
O TABERNÁCULO

Devocional com 
Presidente

Russel M. Nelson

Ano 01- Edição 02 - Setembro de 2019
Distribuição Digital Gratuita

Revista



3

EDITORIAL                     

EXPEDIENTE
 
Editor Chefe:
Márcio Rodrigues Galhardo Jr. 
Jornalista - MTB 79108/SP

Editoração:
Boris Gruchka
Jornalista - MTB 79107/SP

Fotos:
Estevão Fernandes
Sala de Imprensa Mórmon
CREJAS-SP
Yara Pinheiro

O Tabernáculo
A Revista O Tabernáculo é uma das 
mídias da Rede SUD de Comunicação, 
composta por: Portal SUD, Rádio SUD, 
Canal TV SUD e Revista O Tabernáculo.

Confira todas as edições da 
Revista O Tabernáculo em 
www.portalsud.com.br/otabernaculo

Índice                                   
Passatempo 3 
Eventos 3
CAPA - Devocional com Pres. Nelson   4
Discurso de Pres. Nelson no Brasil     7
Rádio SUD                       10
Portal SUD                             11

Passatempo

Portal SUD - Centralizador da Rede SUD de Comunicação

GRAÇAS DAMOS
O hábito de agradecer é muito im-
portante aos membros de A Igre-
ja de Jesus Cristo dos Santos dos  
Últimos Dias.

Ao me concentrar para escrever este edi-
torial dois Hinos e uma escritura me vie-
ram à cabeça, todos com o profundo sen-
timento de agradecimento.

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez 
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Ao presenciar pessoalmente a visita do 
Profeta Russel M. Nelson no Brasil não 
pude deixar de me lembrar do que Amon 
nos diz no final de Alma 26. Agora, meus 
irmãos, vemos que Deus se lembra de to-
dos os povos, estejam na terra em que es-
tiverem; sim, ele conta o seu povo e suas 
entranhas de misericórdia cobrem toda a 
Terra. Ora, esta é minha alegria e minha 
grande gratidão; sim, darei graças a meu 
Deus para sempre.

Graças damos por ter a Igre-
ja Restaurada nos mesmos mol-
des estabelecidos por Cristo e desta  
forma ter 12 Apóstolos.

Graças Damos ó Deus Por um Profeta que 
nos guia no tempo atual, Graças Damos ó 
Deus por Seu Profeta que veio ministrar 
pessoalmente aos Gentios e aos remanes-
centes da Casa de Israel aqui nas Améri-
cas, assim como Ele próprio Cristo o fez 
após a sua ressurreição.

Até breve,
Márcio Galhardo e Boris Gruchka
Editores
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Devocional com Presidente
Russel M. Nelson no Brasil

Primeiro de Setembro de 2019 
foi um dia inesquecível para os 

membros da igreja no Brasil, princi-
palmente para aqueles que puderam 
presenciar a visita o Presidente Russel 
M. Nelson no Pavilhão de Exposições 
do Parque Anhembi em São Paulo.

Uma grande estrutura foi preparada 
para receber 37 mil pessoas, dentre 
elas líderes governamentais, religio-
sas e pessoas de alta patente militar.

Enquanto ainda não começava o 
evento e as pessoas já vinham che-
gando e se acomodando, mais al-
gumas entrevistas foram realizadas: 
Élder Adilson de Paula Parrella (1º 
Conselheiro) e Élder Joaquin E. Cos-
ta (2º Conselheiro) ambos conselhei-
ros na Presidência da Área Brasil, e 
com suas esposas, também cederam 
entrevista, relatando a importância e 
efeito que tem a visita de um profeta e 
um dos apóstolos no Brasil.

Mais entrevistas foram realizadas, in-
cluindo o Élder Carlos Wizard Mar-
tins, mais conhecido por seu empre-
endedorismo, que serve uma missão 
de ajuda humanitária em Roraima, 
visando contribuir com a interioriza-
ção dos refugiados venezuelanos, con-
versou conosco a respeito deste dia 
memorável.

O evento contou com a presença do 
Governador do estado de São Paulo, 
João Dória e do Prefeito da cidade 
Bruno Covas. Ambos tiveram o privi-
légio de conversar alguns momentos 
com o Presidente Nelson e também 
com Elder Audukaitis, presidente da 
Área Brasil.

O Doutor Wagner Chiapetti, vice
-prefeito da cidade de Barretos, que 
também é membro da igreja, em en-
trevista salientou o reflexo da visita e 
mensagens direcionadas aos membros 
no Brasil. Os membros além de com-
partilharem a mensagem do profeta 
nas redes sociais irão também aplicar 
estes ensinamentos em suas vidas.

Durante à espera do início do evento, 
Marcio Galhardo salienta que esta é a 
quinta vez que um presidente da igre-
ja visita o Brasil, e que nesta ocasião 
um coral de 800 vozes, que é duas ve-
zes maior que o tradicional Coro do 
Tabernáculo da Praça do Templo, foi 
organizado para homenageá-lo can-
tando um hino de sua autoria.

Matéria da CapaMatéria da Capa
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A Dra. Damaris Moura Kuo, Deputa-
da Estadual, também foi entrevistada 
e falou a respeito do importante tra-
balho da Igreja em relação a liberdade 
religiosa.

Entrevistamos também o Élder Mas-
sagardi, que já presidiu a área Brasil, 
e ele também fala do reflexo da visi-
ta do Profeta. Salienta que à doutrina 
da Igreja de Cristo inclui a revelação 
moderna e as visitas aos membros em 
distintos lugares acontecem desde o 
tempo de Cristo.

Entre os discursantes da devocional 
tivemos irmã Cook, seu marido Él-
der Cook do Quórum dos Doze, irmã 
Nelson e Presidente Nelson.

Após a benção apostólica, Presidente 
Nelson compartilhou seu testemunho, 
um último hino foi cantado e a oração 
de encerramento foi proferida. Nos 
despedimos dele acenando com len-
ços brancos.

DISCURSO DE PRESIDENTE 
RUSSEL M. NELSON NO BRASIL

Ensinem as crianças que elas podem 
falar com Ele. Ajude-as a entender 
que o corpo delas é sagrado e que têm 
uma responsabilidade sagrada com 
seu corpo.

Há dois objetivos que Seu Pai tem para 
nós: a imortalidade e a vida eterna. E 
Jesus Cristo tornou essas duas metas 
possíveis por causa da Expiação Dele. 
A imortalidade é uma garantia a todos 
que já viveram. E devido à expiação 
de Jesus Cristo, a vida eterna se tor-
na uma possibilidade a todos aqueles 
que se qualificarem. Celebramos Sua 
expiação todos os domingos. Foi Ele 
quem veio com Seu Pai para restau-
rar a Igreja nesses últimos dias.  (…) 
Assim vamos à Igreja restaurada pelo 
próprio Senhor. E Ele fez isso através 
de profetas. Joseph foi o primeiro nes-
sa dispensação. E Deus sempre agiu 
por meio de profetas. Adão foi um 
profeta. Noé foi um profeta. Cada pro-
feta teve uma dispensação de tempo. 
Todas as dispensações anteriores ter-
minaram numa apostasia. E foram lo-
calizadas em um espaço limitado ge-
ograficamente. Mas essa dispensação 
não seria limitada no tempo ou loca-
lização. Ela continuará até a Segunda 
Vinda do Senhor. E não se limitará 
na localização de jeito nenhum. Ela 
encherá toda a Terra. Portanto, vocês 
que estão aqui hoje fazem parte des-
sa dispensação. (...) Agora vocês são 
mais de um milhão.

Prefeito de São Paulo Bruno Covas e 
Governador do Estado de São Paulo 

João Dória durante a devocional
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Recebemos escrituras por meio de 
Joseph Smith. Ele traduziu o Livro de 
Mórmon, um companheiro da Bíblia. 
Eu me maravilho como o profeta Jo-
seph traduziu o Livro de Mórmon. 
Traduziu de uma língua desconhe-
cida para o idioma em inglês, sem a 
utilização de dicionários ou traduções 
anteriores. Os nossos melhores tra-
dutores na Igreja hoje em dia têm a 
habilidade de traduzir mais ou menos 
uma página por dia. Joseph tradu-
ziu em média 8 páginas por dia. Era 
constantemente atacado pelas pesso-
as. Tinha problemas com a sua famí-
lia. Acabou o papel. Precisou mudar 
de um Estado para o outro. Teve que 
fazer copyright, recebeu mensageiros 
celestiais, e ainda assim traduzia de 
8 à 10 páginas por dia. Elder Cook e 
eu já vimos o manuscrito do Livro de 
Mórmon. Não há qualquer marca de 
correção. (…) Hoje milhões de có-
pias foram distribuídas. Recebemos 
mais páginas de escrituras por meio 
do profeta Joseph que qualquer outro 
profeta que tivemos. Espero que leiam 
as escrituras para seus pequenos. E 
para seus pais e avós.

Eu me lembro do dia que voltei mais 
tarde para casa, vindo para o hospital, 
e acordei as crianças para ler as escri-
turas com elas. Minha esposa parece 
que não gostou muito da ideia, mas eu 
queria que eles guardassem a voz de 
seu pai lendo as escrituras para eles. 
Deem o exemplo de lerem as escrituras 
em voz alta para seus filhos. E quando 
crescerem eles serão bons leitores.

Ensine-os sobre os eventos maravilho-
sos da restauração. (…) João Batista 
restaurou o sacerdócio Aarônico em 
1829. Não muito tempo depois Pedro, 
Tiago e João restauraram o sacerdócio 
de Melquisedeque. A autoridade que 
os apóstolos, os bispos, os professores, 
as presidências das moças são cha-
mados. Eles recebem autoridade para 
agir pelo sacerdócio de Deus.

O lar deve ser um laboratório de amor 
e serviço. Eu espero que haja fotos na 
parede de sua casa. Fotos das crianças, 
de seus pais, de seus avós e até mes-
mo de seus bisavós. A família é uma 
unidade eterna. Aqueles que se quali-
ficarem, as famílias poderão ser eter-
nas. Faça de seus lares santuários de 
fé, lugares de amor e um refúgio das 
tempestades da vida. Eu espero que 
vocês tenham uma foto do templo em 
sua casa. Eu acho que não importa se 
é o templo de Campinas, de São Paulo, 
de Manaus ou Porto Alegre. E vocês 
terão mais templos no Brasil. Vocês já 
sabem disso. Rio, Belém e vocês terão 
mais. Ajude seus filhos a saberem que 
as maiores bençãos que irão receber 
virão do templo do Senhor.

Ajude seus jovens a servirem missão. 
Temos 70 mil missionários no mundo. 
Muitos deles servem no Brasil. Mas 
precisamos de mais missionários dig-
nos. Ajude esses rapazes a serem capa-
zes de fazerem a própria comida. De 
lavarem a própria roupa. E a aprende-
rem o evangelho de Jesus Cristo.

Eu sei que vocês ajudam seus jovens 
a guardar a palavra de sabedoria. Um 
repórter me perguntou hoje: “Como 
você pode estar tão bem com 94 
anos?” (…) e eu respondi que nunca 
tomei bebida alcoólica, nunca tomei 
café ou fumei. Mas a palavra de sa-
bedoria promete mais que saúde. Ele 
promete tesouros de conhecimento. 
Tesouros ocultos.

Eu sei que vocês ensinam seus filhos 
a viver o dízimo. Eu dei uma moeda 
de 5 centavos a uma menininha e ela 
me perguntou se eu poderia dar mais 
uma. Ela me disse: “Eu só sei pagar o 
dízimo de 10 centavos”.

Eu preciso contar uma coisa para vo-
cês sobre minha esposa. Há muitos 
anos, logo no início de nosso casa-
mento, o dinheiro que tínhamos não 
era o suficiente para pagarmos nossas 
dívidas. Então quando soubemos que 
o hospital precisava de sangue, e que 
pagava por ele, fomos direto para o 
hospital. E quando estavam tirando a 
agulha da minha esposa após a doa-
ção ela disse para mim: “Querido, não 
esqueça de pagar o dízimo do sangue 
que eu doei”. Desde então pagamos 

nosso dízimo honestamente e fomos 
muito abençoados por isso.

(…) Eu acredito que alguns dos filhos 
que vocês têm são uns dos mais bri-
lhantes que já nasceram na Terra. Eu 
encontrei alguns essa manhã. (…) Eles 
merecem uma boa educação. E termos 
uma boa educação é um dever religio-
so. A glória de Deus é a inteligência. 
E essa educação é a diferença entre 
você querer ajudar alguém e conseguir 
ajudar alguém. Ajudem seus jovens a 
serem bons cidadãos brasileiros. Os 
ajudem a apoiar o governo. Nenhum 
governo é perfeito, mas precisamos 
ajudar. (…) Os membros não apenas 
obedecem a lei, mas tem o desejo de 
ajudar onde são necessários. Vivam 
o evangelho onde estiverem e serão 
abençoados por isso.

Agora eu sinto que devo deixar uma 
benção apostólica. Eu os abençoo ir-
mãos e irmãs do Brasil, que se ban-
queteiam com a palavra do Senhor. 
Eu os abençoo para que recebam as 
bençãos do templo, e com alegria em 
seu trabalho, e com amor em casa. 
Casa haja uma doença entre vocês eu 
invoco uma benção de cura que seja 
de acordo com a vontade do Senhor e 
em conformidade com a fé de vocês. 
Deixo minha benção com vocês, jun-
tamente com meu testemunho.

– Falando em português: Essas bên-
çãos que eu deixo sobre vocês com o 
meu testemunho em nome de Jesus 
Cristo. Amém.

Matéria da Capa Matéria da Capa
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Parceria com empresas 
rendem sorteios e 

ouvintes felizes

Portal SUD
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Artigo:
Matérias e artigos diários para manter 
os visitantes sempre bem informados

No Portal SUD você encontra matérias e artigos dos mais variados temas

O Portal SUD oferece hoje 16 as-
suntos/temas/sessões para as no-

tícias, artigos e matérias. Desta manei-
ra, você pode ler o que mais combina 
com seu estilo.

Todos os dias têm material novo. O 
conteúdo varia de fatos, curiosidades, 
esclarecimentos, opiniões e informa-
ções oficiais da igreja.

Se você já leu as matérias do dia e 
busca entretenimento, no Portal SUD 
você encontra piadas, categorizadas 
em 16 temas.  Há também jogos em 
FLASH©, porém notícias recentes in-
formam que o Internet Explorer© e 
Google Chrome© descontinuarão o 
suporte a este recurso em 2020.

Não deixaremos você sem opções de 
jogos. Hoje há um jogo em HTML5 
e nos comprometemos a buscar mais 
opções e manter esta sessão do site em 
constante atualização.

Não se preocupe, os jogos não são a 
única fonte de entretenimento no Por-
tal SUD! Se você gosta de músicas, vá 
à sessão SUD Rádio escolha uma delas 
para ouvir, mas se você gosta de víde-

Durante a primeira semana 
do mês de setembro a Rádio 

SUD em parceria com a Brigaderia 
Ôxe Mainha  promoveram um sor-
teio no qual os ouvintes da Rádio 
SUD, ao apresentarem uma com-
provação de que têm instalado em 
seu dispositivo móvel o aplicativo 
da Rádio SUD, e que residissem a 
Região Metropolitana de Fortaleza, 
no estado do Ceará,  concorreriam 
ao prêmio de cem docinhos e cem 
salgadinhos à sua escolha.

Dentre os participantes da promo-
ção, a ouvinte Ana Paula foi a con-
templada.

Conheça as empresas parceiras da 
Rádio SUD no site www.radiosud.
com.br e fique atento às promoções 
que são regionais.

Quando a ouvinte Ana Paula en-
viava o print de tela do aplicativo, 
para participar do sorteio,  ela es-
tava ouvindo a música Barriers de 
David Archuleta.

Irmã Ana Paula
Ala Bom Jardim, Estaca Bom Jardim

Ganhadora do sorteio

os, vá à sessão SUD TV escolha uma 
das TVs e assista à programação ou a 
vídeos gravados.

Ainda falando de entretenimento, tes-
te seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados à A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias com os 
quiz/enquetes divertidas. Após você 
terminar uma enquete, desafie seus 
amigos e familiares e conquistarem 
uma pontuação melhor que a sua.

Você sabia que você pode ter um 
e-mail exclusivo @sudmail.com.br? 
Vá à sessão SUDMail e crie sua conta!

Para desfrutar de todos estes recursos 
acesse: www.portalsud.com.br.

Boris Gruchka
Jornalista

Fundador do Portal SUD, Rádio SUD
e co-fundador da TV SUD, Revista 

O Tabernáculo e Rede SUD de Comunicação




