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Arquivo Histórico da Igreja, Estamos lá!
O mês de maio de 2020 terminou
com uma grata surpresa para a revista “O Tabernáculo” e artigos do Portal
SUD. Fomos contatados pelo Departamento de História da Igreja em Salt
Lake City e nossas publicações terão
suas cópias preservadas.

O Élder George A. Smith, um homem
com uma memória aguçada, serviu
posteriormente, ajudando a terminar
a história de Joseph Smith (que era
seu primo) e a começar a história de
Brigham Young.
Outros presidentes da Igreja serviram
anteriormente como historiadores
como Wilford Woodruff, Joseph Fielding Smith e Howard W. Hunter.

A preocupação com a preservação da
história começou nos primeiros anos
da igreja, em 1842 em Nauvoo, Illinois. Willard Richars foi chamado para
ser o Historiador da Igreja. Quando os
santos foram expulsos da cidade, ele
certificou-se de que os registros históricos da Igreja fossem levados para
o novo local de residência no Vale do
Lago Salgado.

Para nós da Revista “O tabernáculo” é
uma honra fazer parte, agora oficialmente, da história da igreja.
Fonte: https://www.churchofjesuschrist.org/
church/news/departing-church-historian-shares-history-purpose-of-the-calling?lang=por

Distribuição Revista O Tabernáculo:
Digital gratuita ilimitada.

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

Até Breve.
Márcio Galhardo e Boris Gruchka
Editores

Portal SUD - Centralizador da Rede SUD de Comunicação
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PROGRAMA DE METAS

PROGRAMA DE METAS

AJUDAR AS PESSOAS A
AJUDAREM A SI MESMAS!

Uma das áreas de atuação da Igreja
mais mencionada em discursos é a
de ‘aperfeiçoamento dos Santos’, atualmente, dentro deste padrão e necessidade de constante melhoramento,
implementou-se novos programas de
metas, para as crianças e aos jovens.
Entretanto, ao observarmos o quadro
de metas atuais utilizado pelo novo
modelo da Igreja, notamos muita semelhança com as metas de autossuficiência já mencionadas há anos. Veja
nas ilustrações!
Somos advertidos desde os primórdios da Igreja, precisamos tornar-se
pessoas autossuficientes em todas as
áreas: Física, Material, Intelectual, Social e Espiritual.
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Élder Albert E. Bowen disse: “A Igreja
não se satisfaz com qualquer sistema
que deixe pessoas capazes permanentemente dependentes, insistindo,
pelo contrário, que a verdadeira função e finalidade da assistência é ajudar as pessoas a ajudar a si próprias
e, assim, a ser livres”.

A luta pela liberdade e independência, pode requerer em alguns casos
sacrifícios, abandonar costumes de
receber benefícios não merecidos, lutar pelo respeito e dignidade própria,
neste ínterim também nos referimos
a todos os sentidos de independência
material ou espiritual.

Entendemos que nosso Pai Celestial
não deseja apenas nos fornecer migalhas e em seguida nos abandonar
a mercê das frustrações, seu Plano
de Felicidade, inclui a Liberdade pois
confia em nossa capacidade de criar
coisas, nossos talentos, nosso senso
de economia, nosso genuíno amor a
independência.

De todas as pessoas fisicamente capazes, espera-se o empenho de evitar a dependência, espera-se também
que possamos encarar nossas adversidades como temporárias que combinadas com a fé e nossa capacidade
de trabalho honesto, conseguiremos
vencer obstáculos encontrados pelo
caminho.

Cibele Kzeczik Freire

Estaca Boqueirão, Curitiba
Bacharel em Direito
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VEM E SEGUE-ME

Como o Vem e Segue-me
está ajudando as famílias
durante o isolamento
O estudo das escrituras pessoal e familiar mudou, e isso não é novidade
para ninguém. Os manuais do Vem e
Segue-me deixam clara a premissa
de que todos os membros da igreja
devem priorizar o estudo mais proativo. Em síntese, os santos não assistem
a aula para depois refletir sobre ela,
pelo contrário, estudam primeiro para
depois debaterem seu aprendizado.

liar fosse completo, com pai, mãe e
filhos, ou se apenas mãe e filhos, ou
pai e filhos, ou mesmo uma família
de muitos membros mas que apenas
um deles celebra a alegria do estudo
e compartilhamento do evangelho. O
estudo é para todos, sejam quais forem as circunstâncias.
Em seu discurso ele declarou: “Felizmente, vivemos em uma época na
qual profetas e apóstolos nos ensinam a respeito do Salvador Jesus
Cristo. Seguir seus conselhos nos
ajuda a estabelecer um firme alicerce em Cristo.” A atualidade tem mostrado claramente que homens de
Deus, profetas videntes e reveladores,
transmitem as palavras que o Pai Celeste deseja que seus filhos saibam e
assim estejam protegidos. Ainda que
o conhecimento dos acontecimentos
futuros não seja total, a obediência e

O Élder Mark L. Pace dirigiu sua palavra à toda a igreja na conferência
geral de outubro de 2019 declarando
que o novo formato de estudo seria
uma preparação estratégica. Hoje vemos claramente que essa mudança
manteve os membros da igreja fortes
ao buscarem o estudo das escrituras
em seus lares, sozinhos e em família.
Lembremos que nosso profeta deixou
bem claro nas primeiras instruções
que não importava se a grupo fami-
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entendimento evitam a aceitação das
ciladas do inimigo preparadas com o
objetivo de desviar as famílias do caminho que leva à presença de Deus.

por nosso próprio crescimento espiritual. E as escrituras deixam claro que
os pais têm a responsabilidade primordial de ensinar a doutrina a seus
filhos. É responsabilidade da Igreja
auxiliar cada membro no objetivo
divinamente definido de aumentar o
conhecimento do evangelho.”

O recurso para estudo intitulado Vem
e Segue-me começou a ser desenvolvido e testado muito antes de sua
apresentação oficial na conferência
de Outubro de 2018. Nas palavras do
profeta Russel M. Nelson: “Por muitos
anos, os líderes da Igreja vêm trabalhando em um currículo integrado
para fortalecer famílias e indivíduos
por meio de um plano centralizado
no lar e apoiado pela Igreja para proporcionar o aprendizado da doutrina,
fortalecer a fé e promover maior adoração pessoal.” Ele continuou: “Nesta manhã, vamos anunciar um novo
equilíbrio e uma nova relação entre
a instrução do evangelho no lar e na
Igreja. Cada um de nós é responsável

A adaptação ao novo programa contou com líderes e professores dedicados que, entendendo a necessidade
de adequação, pacientemente guiaram os membros de suas classes a
promoverem as alterações necessárias, instituindo como prioritário o estudo pessoal e familiar dos assuntos
semanais e ajudando cada membro
de sua família a fazerem o mesmo.
Além da prática pessoal, o estudo em
família se tornou uma forte inspiração nos lares dos valentes seguidores
de Jesus Cristo.
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VEM E SEGUE-ME

Aos poucos todos foram adaptando
horários e maneiras de aprender melhor com os recursos em plataformas
digitais e em livros impressos distribuídos na igreja.

alteração foi providencial para que a
harmonia e o evangelho continuem
a fazer parte do lar. Enquanto que a
violência doméstica se eleva nos lares
brasileiros, as famílias que estudam
o evangelho diariamente se mantém
unidas e juntos superam as dificuldades do momento, com apoio mútuo e a
presença do doce Espírito Santo.

Ainda na mesma conferência, o Elder
Quentin L. Cook, que utilizou seu tempo para abordar o novo programa de
estudo, explicou que o “propósito é
equilibrar as experiências na Igreja e
no lar de modo a aumentar de forma
significativa a fé e a espiritualidade,
e aprofundar a conversão ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo.” Esse
pressuposto se torna muito claro nos
dias atuais onde os membros estão
confinados ao lar, sem lhes ser permitido o acesso às reuniões dos santos
e para as tão aguardadas aulas onde
professores atenciosos conduzem
o aprendizado de cada um em suas
classes em um debate saudável e
repleto de entendimento adquiridos
durante o estudo semanal.

Quando uma pessoa recebe os ensinamentos dos profetas através do estudo pessoal e familiar ela busca ser
melhor. Sua visão da vida e de conduta pessoal se torna coerente com
a de nosso Pai, afinal os exemplos e
preceitos lidos, assistidos e comentados em família permitem que cada
um entenda seu real propósito de
existência.
Mesmo com uma onda de acontecimentos negativos acontecendo mundialmente, que roubam a esperança e
alegrias, ainda que os santos não possam nem ao menos frequentar o templo, dentro de um lar onde o recurso
Vem e Segue-me é rotineiramente
utilizado, os sentimentos de proteção
e fé são fortalecidos. A obediência
torna os atos harmoniosos com os

Com o desafio atual de permanecer
dentro de casa, sem as reuniões da
igreja e outras atividades, o recurso
Vem e Segue-me ganha outra visão.
Membros da família percebem que a

8

ensinamentos dos profetas e alteram o olhar para o futuro, ampliando
a visão para muito além de apenas
problemas. Todos são seres eternos
enfrentando o desafio da vida terrena
que podem contar com o auxílio do
nosso Criador que nunca desampara.

desafios com os próprios membros
da família e influências externas. Os
recursos proporcionados pela Igreja
para o currículo Vem e Segue-me não
se limitam a um manual físico e virtual. A visualização dos filmes ajuda
muito no entendimento e na retenção da atenção dos filhos e amplia a
percepção dos adultos.

O Elder Pace comentou sobre isso em
seu discurso, muito antes dos acontecimentos atuais: Como os ataques do
adversário podem estar aumentando de modo exponencial ao mesmo
tempo que a influência do adversário está, na verdade, diminuindo? Isso
pode acontecer, e está acontecendo
em toda a Igreja, porque o Senhor
prepara Seu povo contra os ataques
do adversário. “Vem, e Segue-Me é a
estratégia de defesa e o plano proativo do Senhor. Conforme ensinou o
presidente Nelson: ‘O novo currículo integrado, centralizado no lar e
apoiado pela Igreja, tem o potencial
de libertar o poder das famílias. No
entanto, ele exige e vai exigir nossos
melhores esforços; precisamos de
modo consciente e cuidadoso transformar nosso lar num local santificado de fé’”.

Sem dúvidas o programa foi preparado para nosso dias atuais. Ele proporciona o apoio necessário para que o
progresso espiritual não seja impedido pelas intempéries econômicas
nem por quaisquer fatores e se torna
um apoio para o bem contínuo no lar
que reflete para a sociedade.

Uma força de proteção invisível é
implantada nos lares onde o amor,
respeito e o estudo do evangelho
são presentes. O desânimo pode até
insistir, momento onde deve entrar a
persistência e fé dos pais que manterão a rotina mesmo em face aos

Michele Coronetti

Secretária, mãe de seis lindos filhos, gosta de cultura e pesquisas genealógicas,
frequenta a Ala Jabaquara/Estaca Santos.
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Este processo tem 3 etapas:

MERCADO DE TRABALHO
E EMPREGO PÓS PANDEMIA
Uma tendência ou realidade?

O Novo chegou para ficar,não há espaço
para voltar atrás e buscar uma oportunidade ou vaga de uma forma tradicional.
O mercado é inovador e busca pessoas
inovadoras.

Digamos que o desemprego pós-pandemia irá levar mais brasileiros a abrir
próprio negócio.
Muitos sonhos em ter e ou abrir o seu
próprio negócios, a cada dia as pessoas de nosso País tem buscado o Empreendedorismo.

Tudo mudou, até mesmo a forma como
se procura um Emprego ou Trabalho.
Estejam preparados e prontos para cadastrar seus currículos de forma eletrônica, para entrevistas on-line, para
realizarem tarefas on-line ou realizar
trabalhos home office.

Segundo a pesquisa divulgada pelo
Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de
Qualidade e Produtividade (IBQP), empreender ocupa o quarto lugar na lista
de desejos, atrás apenas de comprar
um carro, viajar pelo Brasil e ter a casa
própria.

Mais do que nunca o mercado busca
pessoas que estejam prontas, adeptos
a tecnologia.
Sabe aquelas entrevistas de emprego
que provavelmente já te perguntaram:
Possui veículo próprio? Um meio para
chegar na empresa ou para utilizar por
exemplo, como um vendedor externo?

Vale a pena destacar que entre os empreendedores em estágio inicial incluindo as startups, que ganhou muito
espaço nos últimos tempos com políticas de incentivo e criação de disciplinas de empreendedorismo em cursos
de graduação e pós-graduação etc.

Imagina as novas possíveis perguntas: Você possui computador, internet
e esta pronto para trabalhar em sua
casa como home office?

Sorocaba hoje conta com o Parque
Tecnológico com projetos incríveis
para acelerar startups, e o belo resultado que várias startups que tiveram
a ajuda do projeto do parque Tecnológico tem um crescimento exponencial.

Este é o momento para se reinventar,
seja como um colaborador ou como
uma empreendedor.
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1) Ideia Lab - O Ideia Lab é um programa de modelagem de startups que
visa atender os projetos que estão na
fase de ideação e contemplará a seguinte trilha:
• Workshop Canvas;
• Workshop Job to Be Done.

te digitais (hardware + software ou
apenas software) em diversas áreas,
tais como: agrotech, economia criativa,
fintech, indústria 4.0, inteligência artificial, IoT (internet da coisas), impacto
social, entre outras.
O programa tem duração de 14 meses
e os empresários recebem um apoio
para alavancarem seus negócios com
workshops e mentorias com especialistas do mercado brasileiro de startups altamente qualificados; auxílio
na captação de recursos e o seminário
do Sebrae Empretec para um representante da startup.

O programa é gratuito, são abertas
turmas mensais e inscrições são pelo
link abaixo. Os participantes têm direito ao uso da infraestrutura do Parque
Tecnológico de Sorocaba como coworking, sala de reuniões, internet, e networking além do materiais e conteúdo
da trilha
2) Pre-Speed - O Pré-Speed é um
programa de pré aceleração que visa
atender as startups que estão na fase
de validação e possuem ou não um
MVP (sendo baixa ou alta) do produto/
serviço e/ou processo. Tem a duração
de aproximadamente 3 meses e é intercalado entre workshops, mentorias
individuais e meetup.

Como Gestor de RH e mentor de carreira digo que: independente qual é
seja a sua decisão colaborar com uma
empresa ou realizar um sonho de
Empreender, faça o seu melhor, seja
único em sua realização. Se prepare
leia bons livros, façam bons cursos,
não deixem a oportunidade passar,
busquem o Triunfo em sua vida profissional.

3) Aceleração - O Growth Aceleração
é um programa que visa atender startups que tenham um MVP e estejam
em fase de operação/ tração/ expansão de mercado. Podem participar do
processo de seleção pessoas físicas
ou jurídicas, com equipes constituídas
de no mínimo 2 pessoas, para o desenvolvimento da solução e negócio,
cujas propostas de projetos tenham
como objetivo o desenvolvimento ou
a geração de produtos, processos e/ou
serviços inovadores, preferencialmen-

Bruno Santana

Gestor de RH - Bispo da Ala Vila Angélica
Estaca Sorocaba - Trujilo
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CAPA

OUVE O PROFETA SEM
HESITAR
COVID-19: Como as revelações proféticas nos prepararam para
crise do coronavírus, isolamento social e dificuldades financeiras.
Os membros da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias acreditam que os céus continuam abertos
para as revelações, sejam elas pessoais ou recebidas de suas autoridades eclesiásticas, profetas, apóstolos
videntes e reveladores, desde o início
desta última dispensação e restauração da Igreja, sendo um dos pilares
desta obra.

nem grãos e farinha, e economizem
para o dia de escassez.” Muitos anos
depois em 2007 a primeira presidência enviou para todos os membros os
folhetos. Preparar todas as coisas necessárias. Armazenamento Doméstico
e Finanças da Família.
Em 29 de junho de 2018 a primeira
presidência anunciou uma série de
recursos para ajudar os membros da
Igreja e seus familiares a estudarem
as escrituras em casa: Vem, e SegueMe — Estudo Pessoal e Familiar. No
site da igreja há explicações deste
lançamento e as decorrentes mudanças nos currículos a partir de 2019
que enfatizava: “Durante anos, os líderes da Igreja têm enfatizado que o lar é
o melhor lugar para se viver, aprender
e ensinar o evangelho, e que o aprendizado e o ensino do evangelho devem
fazer de nossa vida diária, não se restringindo apenas às aulas de domingo.”

Será que ao levantarmos a mão em
sinal de apoio aos nossos líderes durante a conferência geral, realmente
os estamos apoiando? Na medida
que criticamos suas ações e NÃO SEGUIMOS seus ensinamentos os estamos apoiando?
Revelações como as de autossuficiência, preparar todas as coisas necessárias para o armazenamento
doméstico e ter uma reserva financeira, são antigas na igreja e nunca
deixaram de ser enfatizadas, ainda
nos primórdios da igreja o Presidente Brigham Young (1801–1877) disse
“Aprendam a sustentar-se. Armaze-

Também em 2018 na conferência de
outubro o presidente Nelson anunciou uma grande mudança que as
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reuniões de igreja passariam a ser
mais curtas, deixando de ter as 3 horas habituais para apenas 2 horas.
Não foi a primeira mudança na história da Igreja, vários membros foram
enfáticos ao lembrar da época que
iam duas vezes na capela durante a
semana para as reuniões, outros de
quando as reuniões dominicais eram
distribuídas em dois períodos no
próprio domingo, mas também tiveram aqueles que criticaram por achar
que deveríamos passar mais tempo
na capela, não menos.

OUVIR O PROFETA SEM HESITAR para
estarmos preparados para o futuro,
mesmo, se muitas vezes não tivermos
as respostas, nem mesmo a certeza
do que devemos fazer, mesmo sabendo que muitas vezes seguir os ensinamento dos profetas vai exigir sacrifício e sendo assim devemos ser
como Adão, que foi perguntado sobre
o por que fazia sacrifícios, respondeu:
Eu não sei, exceto que o Senhor me
mandou. (Moisés 5:6)

Os ensinamentos de A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias
vão muito além da frequência da capela aos domingos, quanto mais nos
envolvemos com os ensinamentos e
os programas da Igreja, mais preparados estaremos, para sermos felizes,
em D&C 38:30 lemos “mas se estiverdes preparados, não temereis.” Estes
tempos tenebrosos, mas de grande
aprendizado reforçam que devemos

Márcio Galhardo

Publicitário e Jornalista
Estaca Campo Limpo
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Em tempos de pandemia que vivemos me pergunto como os
membros da igreja estão fazendo para manter o alto nível espiritual e físico. Pensando nisso me lembrei de alguns irmãos que
são atletas e a pergunta surgiu:

GUI DEODATO:
Gui, em tempos de pandemia, como
você está se adaptando para manter o
físico em alto padrão?

‘COMO ELES ESTÃO NESSES DIAS E O QUE
ESTÃO FAZENDO NESSES DIAS?’

“Fala Arthur tudo bem? Não só pra
mim, mas num todo está sendo um momento bem desafiador nesse tempo. A
gente ter que ficar confinado dentro de
casa. Eu estou conseguindo me cuidar
sim, Além de uma coisa de amor, o que
eu faço é minha profissão e obrigação
também, eu contratei um profissional
e ele veio até minha casa tomando os
devidos cuidados, e a gente faz os treinos físicos necessários claro que tudo
sem contato na maneira ideal para não
trazer problema, enfim é a maneira
que eu encontrei, treino todos os dias
exceto aos domingos e tem me feito
muito bem, é a maneira que eu encontrei, adaptei tudo que pude adaptar na
minha casa para eu conseguir fazer os
treinos e estou fazendo de alguma maneira para tentar voltar mais forte para
quando voltar tudo ao normal”.

Sou Arthur Taliati e entrei em contato com dois atletas de alto padrão e
de reconhecimento internacional no Basquete: Lucas Cipolini, jogador do
SESI/Franca e Gui Deodato, Jogador do Minas Tênis Clube.
que posso com o que tenho, alguns
aparelhos, alguns exercícios diferentes
dentro da própria casa, com resistência
e elásticos também Alguns exercícios
utilizando o peso corporal para manter
a melhor forma possível. Mas o principal não é tanto a performance, mas sim
garantir que o corpo esteja ativo também não perdendo tanto a parte física
apesar de não ser o ideal, pois preciso
estar com parte física forte mas por
não estar em tempo de competição
preciso me manter ativo para superar
esse momento”
Como você e sua família estão fazendo
para manter o espiritual elevado mesmo sem reuniões nas capelas?

LUCAS CIPOLINI:

“Lógico que estamos sentindo muita
falta de estar indo nas reuniões nas
capelas, estando em comunhão com
os membros da igreja, mas é um momento diferente, temos que aprender
com esse momento, mas também é
bem especial, com o VEM E SEGUE-ME
vermos o quanto nosso profeta é inspirado para que possamos ter o estabelecido em nosso lar e possamos estar
nos fortalecendo mesmo não estando

Lucas nesse tempo que vivemos, o que
você faz para manter o físico em alto
padrão?
“Nesse momento de dificuldade como
eu sou um atleta profissional de basquete, eu preciso manter a minha
forma física, mas não podendo entrar
numa academia ou numa quadra de
basquete para treinar. Tento manter o
foco na minha casa fazendo o máximo
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na capela, sabemos que podemos tornar nosso lar um templo, então a gente procura usar o manual com nossos
filhos, noites familiares que nos eleva,
e fazendo o sacramento aos domingos.
Fazendo essas coisas sabemos que teremos o espírito em nosso lar torná-lo
um local sagrado como o templo.”
Poderia mandar uma mensagem aos
membros que o vê como um grande
exemplo de atleta e membro?
“Para todos os membros e irmãos da
igreja, para que todos nós possamos
estar firmes e focados no que estamos
fazendo, como eu disse hoje temos várias ferramentas da igreja, profetas e
líderes que nos inspiram, que possamos estar focados pois esse momento
irá passar. Que possamos estar focados
em estudar o Vem e Segue-Me, as escrituras, nossas orações, jejum e fortalecendo nosso lar e nossas famílias para
que quando tudo isso passar, possamos
estar bem para realizar nosso trabalho,
na igreja, servindo aos irmãos mesmo
a distância. Que Fortaleçam nossos lares com as ferramentas do evangelho
e seguindo as inspirações dos líderes.”

Como você e sua família estão fazendo
para manter o nível espiritual elevado
sem ir as capelas?
“Eu acho que no meu caso em especial
ir ate uma capela é bem legal . Essa
comunhão realmente nos faz muito
bem, aqui em casa tenho lido algumas
escrituras e tenho as minhas preferidas
que eu gosto e tenho lido elas também,
e tenho conversado com meu pai, trocado mensagem, e-mails pois hoje na
nossa família é mais eu e o lado do
meu pai na igreja, e a gente vem se
fortalecendo dessa maneira, lendo as
escrituras e praticando o que costumamos ler, isso é muito importante e bas-
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ESPORTE

tante desafiador pois estamos vivendo
desafios diários em casa a convivência
não é algo simples mas estamos muito bem, super felizes graças a tudo que
estudamos nas escrituras.

caminho a ser seguido, eu descobri o
meu e sou muito feliz por isso. Essa é a
minha obrigação para a comunidade e
para com Deus. Tudo que eu tenho hoje
é porque o Pai Celestial me abençoou
e me deu a oportunidade. Então, que
essas pessoas fiquem em casa, fiquem
bem, se cuidem e que tenham cada
vez mais fé. Esse momento irá passar
e vamos passar por isso cada vez mais
fortalecidos”.

Gostaria de acrescentar que esse é o
momento de busca da melhora espiritual. Acho que só isso vai nos fazer
entender, passar por isso e nos deixar
mais fortes pros próximos capítulos.
Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, essa pandemia, politicamente, a gente que se preocupa com
o próximo, saber o quanto é difícil assistir um telejornal, mesmo ler algo e
ver que nossos irmão estão morrendo
por “n” causas é muito difícil. O caminho se não for esse, não tem sentido,
não buscar entender o que Nosso Pai
Celestial quer de todos nós, é isso que
tento fazer”.

ARTHUR TALIATI:
Ao conversar com eles, puder perceber
o quão valioso o evangelho é, pois em
tempos difíceis, nossos líderes locais e
nosso profeta são inspirados para nos
fortalecer e ser um bálsamo para nossas almas. Sei que esse evangelho é
verdadeiro e que somos a luz do mundo.
Muito obrigado amigos pelas palavras
e por serem exemplos para nós.

Poderia mandar uma mensagem aos
membros que te acompanham e te vê
como um exemplo de atleta e membro?
“Para os que torcem por mim e gostam
do meu trabalho, só dizer muito obrigado, que continuem me acompanhando,
não faço nada mais que minha obrigação. Através do meu trabalho que hoje
é ser um atleta, através de tudo que eu
sou, é tentar abençoar a vida das pessoas assim como outras pessoas tem
me abençoado diariamente, é o que eu
tento, levar a oportunidade através da
mensagem de que a gente é capaz, a
gente pode mesmo vindo de uma comunidade, mesmo vindo de lugares
difíceis, mesmo passando por pressões
o tempo todo. Eu acho que temos um

Arthur Taliati

Bacharel em Comércio Exterior
Secretário do Quórum de Elderes
Ala Pimentas, Estaca Cumbica
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HISTÓRIA DA FAMÍLIA

TEMPO DE PREPARAÇÃO:
Indexação e História da Família são conselhos do profeta para o período de isolamento social.
Certamente você já deve ter ocupado seu tempo durante o período de
isolamento de muitas formas diferentes. Lendo livros que esperava ler há
muito tempo, organizando gavetas e
armários, preparando alimentos diferentes para a família, assistindo filmes e séries e até mesmo descansando, no entanto, há algo muito especial
que todos nós podemos fazer como
forma de preparação, e porque não,
de obediência.
Na última conferência geral, em abril
deste ano, nosso profeta, o Presidente
Russel M. Nelson nos fez uma promessa, de que “ se participássemos mais
do trabalho de Templo e da História da
Família, nós ampliaríamos e melhoraríamos nossa capacidade de ouvir ao
Senhor”. Ele nos aconselhou a dedicarmos nosso tempo neste período em
prol deste grandioso trabalho.

Dedicar esse tempo para, de forma individual ou em família, cuidarmos de
nossa genealogia e também da indexação, é uma ótima maneira de nos
aproximar mais do Espírito de Deus,
obedecê-lo e ter alegria.
Como mencionou o Presidente Nelson, o Senhor nos mostra, através das
escrituras sagradas, o padrão para
obtermos sucesso, felicidade e alegria nesta vida, precisamos escutar e
obedecer ao que Ele nos pede. Portanto, neste momento de tribulação,
podemos encontrar conforto e alegria ao seguir as palavras do profeta,
colocando nossa fé em ação.
Se você não sabe bem como começar
esse trabalho de Indexação e História
da Família pode buscar ajuda com os
consultores de História da Família de
sua ala ou estaca, eles poderão lhe
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ajudar muito, mesmo a distância, de
maneira virtual, a iniciar esse trabalho tão especial.

também poderão lhe ajudar nas primeiras vezes e retirar todas as suas
dúvidas sobre este trabalho.

Uma outra maneira de iniciar é
preenchendo o livreto “ Minha Família, Histórias que nos unem”. Você
pode buscar informações com familiares, em diários ou fotos da família
e até mesmo encontrar alguns dados
em cartórios, ou pela internet, como
por exemplo através do site www.
familysearch.org. Desta forma você
estará dando um importante passo
neste grande trabalho.

Com o bom uso da tecnologia e buscando a orientação necessária podemos realizar grandes coisas neste
período em que nos é solicitado que
nos resguardemos devido a pandemia.
Mesmo em tempos difíceis como este
podemos ser uma luz para o mundo e
o sal da terra. Podemos continuar trabalhando em sua obra, levando alegria
e conforto a muitas pessoas, porque
sabemos que ouvir aos conselhos do
profeta é uma maneira eficaz de nos
mantermos bem e no caminho correto.

A indexação também pode ser feita
facilmente se você tem acesso a um
computador, tablete ou smartphone,
basta acessar o site da igreja (www.
churchofjesuschrist.org), preencher
seu cadastro e começar a indexar. Os
consultores de História da Família

Somos um povo amplamente abençoado, mesmo durante períodos de
turbulência, pois sabemos que o Senhor está à frente deste grandioso
evangelho.
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Temos a oportunidade, mesmo isolados, de usar nosso tempo trabalhando na obra do Senhor e promovendo
a salvação a muitas pessoas de ambos os lados do véu, simplesmente
colocando nossa fé em ação como Ele
vem nos solicitando.

“O Pai Celestial está muito mais
disposto a ser generoso com Suas
bênçãos e misericórdias do que nós
em recebê-las e acreditar nelas.”
The Joseph Smith Papers.

As promessas são grandes para aqueles que dão ouvidos as palavras do
profeta de Deus. Ao ouvi-lo seremos
amplamente abençoados, teremos
mais poder para enfrentar as tentações e dificuldades que nos afligem,
aumentará nossa capacidade de sentir alegria, mesmo em meio a tantas
turbulências, haverá milagres em
nossos relacionamentos familiares e
em nossos casamentos.

Renata Finholdt

O Senhor está ansioso para nos abençoar com tudo isso, precisamos ouvi
-Lo e fazer nossa parte rapidamente!

Ala Ipanema, Estaca Porto Alegre Sul.
Casada, 3 filhos, mãe, esposa e dona de
casa em tempo integral.

20

ÁREA
RESERVADA
PARA
PUBLICIDADE

MÚSICA

MÚSICA

COMO A MÚSICA AJUDA
AS FAMÍLIAS DURANTE
O PERÍODO DE
ISOLAMENTO?
Nesses dias de Isolamento Social, em
aproveitar mais o tempo para descobrir formas para aproximarmos uns
aos outros e sairmos com nossos elos
familiares fortalecidos para enfrentar
os desafios do período de isolamento
e também do pós-pandemia. A música pode ser uma bela e eficaz ferramenta para a construção deste objetivo tão especial.

gamo-nos mais ao Senhor por meio
da música do que talvez por qualquer
outra coisa exceto a oração.”
Questiono-me, muitas vezes, se temos utilizado o nossos hinos sagrados como aliados neste tempo de
isolamento. Temos cantado, quando
nos sentimos tristes? Temos cantado
quando nos sentimos felizes? Temos
cantado quando queremos ensinar
princípios e doutrinas que muitas vezes estão facilmente expressos em
alguns hinos? Sinto-me emocionado
ao ver uma criança cantar “Eu quero
ser como Cristo”, devido a carga doutrinária que a mensagem deste hino
transmite através de uma inocente e
pequena criança.

Heber J Grant, 7º Presidente da Igreja,
ensinou em 1940: “O canto de nossos
hinos sagrados, escritos pelos servos
de Deus, tem um efeito vigoroso para
converter as pessoas aos princípios
do evangelho e promover a paz e o
crescimento espiritual.”¹ Elder J. Reuben Clark Jr. também ensinou: “Ache-
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“Há poderes ilimitados na música para
levar as famílias a uma maior espiritualidade e devoção ao evangelho. Devemos encher o lar com o som de música dignificante.”³ A paz ou a alegria
trazida pela música edificante, no ato
de cantarmos ou mesmo de sermos
seu receptor, pode promover a nosso
espírito um ambiente de tranquilidade
e paz em preparação para recebermos
orientação espiritual divina.

A boa música, sacra ou não, pode tornar momentos de nossa vida inesquecíveis, ao ponto de ao ouvir novamente as mesmas canções, nos
remetermos a atmosferas e cenários
que já se foram. Nas palavras do
grande compositor e cantor Oswaldo
Montenegro: “Quando eu não estiver
por perto canta aquela música que
a gente ria, é tudo que eu cantaria e
quando eu for embora você cantará.”

Em um momento onde a doença, a
morte, desemprego ou muitas outras
incertezas podem cercar ou até mesmo visitarem nosso lar, precisaremos
estar tranquilos para que não haja
interferência entre a comunicação do
Senhor e a nossa recepção.

A exemplo dos santos atravessando
as dificuldades em sua ida ao Oeste
Americano, que buscavam aliviar suas
dores e lembrar seus objetivos ao entoar juntos “Vinde Ó Santos”, nós como
Santos dos Últimos Dias ou não, não
devemos esquecer da boa música.

23

MÚSICA

MÚSICA

Usemos a música em momentos onde
a palavra não consegue sair dos lábios com força suficiente pra quebrar
nossas tristezas.
Como músico e grande apreciador da
boa música, sugiro a você algumas
maneiras para aliar a música ao seu
lar e a boa saúde física e espiritual
individual e da família:
1-Crie momentos para você e sua
família com música: Ao isolar-se
das ruas e das grandes movimentações, não aliamos isso a um sinônimo de isolamento também em seu
lar. Cantem Juntos, toquem um instrumento, reavivem as velhas cantigas de roda, gravem vídeos destes
momentos. A música no lar também
tem pode potencializar o desenvolvimento infantil.
2-Aprendam a cantar suas músicas/
hinos favoritos e até mesmo novas
músicas e novos hinos: Isso não só vai
ajudar a termos uma boa atmosfera
em nossa lar, mas também nos preparar para aumentar o repertório de nossos hinos para as reuniões públicas da
Igreja, assim que elas retornarem.
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3-Aprendam a tocar um instrumento
musical ou aperfeiçoem sua técnica
instrumental: Com o isolamento social
aumentaram as buscas por música na
internet. Mas engana-se que estamos
falando das lives. Aprender a tocar instrumentos musicais tornou-se o refúgio de muitas pessoas para dar mais
qualidade de vida ao indivíduo durante a quarentena.

Observamos assim, que nosso crescimento não estará em repouso durante a quarentena, mas em um constante ciclo de aprendizado ao aprender a
tocar um instrumento musical. A música está, ainda mais em nossos dias,
ao alcance de todos devido a diversidade de conteúdo disponível através
da internet e de bons profissionais
através das aulas EAD.

O Google Trends apontou um grande
crescimento do interesse por aulas
de música on-line neste período. As
cidades que tem aumentado sua busca por este tópico encontram-se nos
estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de
Janeiro, Paraná e São Paulo.

Nas palavras de Joseph F.
Smith: “Minha alma está sempre elevada e meu espírito
alegre quando ouço boa música. Regozijo-me muito.”5

De acordo com diversos especialistas, aliado ao princípio da persistência, aprender a tocar um instrumento
colabora para o bom desenvolvimento de muitos atributos. Entre eles o
desenvolvimento da memória, da
concentração, da coordenação motora, da criatividade, da disciplina e
da paciência. Todas estas melhorias
poderão colaborar para a construção
de um melhor cidadão, trabalhador e
também servo do Senhor.

Acredito que poderemos, através da
música, nos aproximar ainda mais
de nossos familiares, aumentar nossa sintonia com o Senhor e também
desenvolver habilidades que nos tornarão melhores pessoas, profissionais
e servos do Senhor. Então, que tal fazermos prova disso, colocando em
prática esta incrível ferramenta em
nossos lares e desfrutar seus benefícios duradouros?

Referências: ¹ Presidente Heber J. Grant, Improvement Era, setembro de 1940, p. 522.
² Presidente J. Reuben Clark Jr., Conference Report, outubro de 1936, p. 111.
³ “Prefácio da Primeira Presidência”,Hinos,1985.
4
Música: “Estrelas” Compositor: Oswaldo
Montenegro, Letra de Estrelas © Wb Music
Corp, Album “Escondido no tempo” (1999).
5
Presidente Joseph F. Smith, Conference Report, outubro de 1969, p. 110.

Thiago Trindade Trindade

Músico, Vocalista da Banda CSU - Clube
Social Urbano, Bacharelando em Direito
na Faculdade Estácio de Sá

25

MÃOS QUE AJUDAM

“O NOVO NORMAL PARA
OS MEMBROS DA IGREJA
DURANTE A QUARENTENA”
Desde que a quarentena começou, os
membros de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias, estão
sendo orientados pela liderança geral da igreja, sobre diversos assuntos
pertinentes aos serviços oferecidos
pela igreja. E como é de se esperar,
esses serviços interferem diretamente no cotidiano dos membros da igreja. Com isso os membros, tiveram que
adotar novos hábitos, que com mais
de dois meses de quarentena, viraram
o novo normal de um membro fiel da
igreja.

evidente, por exemplo: sem poder
fazer visitas fisicamente, os ministradores utilizaram bastante as redes
sociais para se conectarem e auxiliarem os seus ministrados. A liderança
utilizou bastante de aplicativos, para
se reunirem e se aconselharem mutuamente, para tomarem sempre as
melhores decisões e até mesmo as
atividades das unidades estão sendo
realizadas por meio de aplicativos,
como zoon, skype e etc.

Tempo de servir

Novas realidades

Com essa pandemia, o que não faltou
foi oportunidades de servirem. O programa Mãos que Ajudam, que tinha
como expectativa no início do ano, de
realizar projetos na área do meio ambiente, foi mudado para atender, esse
novo momento. Os membros no Brasil,
estão se empenhando para confeccionar sete milhões de máscaras, para serem doadas a pessoas carentes.

Os membros de todo mundo tiveram
que se reinventar para ministrar uns
aos outros. A igreja de Jesus Cristo,
sempre foi conhecida por ser uma
igreja que sempre uniu o moderno ao
tradicional, mesmo sendo uma igreja
bastante conservadora. Porém com a
nova realidade, isso ficou ainda mais
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Viver previdente
A irmã Suzane Oliveira do Ramo Floriano Piauí, falou de como a liderança
geral da igreja preparou os membros
para momentos como esse, onde preparou o “Vem e Segue-Me”, onde todos os membros podem ser autossuficientes, no ensino do Evangelho no
seu próprio lar.
A Igreja também por meio de seus
muitos recursos, tem auxiliado de
maneira extraordinária, seus membros por mais diversos canais de mídia, ofertando gratuitamente, como
vídeos, filmes, livros, audiobook, músicas, conferências, etc. para todos
aqueles que desejarem se inspirar.
Fagner Penha

A pandemia vai passar, como o Presidente Nelson falou, mas e esses novos hábitos? Veremos!

Ramo Floriano - Missão Teresina
Músico e Ator
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