivem as leis mais elevadas 
de Jesus Cristo têm acesso ao Seu poder superior. 
Portanto, aqueles que guardam os convênios têm 
direito a um tipo especial de descanso.

Porque Jesus Cristo venceu o mundo e expiou 
por todos os fi lhos de Deus, todos podem vencer o mundo com Sua ajuda. 
Vencer o mundo signifi ca vencermos a tentação de nos importarmos mais 
com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Signifi ca amarmos 
a Ele e a Seu Filho mais do que qualquer outra pessoa ou coisa. Conforme 
buscamos e seguimos os sussurros do Espírito e nos esforçamos para 
vivermos Suas leis mais elevadas, “o Salvador nos eleva acima da atração 
deste mundo decaído, abençoando-nos com maior (…) descanso.”

“Minha súplica a vocês nesta manhã é que encontrem descanso da 
intensidade, incerteza e angústia deste mundo ao vencerem o mundo por 
meio de seus convênios com Deus. (…) Valorizem e honrem seus convênios 
acima de todos os outros compromissos. À medida que permitem Deus 
prevaleça em sua vida, prometo-lhes maior paz, confi ança, alegria e sim, 
descanso.”.

Élder David A. Bednar
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

A parábola de Jesus sobre o banquete do 
casamento real retrata rebelião ao convite do rei: 
recusar-se a comparecer ou usar trajes inadequados. 
Simbolizando o chamado de Deus e as respostas 
individuais, a parábola termina com as seguintes 
palavras: “Porque muitos são chamados, mas poucos, 
escolhidos” (Mateus 22:14).

Ser escolhido não é uma condição exclusiva. “Em 
vez disso, podemos escolher sermos escolhidos por 
meio do exercício justo de nosso arbítrio moral.”

Deus não tem uma lista de favoritos nem um limite para “os escolhidos”. 
“Em vez disso, nosso coração, nossos desejos, o ato de honramos nossos 
convênios sagrados e as ordenanças do evangelho, nossa obediência aos 
mandamentos e, mais importante, a graça redentora e a misericórdia do 
Salvador determinam se somos contados como um dos escolhidos de Deus.”

Cada um deve avaliar as prioridades temporais e espirituais de maneira 
sincera e fervorosa para identifi car o que bloqueia as bênçãos do Pai Celestial 
e do Salvador. “O Espírito Santo nos ajudará a nos vermos como realmente 
somos.

“Ao buscarmos adequadamente o dom espiritual de olhos para ver e 
ouvidos para ouvir, prometo que seremos abençoados com a capacidade e o 
discernimento para fortalecermos nosso vínculo individual do convênio com o 
Senhor vivo. Também receberemos o poder da divindade em nossa vida e, por 
fi m, seremos chamados e escolhidos para o banquete do Senhor.”

DOM

Élder Joseph W. Sitati 
Setenta Autoridade Geral

Padrões de discipulado são “realidades que 
governam nossa vida, os quais não podemos 
mudar. Quando respeitamos e alinhamos o 
que fazemos com essas realidades eternas, 
experimentamos paz e harmonia internas. Quando 
não o fazemos, fi camos instáveis e as coisas não 
funcionam como esperamos.” 

Padrão de fé: “Sempre que paramos para 
observar, vemos que o Pai Celestial nos deu 
testemunhos sufi cientes da verdade para governar nossa vida, para que 
O conheçamos e tenhamos as bênçãos de paz e alegria.”

Padrão de humildade: “A humildade inclina o coração do discípulo 
ao arrependimento e à obediência. O Espírito de Deus é então capaz 
de levar a verdade a esse coração, e ele encontrará uma entrada.”

Padrão de amor: “Quando concentramos nossos melhores esforços 
em amar a Deus e aos outros, somos capazes de descobrir nosso 
verdadeiro valor divino, como fi lhos e fi lhas de Deus, com a completa 
paz e alegria que essa experiência traz.”

Padrão de serviço: O amor a Deus e o serviço aos outros crescem 
no atributo da caridade. “Isso ressoa com o padrão de serviço 
consagrado no reino de Deus que nos é apresentado pelos profetas e 
apóstolos vivos do Senhor. Nós nos tornamos um com eles.”
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Presidente Henry B. Erying 
Da Primeira Presidência

A mortalidade possui uma mistura de provações 
físicas e oposição do adversário, que cada fi lho do 
Pai Celestial deve trabalhar para superar. Esses 
desafi os se apresentam independentemente de 
onde um indivíduo esteja no caminho do convênio. 

Quando Presidente Eyring reclamou com sua 
mãe sobre um momento difícil que ele estava 
passando em um ponto de sua vida, ela lhe disse 
que a vida deveria ser difícil porque é um teste. 

Ele se sentiu encorajado pelo exemplo de sua 
mãe de seguir o Salvador e falou sobre o exemplo e legado de fé de 
Mórmon, conforme escrito em Morôni 7.

Todo mundo precisa de um amigo fi el ou membro da família para 
dar incentivo em algum momento. “Quando você se senta com alguém 
como sua irmã ministradora ou irmão ministrador, você representa o 
Senhor. Pense no que Ele faria ou diria.” O Salvador os convidaria a 
se achegarem a Ele, os encorajaria, notaria e elogiaria seus esforços e 
“seria o exemplo perfeito para eles imitarem.”

Mesmo com um bom exemplo nesta vida, o exemplo mais forte a 
seguir é o Salvador. “O Salvador conhece seus desafi os em detalhe. 
Ele conhece seu grande potencial para crescer em fé, esperança e 
caridade.” 

Élder Jonathan S. Schmitt
Setenta Autoridade Geral

Uma maneira simples de conhecer alguém é 
aprendendo seu nome.

Jesus conhecia e chamava as pessoas pelo 
nome.

“Assim como Jesus conhece cada um de nós 
pelo nome, uma maneira de conhecer melhor 
Jesus é aprendendo Seus muitos nomes.”

Assim como Presidente Russell M. Nelson e 
outros líderes disseram, os santos dos últimos 
dias podem se aproximar do Salvador e desenvolver melhor Seus 
atributos, procurando compreender Seus vários títulos e nomes e o 
que eles signifi cam para nós pessoalmente. Considere estes cinco 
títulos:

1. Jesus é o Bom Pastor.
2. Jesus é o Sumo Sacerdote dos bens futuros.
3. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre.
4. Jesus é o Santo de Israel.
5. Jesus é Fiel e Verdadeiro.
“Jesus quer que O conheçamos porque Seu nome é o único 

debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. … Meu desejo sincero 
é que conheçam Jesus Cristo por Seus muitos nomes e que se tornem 
como Ele, ao exemplifi car Seus atributos divinos em sua vida.”

Élder Ryan K. Olsen
Setenta Autoridade Geral

Seu sobrinho de 6 anos, Nash, ajudou 
a encontrar uma solução para um projeto. 
Élder Olsen perguntou: “Como você fi cou tão 
inteligente?” Nash respondeu com confi ança: 
“Jesus.” Este é um ensinamento simples, mas 
profundo. A resposta para as perguntas mais 
simples e problemas mais complexos é Jesus 
Cristo. “Toda solução é encontrada Nele.”

No fi nal de sua missão, ele estava 
preocupado porque não seria mais um missionário de tempo integral. 
Seu presidente de missão apontou para uma gravura de Jesus 
Cristo e disse que tudo fi caria bem porque esta é Sua obra. “Fiquei 
tranquilo sabendo que o Salvador nos ajudará, não apenas enquanto 
estivermos servindo, mas sempre, se o permitirmos.”

Enquanto servia como presidente de missão, uma missionária 
lhe disse que não sentia que era boa o sufi ciente. Ele lhe perguntou 
o que ela diria a alguém que se sentisse da mesma maneira. Ela 
respondeu: “Eu diria que o Salvador o conhece perfeitamente. Eu 
lhe diria que Ele vive. Ele o ama. Você é bom o sufi ciente e você 
consegue!” Ela percebeu que aquilo se aplicava a ela também.

O adversário é o arquiteto da confusão; o Salvador é o Mestre da 
simplicidade. Ele é a resposta.

Élder Mark D. Eddy
Setenta Autoridade Geral

Nas escrituras há exemplos de bênçãos 
milagrosas derramadas sobre aqueles que 
escolheram experimentar a virtude da palavra de 
Deus em sua vida. 

Primeiro, Alma lembrou seu povo de como 
o Senhor livrou seus pais e como “eles estavam 
em meio à escuridão”, mas “suas almas foram 
iluminadas pela luz da palavra eterna” (Alma 5:7). 
“Talvez você esteja se sentindo como se estivesse 
em meio às trevas. Sua alma anseia por luz? Se sim, 
por favor, experimente a virtude da palavra de Deus.”

Em segundo lugar, Amon mencionou quantos de seus irmãos 
lamanitas foram “livrados das penas do inferno” e “levados a cantar o 
amor que redime” por causa “do poder de sua palavra” (Alma 26:13).

Há muitos que anseiam que alguém seja trazido para cantar o 
amor que redime. “Em todos os nossos esforços, nos lembremos de 
experimentar a virtude da palavra de Deus, que está em nós.”

Terceiro, Helamã ensina que a palavra de Deus “que é viva e efi caz” irá 
“romper” as artimanhas, armadilhas e artifícios do diabo (Helamã 3:29-30).

“Você está procurando romper todas as artimanhas, armadilhas e 
artifícios do diabo tão prevalentes nas fi losofi as de nossos dias? … Por 
favor, experimente a virtude da palavra de Deus.” 

DOM
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Élder Gary E. Stevenson 
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

Refl ita sobre quatro questões.
Primeiro, “eu sei e entendo o que é um 

testemunho?”
Segundo, “sei como prestar meu testemunho?”
Terceiro, “quais são os obstáculos para 

compartilhar meu testemunho?”
Quarto, “como mantenho meu testemunho?”
Um testemunho é a crença ou o conhecimento 

da verdade, dado como uma confi rmação espiritual 
por meio do Espírito Santo. Elementos-chave podem incluir: Deus é um 
Pai Celestial amoroso, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Joseph Smith 
é um profeta de Deus, a Igreja é a igreja restaurada de Deus e a igreja 
restaurada é liderada por um profeta vivo hoje.

As pessoas prestam testemunho quando compartilham sentimentos 
espirituais com outras pessoas, seja por meio de palavras ou por meio de 
um comportamento justo. 

Outro obstáculo pode ser o medo. “Ter fé … permitirá que você supere 
esses sentimentos e compartilhe livremente o que está em seu coração.”

Um testemunho deve ser nutrido com muito cuidado. Nutra seu 
testemunho por meio da palavra de Deus, oração, obediência aos 
mandamentos e participação no trabalho do templo e da história da 
família. 

Élder Quentin L. Cook
Do Quórum dos Doze Apóstolos 

O trisavô de Élder Cook, Heber C. Kimball, e o 
Apóstolo Brigham Young tiveram a responsabilidade 
de evacuar os santos do Missouri enquanto Joseph 
Smith estava na Cadeia de Liberty. 

Cerca de 30 anos depois, Heber C. Kimball, 
então na Primeira Presidência, ensinou que: “Muitos 
de vocês verão o momento em que terão todos os 
problemas, provações e perseguições que puderem 
suportar; e muitas oportunidades para mostrar que 
são fi éis a Deus e à Sua obra.

“Para enfrentar as difi culdades que estão por vir, será necessário que 
tenham um conhecimento da veracidade desta obra por si mesmos.” 

Alma, um profeta do Livro de Mórmon, aconselhou seus três fi lhos, dos 
quais dois eram “fi éis a Deus e Sua obra”. Alma queria que cada um deles 
tivesse um testemunho de Jesus Cristo. O conselho preventivo de Alma foi 
dominar as paixões, mas para aqueles que transgrediram, é arrepender-
se.

“Na época de Alma, nos tempos de Heber, e certamente nos dias de 
hoje, todos nós precisamos buscar nosso próprio testemunho de Jesus 
Cristo, dominar nossas paixões, arrepender-nos de nossos pecados, 
encontrar paz por meio da Expiação de Jesus Cristo e ser fi éis a Deus e 
Sua obra.”

Élder Isaac K. Morrison
Setenta Autoridade Geral

“Seja qual for a fonte de nossos desafi os, 
eles podem ser uma oportunidade de ouro para 
crescermos.”

Enquanto servia como presidente de estaca, a 
família de Élder Morrison voltou para casa de uma 
atividade da Igreja para almoçar. Seus três fi lhos 
estavam brincando no condomínio quando sua esposa 
sentiu que algo estava errado. Eventualmente, eles 
verifi caram os meninos e encontraram seu fi lho mais 
novo, Kenneth, de 18 meses, indefeso em um balde de 
água. “Nós o levamos às pressas para o hospital, mas todas as tentativas de 
reanimá-lo se mostraram inúteis.”

Embora soubessem que Kenneth faria parte de sua família eternamente, 
fi caram arrasados por não poderem criá-lo nesta vida mortal.

Com a perda, eles aprenderam lições específi cas e se sentiram unidos e 
vinculados por seus convênios do templo. “Também ganhamos a experiência 
necessária para ministrar aos outros e ter empatia com sua dor.”

Durante tempos difíceis, é possível sentir paz e alegria por causa Dele. 
“O amor que sentimos por causa do Salvador e de Sua Expiação se torna um 
recurso poderoso para nós em nossos momentos difíceis.”

Ao exercermos fé no Senhor durante as provações, crescemos no 
discipulado e recebemos força e ajuda do Salvador para carregarmos fardos.  
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Os céus foram abertos durante as cinco sessões 
da conferência. “Oro para que tenham registrado 
suas impressões e ajam de acordo com elas.”

“Nosso Pai Celestial e Seu Filho Amado, Jesus 
Cristo, estão prontos para ajudá-los. “Eu os exorto 
a aumentarem seus esforços para buscar Sua 
ajuda.”

A 4ª temporada dos Vídeos do Livro de 
Mórmon está prestes a ser lançada, a qual inclui 
representações da aparição do Salvador aos nefi tas. “É signifi cativo 
que o Salvador tenha escolhido aparecer às pessoas no templo. “É a 
Sua casa. Está repleta de Seu poder.”

Nunca percam de vista o que o Senhor está fazendo: Ele está 
tornando Seus templos mais acessíveis, Ele está acelerando o ritmo em 
que os templos são construídos, Ele está aumentando a capacidade de 
ajudarmos a coligar Israel.

O Senhor também está tornando mais fácil para cada um se tornar 
mais refi nado espiritualmente. “Prometo que o aumento do tempo no 
templo abençoará sua vida de maneiras que nada mais pode.”

“Que vocês se concentrem no templo como nunca fi zeram antes. Eu 
os abençoo para que se aproximem de Deus e Jesus Cristo diariamente. 
Eu os amo.”
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