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Sabemos que as bençãos da eterni-
dade estarão disponíveis a todos os 
membros justos que guardarem os 
mandamentos, sabemos também que 
o Senhor realizará os desejos de nos-
sos corações, contanto que sejamos 
merecedores, desta forma, aqueles 
que conheceram o evangelho e em 
vida não tiveram possibilidade de fa-
zer a longa viagem para receber suas 
ordenanças no Templo tem as mes-
mas bençãos reservadas, no entanto 
a construção de Templos em todo o 
mundo faz parte de levar o evange-
lho a todos os povos e desta forma 
converter os tando os judeus como 
os gentios. Nesta edição de “O Taber-
náculo” você encontrará a histórias e 
curiosidades dos Templos do Brasil, 
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Confira todas as edições da 
Revista O Tabernáculo em 
www.portalsud.com.br/otabernaculo

junte-se a nós nesta leitura e conhe-
ça um pouco mais de cada Templo do 
nosso país.

Conte sua história:
A revista “O Tabernáculo” é publica-
da mensalmente, caso tenha alguma 
história relacionada ao Evangelho, 
seja ela pessoal ou da sua ala, es-
taca, grupo de amigos, etc, estamos 
dispostos a ouvir sua história. Ela 
poderá ser publicada em uma edição 
futura, se necessário iremos trocar 
o nome dos envolvidos para preser-
var a privacidade de todos. Aguar-
damos suas histórias inspiradoras. 
Escreva sua história e envia para  
otabernaculo@portalsud.com.br.
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CAMPINAS CAMPINAS

TEMPLO DE CAMPINAS
                           

O segundo templo no estado de São Paulo

Opção para realizar ordenan-
ças quando não é possível ir 

no templo de São Paulo.

Algo que acontece com muita frequ-
ência no templo de Campinas é a pre-
sença de irmãos que residem na área 
do distrito do templo de São Paulo. 
Isso se dá pela proximidade e facili-
dade de acesso.

A um pouco mais de uma hora de via-
gem de carro, com a distância de ape-
nas cem quilômetros entre os dois 
templos é razoável optar pela ida ao 
templo de Campinas para quem mora 
na Grande São Paulo e cidades cir-
cunvizinhas.

Quando e Templo de São Paulo pas-
sou pela grande reforma que prece-
deu a rededicação o templo de Cam-
pinas deixou de ser uma opção para 
ser o único templo disponível para 
todo o estado de São Paulo.
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CAMPINAS CAMPINAS

Os eventos mais significativos 
do templo de Campinas são:

•	Anunciado: 3 de abril de 1997,
•	Abertura de terra: 1 de maio de 1998,
•	Dedicado em 17 de maio de 2002 

pelo presidente Gordon B. Hinckley,
•	É o 4º templo construído no Brasil,
•	111º templo da Igreja.

O Templo foi aberto para a visitação 
pública de 20 de abril a 11 de maio 
de 2002. Dezenas de milhares de pes-
soas, membros e não membros pude-
ram conhecer o templo e saber mais 
sobre sua importância para a religião. 

Durante a dedicação quatro sessões 
foram realizadas, o que permitiu a 
milhares de pessoas assistirem à de-
dicação. 

Antes da dedicação, o presidente 
Hinckley encontrou-se com um gran-
de grupo fora do templo e a pedra 
fundamental final foi assentada. A 
construção estava enfim oficialmente 
completa.

O edifício do Templo de Campinas 
ocupa uma área de 4.560m² e tem 
como estilo arquitetônico o pós-mo-
dernismo e tem como endereço o 
nome de um dos apóstolos desta dis-
pensação: Rua James Esdras Faust.

A cerimônia  de abertura de terra 
foi presidida por James E. Faust, um 
membro da Primeira Presidência que 
serviu como missionário no Brasil na 
década de 1940. O terreno do templo 
tem 25.010 m² (6,18 acres). 

O templo situa-se no topo de uma co-
lina do qual se pode ver boa parte da 
cidade de Campinas, possuindo qua-
tro Salas do ordenanças de investi-
dura e três salas de selamentos. Cen-
tenas de pessoas vieram à cerimônia 
de abertura da terra e à dedicação do 
terreno.

Na cerimônia inovadora, o Élder W. 
Craig Zwick, dos Setenta e presidente 
da Área Brasil, observou: “Foi emocio-
nante ver cerca de 50 ônibus usados 
para transportar as pessoas e ver as 
pessoas reunidas na colina; havia 
uma multidão de santos fiéis. Toda a 
experiência parecia Pentecostes”. 

Referindo-se à carta de um menino 
de oito anos de idade, que trabalhou 
duro para ganhar, e realizar uma do-
ação de 100 dólares para ajudar na 
construção dos trinta novos templos 
menores anunciados na conferência 
de abril, de 1997 o Presidente James 
E. Faust observou que ele [o menino] 
e um homem que enviou um milhão 
de dólares no mesmo dia “[ambos] 
seriam igualmente abençoados por 
sua fidelidade, independentemente 
do tamanho de sua doação”.
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CAMPINAS

Igor Gruchka
Jornalista

Presidente da Escola Dominical da 
Ala Jundiapeba, Estaca Mogi das Cruzes

A Cidade de Campinas:
A prefeitura da cidade de campinas 
mantém uma página no site da cida-
de (https://conheca.campinas.sp.gov.
br/pois/1000) com informações so-
bre o templo e explica aos cidadãos 
o motivo de nem todos poderem en-
trar no templo, e que convida toda a 
população a conhecer a parte externa 
do templo.
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CURITIBACURITIBA

TEMPLO DE CURITIBA

O segundo Templo da Região Sul do 
Brasil, foi o Templo de Curitiba, nesta 
cidade fria e chuvosa, muitos mila-
gres precederam até o dia da dedica-
ção, e se seguiram durante a dedica-
ção celebrada em 2008, e podem ser 
vistos até a data de hoje, mesmo em 
meio a diversos desafios desta época 
de pandemia. 

Confira um pouquinho destas 
histórias milagrosas!

Acontecimentos Importantes
•	 A construção do Templo de Curiti-

ba foi anunciada em 23 de Agosto 
de 2002.

•	 A cerimônia de abertura da terra 
ocorreu em 10 de Março de 2005 
e foi realizada por Russell Ma-
rion Nelson, do Quórum dos Doze 
Apóstolos.

•	 A estátua do anjo Morôni, pre-
sente em quase a totalidade dos 
Templos SUD foi colocada sobre 
a torre do Templo de Curitiba em 
11 de Janeiro de 2008, em ceri-

mônia para 1200 pessoas, presi-
dida por Rusell M. Nelson.

•	 O período de visitação pública foi 
entre 10 e 24 de Maio de 2008.

•	 A dedicação aconteceu à 1 de Ju-
nho de 2008, precedida de uma 
Noite de Celebração dia 31 de 
Maio no Estádio Joaquim Américo 
(Arena da Baixada).

Foto: Acervo Zacarias Vidal Oliveira.
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Cibele Kzeczik Freire
Estaca Boqueirão, Curitiba 

Bacharel em Direito

A dedicação do Templo em 2008, re-
alizada pelo Profeta Thomas S. Mon-
son, foi um marco na vida de milhares 
de famílias residentes na cidade de 
Curitiba e outras cidades vizinhas.

Confira alguns depoimentos emocio-
nantes deste dia tão sublime na cida-
de do Paraná.

Eu estive na abertura de terra tam-
bém, quando servia como missionária. 
Senti o amor do Senhor. É um privilé-
gio grande presenciar esse momento 
histórico para um povo que amo tanto. 
(Priscila R. Camargos Teixeira – na Pági-
na do Templo de Curitiba no Facebook).

A área do templo foi minha primeira 
área da missão, lembro que eu e meu 
companheiro sempre passávamos ao 
lodo de um matagal e árvores, não 
tinha nenhuma residência ou condo-
mínio, isso em 2002, foi uma grande 
benção e alegria quando soubemos 
que o terreno do Templo havia sido 
comprado e pouco tempo depois o 
Presidente Hinkley dedicou o local do 
Templo (Sivaldo Pedroza – na Página 
do Templo de Curitiba no Facebook).

Foi um dia, bem especial! O senti-
mento e o privilégio de estar lá foi 
maravilhoso! Nosso atual Profeta es-
tava lá.

O genro dele era Presidente da Mis-
são Curitiba. (Ricardo Alves de Lima 
– na Página do Templo de Curitiba no 
Facebook).

Sempre pensei, não sei porque, que 
o templo seria no terreno da Mateus 
Leme no centro de Curitiba, quando 
foi anunciado o local do terreno fi-
quei pensando que o senhor em sua 
infinita sabedoria escolheu o que 
seria melhor ao nosso acesso e fre-
quência. Mesmo sendo pra nós fora 
de lógica no momento, era um lugar 
longe da área central, num lugar que 
parecia na época longe, sem mui-
ta infraestrutura mas o Senhor tem 
nos abençoado tanto desde aquele 
dia que me emociono quando pego 
o ônibus que para em frente ao Tem-

plo, e ao chegar vejo tanto progresso 
na região em torno do Templo, é hoje 
a região mais valorizada de Curitiba.
(Andreia Nascimento – Na página do 
Facebook do Templo de Curitiba).

Nos tempos atuais milhares de 
membros da Igreja são abençoados 
com as ordenanças pessoais e fami-
liares realizadas no Templo desde a 
sua dedicação.

Além dos membros da Igreja, o Tem-
plo também abençoa a vida da co-
munidade e dos pesquisadores do 
evangelho, todos conhecem o famoso 
Templo da cidade, as visitas ao Tem-
plo realizadas por pesquisadores tra-
zem o espírito milagroso deste local 
sagrado para as suas vidas.

Atualmente o Templo de Curitiba pas-
sou por uma breve limpeza geral e al-
guns ajustes externos, aproveitando o 
fechamento devido a pandemia.

Curitiba foi a primeira cidade a ter 
autorização da Igreja a reabrir o Tem-
plo no Brasil na fase 1  para ordenan-
ças de Selamento Próprios, algumas 
famílias foram abençoadas com esta 
possibilidade e presenciaram o se-
lamento de jovens casais e puderam 
realizar seu tão sonhado selamento 
para eternidade.

Presidência do Templo de Curitiba

Acreditamos que está sendo um 
período difícil para todos nós, mas 
também um período para reflexões, 
estudo, pesquisa familiar e de aproxi-
mação ao nosso Pai Celestial.
(Presidente Getúlio Silva na página do 
Facebook do Templo de Curitiba).

Foto durante a construção do 
Templo de Curitiba em 2007
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FORTALEZA FORTALEZA

TEMPLO DE FORTALEZA
                           

Dedicação do Templo de Fortaleza e as 
primeiras ordenanças

Ter participado da cobertura da pri-
meira sessão de dedicação e assisti-
do à segunda sessão em 2 de junho 
de 2019 foi uma experiência muito 
significativa. Embora todos os irmãos 
quisessem estar dentro do templo na 
primeira sessão,  estar e ver de perto 
a colocação simbólica da pedra angu-
lar e sentir a reverência e respeito de 
outros profissionais da imprensa lo-
cal tornou a experiência muito mais 
significativa. Foi a manifestação do 
Espírito Santo sendo percebida e sen-
tida por todos que estavam ali perto.

Durante a cobertura, que foi ao vivo 
para o página do Facebook da TV SUD, 
alguma pessoas foram entrevistadas 
como o irmão Nei Garcia, Diretor de 
Assuntos Públicos da Área brasil, o ir-
mão Luisandro Szlachta, Regente do 
coral da Dedicação e alguns outros 
membros que estavam presentes.

Outras entrevistas foram realizadas 
na entrada da capela à frente do 
templo, Ala Dunas, enquanto outros 
membros aguardavam para assisti-
rem à segunda sessão. 
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Havia muita expectativa nos olhares 
dos irmãos que esperavam sob o sol 
escaldante da tarde cearense. Muitos 
relataram as dificuldades para irem 
em caravana ao Templo de Recife e 
irmãos mais antigos ao Templo de 
São Paulo, pois para essas caravanas 
muitos irmãos buscavam conciliar 
suas férias do trabalho com as férias 
do trabalho do cônjuge à data das 
caravanas, sem ainda contar com as 
condições financeiras que limitavam 
a frequência às caravanas.

Com 9,1 milhões de habitantes, o Cea-
rá teve crescimento de 0,6% desde 
2018. Cerca de 46,4% da população 
está concentrada em nove municípios 
com mais de 100 mil habitantes. For-
taleza ainda se mantém como cidade 
mais populosa, com 2,7 milhões de 
pessoas.1

Eventos significativos 
relacionados ao Templo 

de Fortaleza:

Anunciado: 
Sessão de Sábado da Confe-
rência Geral de 3 de outubro 

de 2009;

Abertura de terra: 
15 de novembro de 2011;

Dedicado: 
2 de junho de 2019 pelo 
Élder Ulisses Soares, do  

Quórum dos Doze.2

FORTALEZA FORTALEZA

Luisandro Szlachta
Regente do Coral da Dedicação  

do Templo de Fortaleza

Nei Garcia
Diretor de Assuntos públicos  
da Área Brasil
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FORTALEZA

CURIOSIDADES:
O Templo de Fortaleza é o primeiro 
templo dedicado por um apóstolo 
brasileiro, o que tornou a dedicação 
muito dignificativa para todos, inclu-
sive para ele, que se emocionou al-
gumas vezes durantes as sessões de 
dedicação.

No período de construção e dedica-
ção do Templo de Fortaleza houve-
ram ajustes nos prazos e outras “com-
plicações” frente à resistência política 
ao vice-prefeito de Fortaleza, o irmão 
Morôni Bing Torgan, que inclusive 
é setenta de área. Foi o oposto que 
muitos irmãos pensavam, que ter um 
membro da igreja no segundo maior 
cargo político na cidade seria uma 
oportunidade de facilitar a tramita-
ção de documentos e alvarás. 

A oposição política inflamou-se já 
que o edifício era de importância 
para o vice.

Os irmãos da região metropolitana 
de Fortaleza foram extremamente 
obedientes às orientações referentes 
ao não deslocamento para o templo e 
capela em frente, para tornar possível 
e confortável às centenas de visitan-
tes de outras regiões. 

Presenciei o que não imaginava. Para 
a segunda sessão de dedicação a ca-
pela não encheu, nem mesmo a parte 
da capela, o mais inusitado foi que 
para o início da dedicação mais mem-
bros da capela foram convidados para 
entrarem no templo para assistirem 
de lá, pois também não estava cheia 
o suficiente.

Até o início do ano de 2019, nós que 
moramos em Fortaleza frequentáva-
mos o Templo do Recife. Com uma 
viagem aproximadamente de 12 ho-
ras de ônibus fretado, cansativa, mas 
nós íamos com um enorme propósi-
to de aprendizado, esse era o nosso 
combustível durante todo o período 
de caravana. 

Em junho de 2019 o Templo de For-
taleza foi dedicado pelo Élder Ulis-
ses Soares, desde então nós somos 
privilegiados de ter um Templo perto 
de nossas casas e de poder aprender 
um pouco mais do plano que Deus 
tem para cada um de seus filhos, 
tudo isso se resume em um senti-
mento de gratidão.

Lembro-me, como se fosse hoje, o dia 
que ouvi um líder em seu discurso 
ainda na Bahia, falando da alegria que 

o povo de Fortaleza tiveram quando 
foi anunciado a construção do Tem-
plo aqui em Fortaleza. Meu nome é 
Marisandra Lopes, sou baiana mas 
tive o privilégio de vir morar em For-
taleza três anos atrás. Falo privilégio 
não pela cidade em si, mas também 
pelo fato de ter um Templo,  a casa do 
Senhor, como meu esposo Marcelio 
Lopes falou, tão perto de nós.

Foi maravilhoso acompanhar sua 
construção,  experiência única parti-
cipar da casa aberta antes da dedica-
ção, ver os olhares admirados com a 
beleza do prédio, das pessoas que eu 
e meu esposo Marcelio acompanha-
mos nos deixavam muito felizes.  

Realmente somos gratos ao Senhor 
pelos convênios próprios que fize-
mos no Templo, sou muito feliz em 
servir toda semana com meu esposo, 
ajudando nossos familiares, amigos, 
irmãos em Cristo que não tiveram a 
oportunidade de realizar tais convê-
nios enquanto vivos, dando assim a 
oportunidade de terem também uma 
família eterna.

Eu sei que o Templo é a casa do Se-
nhor e que a profecia do Profeta Elias 
“Ele converterá o coração dos pais 
para os filhos, e o coração dos filhos 
para os pais” se cumpre nas ordenan-
ças do Templo.

Oro ao Senhor para sempre sermos 
dignos de entrar no Templo e sentir 
de tão perto o Seu grande amor.

Marisandra Santana Lopes
Professora da ORM

Antônio Marcelio Lopes
Presidente da Escola Dominical Ala 

Estaca Fortaleza Brasil Ceará

FORTALEZA
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Boris Gruchka
Jornalista da Rede SUD de Comunicação

Estaca São Paulo brasil Jaçanã

1º casal selado no Templo de Fortaleza
Nos sentimos extremamente honrados 
de termos sido o primeiro casal a ser 
selados no templo de Fortaleza. Nossa 
meta era que nos selaríamos no primei-
ro dia de funcionamento do templo. Não 
tínhamos pretensão de sermos os primei-
ros, mas sim de poder realizar esse gran-
de sonho rumo a nossa eternidade. O Pai 
Celestial foi muito bondoso e amoroso 
conosco e cuidou de tudo de tal maneira 
que tivemos esse imenso privilégio! 

O dia em si foi um momento muito espe-
cial. Ao lado de nossos familiares e ami-
gos, sentimos uma alegria inexplicável 
de poder dar mais esse passo. 

Nós servimos missões de tempo inte-
gral e essa meta de casar no templo com 
certeza era uma das maiores metas que 
poderíamos realizar como missionários 
retornados. Todas as promessas que fi-
zemos com o Senhor naquele dia foram 
inesquecíveis e também muito significa-
tivas para nós. 

Um ano após nosso selamento, tivemos a 
alegria de saber que esperávamos nossos 
primeiros filhos (gêmeos). 

FORTALEZA
Dois meses após a descoberta, infeliz-
mente eles não progrediram. O que que-
remos dizer com isso é que nessa hora 
nos lembramos do propósito do nosso 
casamento eterno. Lembramos que te-
mos a grande e rica promessa de que 
as famílias podem ser eternas, e que ao 
seguirmos fielmente o plano do Salvador, 
poderemos viver com Deus e com nossa 
família para sempre. 

Nossos corações encheram-se de espe-
ranças ao lembrar que poderemos um dia 
encontrar nossos filhos novamente. Cer-
tamente esse fardo tornou-se mais leve! 

Prestamos nosso testemunho de que 
sabemos que o casamento no templo é 
uma das maiores bênçãos que podemos 
desfrutar aqui nessa vida e por toda eter-
nidade. Temos convicção disso! Sabemos 
que o templo é um lugar sagrado. Deixa-
mos essas palavras com muita gratidão 
e amor em nome de Jesus Cristo, amém!

Referências:
1. Os dados são correspondentes à data de 1º 
de julho de 2019 extraídos de opovo.com.br
2. Dados extraídos de churchofjesuschrist.
org/temples/details/fortaleza-brazil-temple

Lisiane S. Lima  e Jared . A.Guimarães 
Data do selamento: 11/06/2019 

Ala Luz, Estaca Luz - Curitiba - PR
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MANAUS MANAUS

Não dá pra falar de Manaus sem fa-
lar do sacrifício que seus santos pio-
neiros fizeram por mais de 3 décadas 
para ir ao templo, antes sua viagem 
era de quase 15 dias de ida e vinda 
entre São Paulo e Caracas na Vene-
zuela, eram 4 dias de barco e 3 dias 
de ônibus para o templo de São Pau-
lo, muitas vezes esses valorosos ir-
mãos vendiam tudo que tinham para 
ir à casa do Senhor, eles pagavam o 
ano inteiro para passar uma semana 
no templo fazendo suas próprias or-
denanças e após, para os seus ante-
passados. Eu chorei muitas vezes em 
suas casas ao ver tamanha fé. 

A viagem era cansativa, mas eles nun-
ca reclamaram, sua felicidade era che-
gar o mês de janeiro para iniciarem 

sua jornada e ao ver eles retornando 
eu via seu semblante cheios de espe-
rança, de fé e de agradecimento.

Eu me lembro que em 2001 o Élder 
Oaks foi à Manaus, eu era missionária 
na época. Ele falou a seu povo e pro-
meteu que eles teriam uma casa para 
adorar Deus e fazer suas próprias or-
denanças lá, só precisavam continuar 
fiéis e guardando os mandamentos.

No dia de 23 de maio de 2007 para 
a alegria dos membros da igreja no 
Amazonas e estados vizinhos foi 
anunciado a construção do templo 
de Manaus. Em 20 de junho de 2008 
foi a cerimônia de abertura de terra 
presidida pelo Elder Charles Didier 
Setenta de área na época.

TEMPLO DE MANAUS
                           

Histórias e Curiosidades da 
Dedicação do Templo
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MANAUS MANAUS

No dia 9 de Junho de 2012 houve 
uma celebração cultural apresentado 
em sua maioria por jovens. Foi uma 
noite memorável rever membros e 
amigos através de transmissão para 
estacas do Brasil, foi emocionante a 
alegria de todos os presentes, mas 
algo que foi inesquecível foi quando 
a van e o barco entraram para repre-
sentar a primeira caravana, os pionei-
ros daquela região, casais que logo 
após seu casamento civil se aventu-
ravam para serem selados no templo 
de São Paulo.

E finalmente dia 10 de junho de 2012 
o templo de Manaus foi dedicado 
pelo Elder Dieter Uchtdorf, foi lindo 
especial e espiritual para todos os 
presentes e para os missionários que 
serviram em Manaus antes desse mo-
mento histórico e que foram pra lá 
apenas para assistir a dedicação em 
alguma capela, em uma reunião na 
sexta a noite com o presidente Costa, 
primeiro presidente da Missão Ma-
naus e outros presidentes que tam-
bém presidiram a missão, esses mis-

sionários receberam dele os convites 
para assistirem a dedicação dentro 
do templo.

Falei com alguns desses missionários e 
obtive os seguintes e lindos relatos:

Cristiano Bazílio que serviu missão 
de (97/99) 
“Na sexta feira foi fantástico lá com 
Cláudio Costa, eu nunca vivenciei 
uma experiência tão espiritual, tinha 
acho que 7 ou 8 presidentes da Mis-
são falando, se quando um presidente 
de Missão fala já é fantástico imagina 
8 falando? Lembro da promessa que 
eles falaram do Livro de Mórmon que 
o evangelho chegaria aos Lamanitas 
e floresceria.  O que mais me marcou 
foi na dedicação dentro do templo. 
Eu estava em uma sala talvez com 30 
pessoas no máximo. E quando nós co-
meçamos a cantar o hino eu percebi 
que a quantidade de vozes que esta-
vam cantando era muito mais forte 
do que as pessoas que estavam ali, 
e teve um momento que eu parei de 
cantar e fiquei só prestando atenção 

nas vozes e olhando ao redor e tive 
um sentimento, de que tinha mais 
pessoas cantando conosco, pessoas 
que eu não consigo ver, eu chorei 
bastante durante a dedicação por sa-
ber que de alguma maneira com meu 
trabalho eu tinha ajudado a edificar 
uma pedrinha lá do templo de Ma-
naus.”

Danilo de França (96/98) 
Tive uma experiência com um pes-
quisador de Cruzeiro do Sul eu bati-
zei ele no final de 96,  ele era viúvo 
e depois de alguns anos ele casou 
novamente e se selou com sua nova 
esposa no Templo de Manaus, então 
realmente para aquele povo era um 
milagre muito grande ter um templo 
mais perto. O trabalho missionário 
antes da dedicação do templo, foi 
muito forte naquela região.  Manaus 
é do tamanho de 2 cidades que te-
mos aqui no Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias e Santo Agostinho e aqui te-
mos o equivalente a uma estacam, e 
lá no mesmo espaço só Manaus tem 
9 estacas e 1 distrito”

Paulo Alexander de Neri (98/00)
“Quando fui para a dedicação do tem-
plo de Manaus, tive uma experiência 
espiritual muito especial.” Ele cita so-
bre a reunião com os presidentes de 
Missão, depois acrescenta, “O então 
presidente Cláudio Costa, começou a 
compartilhar experiências de quando 
o profeta havia visitado o terreno do 
templo, o Senhor o havia mostrado, o 
terreno  parecia um pântano,  mas o 
Senhor o havia mostrado quão belo 
seria naquele local.  Após comparti-
lhar, ele nos disse que aquele lindo 
edifício foi construído com sacrifício 
e fé e nós missionários retornados 
assentamos pelo menos um tijolo na-
quele lugar sagrado, e principalmente 
éramos dignos e aceitos pelo Senhor 
e uma forma de demonstrar  sua gra-
tidão pelo nosso trabalho realizado e 
éramos dignos de assistir a dedicação 
num lugar especial que era dentro do 
templo. Quando ele mencionou estas 
palavras meu coração se encheu de 
uma alegria poucas vezes sentida. 
Tive a oportunidade e o privilégio 
de assistir todas as seções dentro do 
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templo, a segunda seção estava jun-
to com algumas pessoas que havia 
batizado, não tem preço, não há des-
crição sobre o sentimento com eles 
lá dentro. “Gratidão” é a palavra que 
posso expressar ao Salvador, ao Pai 
Celestial e ao Espírito Santo por cada 
sentimento que tive naquele maravi-
lhoso dia. Sei que anjos estavam na-
quele local, sei que muitos seres do 
outro lado do véu estiveram naquela 
ocasião sagrada.”

A irmã Valderiza Paiva disse: 
“A dedicação do templo de Manaus 
foi uma benção muito esperada por 
todos os santos amazonenses. Para 
mim em especial foi um aconteci-
mento único, ao adentrar e não só ver 
a beleza arquitetônica, mais princi-
palmente a paz que emanava daque-
le lugar sagrado,  envolveu-me de tal 

forma, que senti uma alegria e imen-
sa gratidão por estar fazendo parte 
de um marco na sociedade dos San-
tos dos Últimos Dias aqui em minha 
querida cidade de Manaus. Quando 
começou a cerimônia de Dedicação, 
eu estava sentada em uma das salas 
do dentro do templo, senti como se 
todo meu corpo levitasse, a emoção 
tomou conta, queria que aquele mo-
mento não acabasse, pois era algo 
tão sublime o que eu sentia, uma 
certeza que pairava em meu coração, 
que aquele prédio tão bonito era li-
teralmente a casa do Senhor, ergui-
da em nome Dele, para realizar Seu  
trabalho. Ao entrar sentia a Santidade 
que emanava como sinto até hoje, o 
espírito fala a nós de uma forma tão 
clara, que o meu testemunho aumen-
tou, meu amor por essa obra sagrada 
tem um significado eterno.”

O irmão Martel relatou: 
“Foi muito espiritual. Servia como bis-
po na época e acompanhei de perto a 
preparação dos irmãos para a dedica-
ção. E quando estava lá, vê-los entrar 
no templo e participarem desse mo-
mento sagrado e histórico para mim 
foi muito edificante e sagrado. Estar 
perto de um apóstolo de Deus e na 
casa Dele, realmente é muito especial 
e marcante. Como poderia esquecer 
tais sentimentos? Jamais! O Templo 
verdadeiramente é a casa do Senhor!”

Esses irmãos e missionários retorna-
dos tanto os que estavam presentes 
como aqueles assim como eu que as-
sistimos de nossas estacas, fomos en-
volvidos de pura gratidão ao Senhor, 
por Ele ter aceito tantos sacrifícios, 
seu povo não precisava mais andar 
por vários dias para ir a Sua Casa. 

MANAUS MANAUS

E em meu coração o sentimento de 
que com meu serviço eu ajudara a as-
sentar um tijolo daquele maravilhoso 
edifício. 

O templo funciona de terça a sába-
do das 15h às 20hs, com sessões de 
investidura, iniciatórias, selamentos e 
batistério.

A CIDADE DE MANAUS

A cidade de Manaus também é co-
nhecida, além da hospitalidade de 
seu povo, pelas riquezas naturais,  
uma delas é o famoso encontro das 
águas, um dos pontos mais lindos, 
cartão postal e turístico,  os Rios Ne-
gro e Solimões que se encontram e 
não se misturam. É uma cidade que 
inclusive também tem muitas e lin-
das cachoeiras.
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Tem também uma festa popular que 
já se tornou mundialmente famosa 
que acontece em Parintins. Quando os 
outros estados comemoram São João 
eles fazem a festa do boi Garantido e 
Caprichoso. É voltada para a cultura 
indígena, as músicas, as roupas e toda 
a organização é voltada para exaltar 
essa cultura.

Ana Sampaio
Professora,

Graduada em Letras - Português e Inglês
Estaca Cumbica

MANAUS
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SÃO PAULOSÃO PAULO

O Templo de São Paulo, foi o primeiro 
Templo na América do Sul ele abriu 
as portas para as ordenanças eternas 
antes reservadas apenas aos que ti-
nham condições de uma longa via-
gem ao exterior.

A construção do Templo de São Paulo 
foi um avanço na designação de le-
var o evangelho e consequentemen-
te suas bençãos a todas as nações, 
sendo o primeiro na América do Sul 
beneficiou não somente os membros 
do Brasil, mas também de todos os 
países vizinhos.

No site da igreja encontramos 
as seguintes datas de eventos 
significativos:

•	 Anunciado - 1 de março de 1975 
• Abertura de terra - 20 de março de 1976
•	 Dedicado - 30 de outubro de 1978
•	 Rededicado - 22 de fevereiro de 2004

No entanto, nesta matéria gostaría-
mos de incluir outras duas datas mui-
to importantes para o Templo e os 
membros da Igreja no Brasil.

•	 Festival cultural da Rededicação 
21 de fevereiro de 2004

•	 Abertura do Centro de Visitantes 
Janeiro de 2019

Desta forma podemos dividir a his-
tória do Templo em 3 períodos, todos 
com suas peculiaridades e importân-
cia sempre lembrados:

1. Anúncio, abertura da terra, cons-
trução e dedicação

2. A reforma e rededicação, agora 
com a famosa estátua do anjo 
Morôni e a apresentação cultural 
no Pacaembu com a presença do 
profeta

3. A construção e abertura do Cen-
tro de Visitantes

Templo de São Paulo
                           

As bençãos da eternidade chegam aos santos da 
América do Sul
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SÃO PAULOSÃO PAULO

1 - O começo de tudo

O templo de São Paulo tem desde seu 
início uma particularidade para os 
membros atuais, ao contrário do que 
estamos acostumados atualmente 
em ter o anúncio da construção dos 
novos templos durante a Conferên-
cia Geral o Templo de São Paulo foi 
anunciado durante a primeira Confe-
rência Anual da Igreja no Brasil, esta 
realizada no Anhembi/SP, outra curio-
sidade refere-se as etapas de abertu-
ra da terra e posterior construção, a 
abertura da terra em março de 1976 
ocorreu com centenas de membros 
se reunindo para literalmente ABRIR 
o terreno removendo arbustos, bana-
neiras e ervas daninhas, já a constru-
ção contou com a ajuda de mais de 
800 membros de diversas localidades 
que ajudaram fazendo mais de 50 mil 
blocos de gesso e quartzo para o re-
vestimento externo do Templo.

A pedra angular do templo de São 
Paulo foi cimentada em 9 de Março 
de 1977, quase um ano depois da 
abertura de Terra, pelo Presidente 
Marion G. Romney, segundo conse-
lheiro na primeira presidência. A ceri-
mônia foi presidida pelo Élder Spen-
cer W. Kimball, e dirigida pelo Élder 
James E. Faust.

A visitação do Templo contou com 
mais de 70 mil visitantes e diversos 
missionários retornados serviram 
para a recepção, durante a visitação 
um grupo de 60 membros apresentou 
uma peça teatral intitulada “A Porta”, 
o sucesso desta apresentação certa-
mente incentivou o grande Festival 
Cultural realizado no estádio do Pa-
caembu na ocasião da rededicação.

Em 1978 o presidente Kimball reali-
zou a dedicação do templo, ao todo 
foram 10 sessões dedicatórias e per-
to de 13.000 santos dos últimos dias 
puderam participar.

Com a dedicação do Templo as mu-
danças na região foram muito além 
de um prédio bonito para ser frequen-
tado, até mesmo o comércio local foi 
afetado um ótimo exemplo disto foi a 
Confecções de roupas para o templo. A 
fabrica Colmeia passou a confeccionar 
localmente confecciona roupas para 
os serviços do templo e garments para 
servir a todos os membros do Distrito 
do templo de São Paulo.  

2 - É hora de se renovar, modernizar

Com a dedicação do Templo de Cam-
pinas, o Templo de São Paulo foi 
fechado para renovação, moderni-
zação e ampliado em 2003, os mó-
veis originais, feitos de qualidade 
excepcional na fábrica do primeiro 
presidente de estaca do Brasil, foram 
facilmente restaurados em excelen-
tes condições.

Certamente o maior símbolo da re-
novação do Templo de São Paulo foi 
a instalação no dia 20 de agosto de 
2004 da Estátua do Anjo Morôni no 
topo do pináculo do Templo.

O Templo de toda a América do Sul

Temos que agradecer nossos herma-
nos argentinos e nos lembrar que 
apesar do primeiro templo ser no 
Brasil a obra missionária só começou 
aqui pouco mais de 1 ano após do 
trabalho de evangelização ter se ini-
ciado lá e os primeiros missionários a 
atuar no Brasil vieram da argentina.

O distrito (área geográfica) original 
do templo de São Paulo tinha apro-
ximadamente 208.000 membros dos 
seguintes países, Argentina, Brasil, 
Uruguai, Paraguai, Peru, Chile, Bolívia, 
Equador e Colômbia e a área mais 
próxima do templo, o Estado de São 
Paulo tinha pouco mais de 11.100 
membros.
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SÃO PAULO

Após o término da renovação e an-
tes de ser rededicado o templo foi 
aberto ao público, a visitação contou 
com mais de 99 mil participantes, 
incluindo autoridades governamen-
tais. Os visitantes ficaram impressio-
nados com um sentimento de paz, 
resultando em 6.000 pedidos de vi-
sitas missionárias e várias histórias 
de conversão. 

Desta forma para a rededicação em 
fevereiro de 2004 acontece sua última 
visita do presidente Gordon B. Hincley 
ao país, tendo nesta época 93 anos. 

3 - Pioneirismo Renovado, o 
Centro de Visitantes

O Templo de São Paulo é o primeiro 
do Hemisfério Sul a receber um Cen-
tro de Visitantes.

Com a abertura de mais templos em 
toda a América do Sul e também 
no Brasil as grandes caravanas que 
viajavam por dias e da mesma for-

ma permaneciam por dias nos Tem-
plos diminuíram consideravelmente, 
desta forma o alojamento anexo ao 
Templo deixou de ter a relevância 
anterior e para melhor aproveitar o 
prédio já construído e também pro-
porcionar ao membros do Brasil uma 
nova experiência principalmente 
na forma de apresentar a igreja aos 
seus amigos, foi construído o Centro 
de Visitantes.

SÃO PAULO

No dia 21 de fevereiro  66 mil mem-
bros e amigos se reuniram para uma 
apresentação cultural, em que jovens 
de todo o Brasil representaram as 
muitas culturas do país. Durante o 

dia, líderes da Igreja, incluindo o Pre-
sidente Hinckley, falaram no estádio 
e no dia 22 a rededicação foi trans-
mitida via satélite para 184 estacas e 
13 distritos.
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Márcio Galhardo
Publicitário e Jornalista

Estaca Campo Limpo

SÃO PAULO

Mas o que é um Centro de Vi-
sitantes?
Podíamos simplesmente definir como 
um local para se ter experiências es-
pirituais e compreender a importân-
cia de Cristo na vida de todos, mas 
principalmente sua relevância para os 
Santos dos Últimos Dias, mas o Cen-
tro de Visitantes vai além, é um local 
onde a história e cultura da Igreja é 
exibida para membros e amigos da 
Igreja, ajudam a explicar as crenças 
da Igreja ao público e ao contrário 
do que muitos imaginam o Centro de 
Visitantes não são exclusividades dos 
templos, locais históricos da Igreja 
como o Monte Cumora, Independen-
ce, Kirtland, Nauvoo e o Centro de 
Genealogia em Utah também contam 
com estas construções.

Cada Centro de Visitantes tem suas 
peculiaridades e respeitam a história 
local, mas todos são centralizados em 
Cristo e o compromisso dos membros 
da igreja em seguir seu exemplo, em 
São Paulo se destacam a  história da 
Igreja no Brasil e o legado de cente-
nas de santos pioneiros.
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PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE

O ano era 1997 apenas um Templo 
estava funcionamento no Brasil, o 
Templo de São Paulo, outro já havia 
sido anunciado em Recife, mas ainda 
estava em fase de construção quan-
do na Conferência Geral de outubro, 
o povo gaúcho foi surpreendido com 
o anúncio do profeta de um Templo 
em Porto Alegre, sessenta e um anos 
após a chegada dos primeiros missio-
nários na cidade.

Isso significava muito para os milha-
res de membros do Sul do país que 
viajam por muitas horas, vindos de lo-
cais muito distantes, para frequentar 
a Casa do Senhor no estado de São 
Paulo, a fim de realizar suas próprias 
ordenanças bem como para seus fa-
miliares falecidos. As caravanas ao 
Templo de São Paulo eram grandes 
eventos planejados com muita ante-
cedência e que demandavam tempo 
e dinheiro.

O Templo de Porto Alegre faria parte 
de um projeto de pequenos Templos 
anunciados pelo Presidente Gordon 
B. Hinckley.  Trinta e oito Templos fo-
ram anunciados, construídos e dedi-
cados neste projeto com arquitetura 
praticamente idêntica, apenas com 
pequenas variações de acabamento, 
paisagismo e configuração.

Um grande comitê foi iniciado, pre-
sidido pelo Élder J. Kent Jolley, então 
presidente da Área Brasil Sul, para 
que todos os aspectos fossem mi-
nuciosamente cuidados. As áreas de 
atenção foram divididas em subcomi-
tês, presididos por dignos portadores 
do Sacerdócio, a fim de que nada pas-
sasse despercebido.

O Élder Klein, do quórum dos setenta, 
na época designado como presidente 
do subcomitê histórico, relatou:  “Foi 
um privilégio ter sido chamado para 
dirigir este subcomitê do Templo de 
Porto Alegre. Logo após minha de-
signação começamos a enviar um 
pequeno informativo para as Alas e 
Ramos do Distrito do novo Templo, a 
fim de informar a todos, sobre o an-
damento de sua construção. Junto ao 
informativo uma carta salientava vá-
rios fundamentos, um deles era para 
aumentar o entusiasmo em servir e 
trabalhar no novo Templo.”

No dia 02 de maio de 1998, o Presi-
dente Faust, 1º Conselheiro na Pri-
meira Presidência, presidiu a cerimô-
nia de abertura de terra, centenas de 
pessoas estavam presentes na oca-
sião. “Lembro muito bem da manhã 
ensolarada no dia da Cerimônia de 
Abertura de Terra, muitas famílias es-

Histórias do
TEMPLO DE PORTO ALEGRE
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PORTO ALEGRE

Renata Finholdt
Ala Ipanema, Estaca Porto Alegre Sul. 

Casada, 3 filhos, mãe, esposa e dona de 
casa em tempo integral.

tavam presentes. Meus filhos, crianças 
na época, estavam muito animados. 
Um deles, o de 11 anos, disse que de-
pois da oração dedicatória feita pelo 
Pres. Faust, ele não tinha coragem de 
olhar para cima pois achava que ve-
ria Jesus, tamanho foi o Espírito que 
reinava no local” disse uma das irmãs 
presentes no dia.

“Este Templo não vai ser grande, vai 
ser um dos novos pequenos Templos, 
mas as ordenanças neste Templo vão 
ter o mesmo valor do que as orde-
nanças do Templo de Salt Lake, ou 
de qualquer outro Templo no mundo” 
disse o Presidente Faust em sua men-
sagem naquela manhã.

Dois anos depois, nas vésperas da de-
dicação, um encarte sobre a história 
dos membros da Igreja na cidade, in-
titulado como “Os Santos dos Últimos 
Dias em Porto Alegre”, escrito pelo 
Élder Klein circulou em um dos prin-
cipais jornais de Porto Alegre com a 
foto do Templo em destaque.

“Os membros estavam animados e 
ansiosos para trabalharem no Templo, 
um sonho sendo realizado em forma 
de tijolos e concreto. Porém, mais do 
que isso, “A Casa do Senhor” mais per-
to de nós”, disse Élder Klein.

As obras seguiram conforme o previs-
to e em 17 de dezembro de 2000 o 
Templo de Porto Alegre foi dedicado 

pelo Presidente Gordon B. Hinckley, 
abençoando grandemente os mem-
bros do Rio Grande do Sul e parte de 
Santa Catarina que passaram a fre-
quentar o Templo da cidade.

Aproveitando o período de fecha-
mento dos Templos devido a pande-
mia, o Templo de Porto Alegre agora 
passa por pequenas melhorias para 
que possa receber os membros assim 
que puder reabrir suas portas.

Em dezembro próximo, o Templo de 
Porto Alegre completará 20 anos, os 
santos gaúchos esperam ansiosa-
mente que até lá possam ter o privi-
légio novamente de estarem dentro 
desta Casa Sagrada para assim come-
morarem com alegria a benção de ter 
um Templo na cidade.

http://deseretbrasil.com/%3Fo%3Dtabernaculo
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RECIFE RECIFE

O Templo do Recife ocupa 5,59 hec-
tares (55.900 m²) sombreados por ár-
vores e imponentes palmeiras reais, e 
está rodeado por um belo jardim.

O exterior do templo é terminado 
com granito Asa Branca, originário do 
Brasil e apresenta uma única torre 
com uma estátua de fibra de vidro do 
Anjo Morôni. 

Este templo é um dos maiores tem-
plos da Igreja e foi construído de 
forma a acomodar os 137.500 Santos 
dos Últimos Dias que vivem na região 
nordeste brasileira. Anteriormente, o 
templo mais próximo do Recife era o 
Templo de São Paulo, o único no país 
na época.

O presidente Gordon B. Hinckley, du-
rante uma visita aos membros e mis-
sionários no Brasil, presidiu a ceri-
mônia de abertura de terra, em 11 de 
novembro de 1996. 

Durante a casa aberta realizada antes 
da dedicação, 78.386 visitantes visi-

taram o templo de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Gordon B. Hinckley e James E. Faust 
conduziram as duas sessões dedi-
catórias do Templo do Recife em 15 
de dezembro de 2000. Mais de 7.000 
pessoas compareceram.

O templo tem um total de 37.200 me-
tros quadrados (3.460 m2), tem duas 
salas de ordenanças e três salas de 
selamento. O Templo contém, dentro 
da estrutura principal, uma rouparia e 
um refeitório. 

Além do Templo em si, encontram-se, 
também no mesmo complexo, um be-
líssimo jardim, conta com um aloja-
mento para visitantes do interior do 
estado e de outros estados e para os 
casais missionários (que ali residem), e 
uma loja do Centro de Distribuição da 
Igreja (onde se pode comprar roupas 
cerimoniais, escrituras, revistas e ou-
tras publicações da Igreja, além tam-
bém de outros materiais produzidos 
pela Igreja. 

TEMPLO DE RECIFE
                           

Bênçãos para membros de outros estados
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Fagner Penha
Ramo Floriano - Missão Teresina

Músico e Ator

Certa vez o presidente Monson falou: 
Acredito que se dermos esses passos, 
podemos transformar nossas vidas 
em templos. Ao substituir a palavra 
“templo” por “nossas vidas” na citação 
do Presidente Monson, lemos:

“Nossas vidas são mais do que pedra 
e argamassa. Elas estão cheias de fé e 
jejum. São construídas de provações e 
de testemunhos. São santificadas pelo 
sacrifício e pelo serviço.”

E vocês sabem quando se tem fé mi-
lagres acontecem. Uma das histórias 
para  exemplificar é a história de 
amor de Eliseu Martinez e sua esposa  
Ana Patrícia.

Eliseu é um dos Pioneiros da igreja 
de Jesus Cristo na cidade de Floriano,  
Piauí. Depois de muito orar ao Senhor, 
pedindo uma esposa, recebeu no tem-
plo a grande bênção de encontrá-la. 
Nas palavras da sua esposa ela conta: 
“O encontrei na cozinha, preparando 
um almoço para os membros do seu 
ramo, um prato chamado “vaca atola-
da” e eu estava conversando com uma 
amiga no refeitório, quando ele veio 
pedir minha ajuda com o fogão,  pois 
estava com dificuldades pra acender 
o fogo, eu fui ajudá-lo e daí começa-
mos a conversar, ele mostrou fotos do 
filhos, seu desejo de selar-se no Tem-
plo e aí viramos amigos e trocamos 
telefones. 

Um dia depois ele me ligou e falou 
que estava com saudades e eu fui vê
-lo na sexta feira. E daí fomos conver-
sar no jardim do Templo, ele me pediu 
em namoro, com compromisso de ca-
samento. 15 dias depois ele voltou a 
Recife pra conhecer a minha família e 
conversar com o meu bispo e depois 
demos entrada no casamento e nos 
selamos no Templo do Recife.”

O Templo é literalmente A CASA DO 
SENHOR, é um lugar de encontro, de 
amor de ambos os lados do véu se 
encontram.

No Templo e fazemos laços eternos. 

RECIFE RECIFE
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RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO

O Templo do Rio de Janeiro

A Igreja no Brasil cresceu gradativa-
mente e com o auxílio de membros 
fortes e constantes. Isso aconteceu há 
muitos anos e o evangelho foi se pro-
pagando aceleradamente em muitas 
localidades do país.

A ideia de um templo próximo, onde 
fosse possível realizar as ordenanças 
sagradas por toda a família e selar 
todos pelo poder do Sacerdócio pa-
recia distante e impossível nos anos 
70. Mas um templo foi construído 
com muito empenho e dedicação de 
famílias que voltavam seus olhos e 
coração para a eternidade.

O primeiro templo da América Lati-
na levou centenas de famílias a re-
ceberem as bênçãos magníficas que 
somente são adquiridas na Sagrada 
Casa de Deus. Por muitos anos foi uma 
alegria infinita para tantos membros 
fiéis que não se importavam com o 
sacrifício das longas jornadas.

Mais anúncios foram recebidos com 
emoção e lágrimas nos olhos durante 
as Conferências Gerais. Recife, Porto 

Alegre, Campinas, Curitiba, Manaus 
e Fortaleza. Os santos de muitas lo-
calidades diferentes agora tinham 
seus corações cheio de gratidão pela 
oportunidade de ser possível chegar 
mais rapidamente nesta Casa Santa e 
ali sentir com propriedade o que é ter 
“chegado em casa”.

Então um anúncio inesperado causou 
sentimentos expressivos e gratos em 
abril de 2013: era a vez dos membros 
da cidade do Rio de Janeiro chegarem 
mais rapidamente ao Templo Santo 
de nosso Deus. As lágrimas rolaram 
nos rostos de pessoas que amam 
aquele lugar onde os santos são di-
vertidos, compreensivos, amorosos e 
muito felizes. 

O tempo parecia cada vez maior com 
a espera das aprovações governa-
mentais e início da construção. O lo-
cal escolhido pelo profeta de Deus é 
lindo e digno de receber tão sagrado 
edifício. O tempo foi passando deva-
gar mas mostrando estar cada vez 
mais próximo o dia de conhecer e po-
der frequentar assiduamente.
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Michele Coronetti
Secretária, mãe de seis lindos filhos, gos-

ta de cultura e pesquisas genealógicas, 
frequenta a Ala Jabaquara/Estaca Santos.

No dia 4 de março de 2017 o Élder 
Claudio R. M. Costa, que foi presiden-
te da Área Brasileira,  presidiu a sa-
grada cerimônia de Abertura de Terra. 
Suas palavras naquele dia incluíram 
a declaração: “O Rio de Janeiro é uma 
cidade maravilhosa, uma cidade que 
acolhe todos de braços abertos, como 
a estátua do Cristo Redentor”. 

Com o passar do tempo o edifício fi-
cou pronto, elegante e celestial, e to-
dos permaneciam ansiosos pela notí-
cia do dia da sua dedicação. A espera 
parecia longa demais porém o futuro 
traria algo tão maravilhoso que as 
pessoas evitavam murmurações e 
perguntas. As orações fervorosas dos 
santos cariocas foram ouvidas e final-
mente foi marcada uma data para a 
dedicação e para a tão sonhada visi-
tação onde centenas de pessoas têm 
a possibilidade de adentrar ao Tem-
plo e conhecer os espaços antes de 
ele se tornar exclusivo para ligar a 
terra aos céus. 

Membros da igreja que serviram mis-
são nesta terra abençoada se reuni-
ram virtualmente, agendando suas 
viagens e encontro com outros mis-
sionários retornados para celebrar o 
evento mais celestial que a Cidade 
Maravilhosa jamais sonhou ter um 
dia. A ansiedade se tornou grande e a 
espera pareceu ainda maior.

O que aconteceu em seguida não 
era previsto por ninguém. O mundo 
foi acometido por uma pandemia e 
os sonhos tiveram que ser todos re-
pensados. As viagens adiadas, reser-
vas canceladas e logo em seguida o 
anúncio dos fechamentos dos Tem-
plos em todo o mundo para preservar 
a saúde dos santos impediu que esta 
bela Casa fosse conhecida de todos.

O dia 17 de abril de 2020 foi o esco-
lhido para iniciar a Casa Aberta e dia 
17 de maio seria a data da dedicação. 
Estas seriam datas históricas e as ce-
rimônias certamente seriam manti-

das na memória de todos. Como está 
escrito em Isaías 55:8 -9 os caminhos 
do Senhor não são os caminhos dos 
homens. A espera longa ainda não 
havia terminado.

Hoje os santos continuam aguardando 
pacientemente a nova data para a vi-
sitação e para a dedicação do templo. 
Eles sabem que tudo o que requer sa-
crifício e paciência traz bênçãos ainda 
maiores. Sua fé e dedicação na História 
da Família tornaram possível o recebi-
mento de um Templo de Deus em um 
de seus belos locais próximo à praia 
exuberante que ladeia toda a cidade. 

Os templos são lugares santificados 
onde as famílias se tornam unidas 
por toda a eternidade e onde os en-
sinamentos celestiais são recebidos 
pelos membros da igreja. Ali também 
são realizadas ordenanças sagradas 
às pessoas que já deixaram esta vida 
mortal e assim conceber a ligação 
entre muitas e muitas gerações. 

O Plano de Deus é perfeito e Ele con-
cede a cada pessoa a oportunidade 
de participar e agir de sua livre von-
tade para realizar Sua Obra Santa.

RIO DE JANEIRO



5150

Thiago Trindade Trindade
Músico, Vocalista da Banda  CSU - Clube 
Social Urbano, Bacharelando em Direito 

na Faculdade Estácio de Sá

MÚSICA MÚSICA

A música pode aproximar ain-
da mais as crianças do Templo
Música para relaxar. Música para trei-
nar. Música para dormir. Música até para 
memorizar seus estudos. Música para 
acalentar e preparar o espírito. A música 
vem, muitas vezes, para dar a trilha sono-
ra de momentos especiais de nossa vida. 
Ela pode nos transportar a lugares jamais 
visitados ou a lugares que temos muito 
apreço.

A música pode nos transportar inclusive 
para os templos santos. Imagino a sau-
dade que cada um de nós está sentindo 
de participar das ordenanças do templo 
ou de visitar o seu jardim e sentir o doce 
espírito tão característico daquele santo 
local.

Nossas crianças podem sentir o amor 
pelo templo e sentirem-se ensinadas 
sobre este santuário do Senhor na terra 
através dos hinos. Sim, devemos aprovei-
tar este período e continuar aproximan-
do as crianças da Casa do Senhor através 
das histórias, fotos e hinos.

Eu gosto de ver o templo
Ali eu hei de entrar
Sentir o santo espírito
Vou escutar e orar
Porque o templo é a casa do Senhor
Lugar santificado
Devo preparar-me desde já
É meu dever sagrado

Eu gosto de ver o templo
Ali eu entrarei
Com Deus farei convênios
Que obedecerei
As famílias podem se selar
Prá toda a eternidade
Agradeço ao Pai por
Me ensinar bem cedo esta verdade ¹

Vejam por exemplo este belo exemplo, 
na letra do Hino da Primária chamado 
“Eu gosto de ver o templo”: Percebam que 
é uma letra de fácil entendimento e de 
palavras faladas pausadamente, além de 
uma melodia reverente e doce. Um hino 
extremamente convidativo. 

Inconscientemente, e com o tempo cons-
cientemente, a criança entende sobre 
o amor e respeito que deve ter sobre o 
Templo do Senhor e fazendo assim cres-
cer gradualmente o sentimento que terá 
por este santo solo.

Neste hino, por exemplo, ela compreende 
que: faz parte de sua trajetória o dever de 
entrar no templo e que lá poderá sentir o 
santo espirito de Deus, pois lá é um lugar 
santificado. É inegável que devemos tor-
nar nosso lar um local onde o espírito do 
Senhor frequente e habite. Mas, sabendo 
que no Templo o Senhor se manifesta 
através das ordenanças e de Seus convê-
nios, estaremos mais preparados para re-

ceber maior orientação divina, revelação 
pura para nossa vida. Podemos também 
aprender que devemos ser imensamente 
gratos ao Senhor por nos dar a oportu-
nidade de entrar em seu consulado aqui 
na Terra.

Que possamos cantar com nossos filhos 
sobre as lições do evangelho, inclusive 
sobre o templo, aliando este recurso mu-
sical aos nossos quadros do templo, do 
casamento e etc. Assim nossas crianças 
poderão ter lembranças abundantes so-
bre a casa do senhor, assim tendo uma 
reverência e um amor imenso a Deus e 
pelas bençãos que Sua casa nos transmi-
te aqui na Terra.

Oro para que a música nos transmita 
sempre bons sentimentos e nos una cada 
vez mais ao Senhor e que sejam um meio 
de nos transportar das nossas aflições, 
provações e dificuldades para dentro das 
paredes espirituais do Templo e assim 
possamos ser consolados e acalentados 
pelo Espírito de Deus que vive em Seu 
Santo Monte.

Templo santo, paz sagrada, traz do céu 
a luz,
Onde o Espírito nos fala mais sobre Jesus
Nessa casa, nossas almas se unem em 
oração,
Sim, pelo dom do Onipotente, para sem-
pre, em Sião.

Casa de ordem, de oração, de ensino e paz
Onde em glória o Pai habita e Seu alento 
traz
Meu espírito bem puro sempre quero ter
Para as bênçãos de meu Pai sempre eu 
merecer²

Como você pode utilizar este recurso, a 
música, para aproximar as crianças do 
Templo? Quais hinos podem ajudar a 
germinar e crescer este sentimento por 
toda a vida?

Afinal, temos uma grande promessa do 
Senhor estendida a nossos filhos:
“Educa a criança no caminho em que 
deve andar; e até quando envelhecer não 
se desviará dele.” ³

Referências:
¹ Letra e Música: Janice Kapp Perry, n. 
1938
² Hino: Lá no templo Santo
Letra e música: Sally DeFord, n.159
³ Provérbios 22:6
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