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Guias de História da Igreja:
Visão Geral dos Assessores
de História da Igreja
Propósito

Organização

Os assessores de história da Igreja são chamados
sob a direção da Presidência da Área ou de um
membro da Presidência dos Setenta que supervisiona a área para coordenar todas as atividades
de história da Igreja em uma área. Isso inclui:

Dependendo do tamanho e das necessidades de
uma área, uma organização pode ser assim:

• Criar um plano anual de história da Igreja da
área que reflita as prioridades da liderança
da área.
• Implementar o plano e gerenciar o trabalho
de história da Igreja adequadamente.

Assessor de
História da
Igreja da Área

Assessora
Nacional de
História da Igreja

Especialista

Assessora
Nacional de
História da Igreja

Exemplo de uma organização
abrangente.
O treinamento de outras pessoas é um papel importante dos assessores de história da Igreja.
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Introdução

Os assessores de história da Igreja da área América do Sul Noroeste, com um membro da Divisão de Suporte Global
e Aquisições reúnem-se com o Élder Rafael E. Pino, dos Setenta.

Conforme registrado em Doutrina e Convênios, o
Senhor ordenou que a Igreja mantivesse continuamente um registro e um histórico sobre todas as
coisas importantes que ocorressem em Sião, inclusive o modo de vida, a fé e as obras dos santos dos
últimos dias (ver D&C 47:3; 69:3; 85:1–2). Desde
1830, a Igreja tem procurado reunir, preservar e
compartilhar sua história.

Reunir

Preservar

Compartilhar

Hoje, devido ao tamanho da Igreja, torna-se necessária uma abordagem descentralizada do registro
de sua história. Com um modelo descentralizado,
as Presidências de Área fornecem liderança e
recursos, e o Departamento de História da Igreja
fornece apoio e treinamento.
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Os assessores de história da Igreja são chamados
pela Presidência da Área ou por um membro da
Presidência dos Setenta que supervisiona a área
para coordenar todas as atividades de história da
Igreja em uma área. Em áreas grandes ou diversificadas, a Presidência da Área também pode chamar assessores de história da Igreja regionais ou
nacionais, organizar comitês de história da Igreja
e chamar especialistas para auxiliarem com trabalho específico. Homens, mulheres e casais podem
servir nesses chamados. As prioridades determinadas pela Presidência da Área determinarão o
tamanho da organização. Os líderes devem estar
cientes de que envolver outras pessoas é uma
boa maneira de dividir responsabilidades, treinar
novas pessoas e identificar aqueles que podem
servir como futuros assessores de história da
Igreja da área ou do país.

Abaixo: Assessores de história da Igreja da área
reúnem-se para um treinamento em Salt Lake City.

Base
Doutrinária
O

trabalho de história da Igreja aproxima os membros de Cristo ajudando-os
a lembrarem-se das “grandes coisas
que o Senhor fez” (página de rosto do Livro de
Mórmon). A esperança e a confiança aumentam
como resultado do aprendizado sobre outras
pessoas que enfrentaram desafios e que, com a
ajuda do Senhor, os superaram. Aprender com a
história nos ajuda a evitar repetir erros e nos dá
um sentimento de identidade e herança. Dessa
maneira, a história da Igreja abençoa as gerações
atuais e futuras.
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Mais visão pode ser adquirida por meio do estudo
das seguintes escrituras e do material encontrado
na seção de “Recursos”, que começa na página 13.
(Doutrina e Convênios 21:1)
“Eis que um registro será escrito entre vós.”
Doutrina e Convênios 47:3
“E também te digo que ele [o historiador da Igreja]
será encarregado de continuamente fazer o registro e escrever a história da igreja”.
Doutrina e Convênios 69:3, 5
“E também que continue a escrever e registre a
história de todas as coisas importantes (…) referentes a minha igreja. (…)
E também meus servos que estão no exterior
deverão enviar os relatórios de suas mordomias.”
Doutrina e Convênios 85:1–2
“É dever do secretário do Senhor, a quem ele
designou, conservar uma história e um registro
geral da igreja de todas as coisas que ocorrem
em Sião; (…)
E também seu modo de vida, sua fé e obras.”
Alma 37:6–8
“É por meio de coisas pequenas e simples que as
grandes são realizadas.
(…) E por meios muito pequenos o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas
almas.
E eis que foi pela sabedoria de Deus que estas
coisas [registros] foram preservadas; pois eis que
elas ampliaram a memória deste povo, sim, e
convenceram a muitos do erro de seus caminhos,
levando-os a conhecer o seu Deus para a salvação de suas almas.”

Alma 37:14
“E lembra-te agora, meu filho, que Deus te confiou estas coisas [registros] que são sagradas, que
ele preservou como sagradas e também que ele
guardará e preservará para um sábio propósito
seu, a fim de demonstrar seu poder a futuras
gerações.”
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Responsabilidades
dos Assessores de
História da Igreja

Visão Geral e Organização
A organização requerida para apoiar o trabalho
de história da Igreja na área é determinada pela
Presidência da Área ou pelo membro da Presidência dos Setenta que estiver supervisionando a
área. Sob a direção desses líderes, os especialistas
e assessores de história da Igreja são chamados
para coordenar todas as atividades de história da
Igreja em uma área. Isso inclui:
• Criar um plano anual de história da Igreja da
área que reflita as prioridades da liderança
da área.
• Implementar o plano e gerenciar o trabalho
de história da Igreja adequadamente.
Os assessores de história da Igreja da área fornecem relatórios à Presidência da Área ou ao
membro da Presidência dos Setenta que estiver
supervisionando a área. O assessor de história da
Igreja da área deve ser auxiliado por assessores
de história da Igreja regionais ou nacionais e por
especialistas chamados para realizar tarefas específicas. Essas pessoas são chamadas e designadas
sob a direção da Presidência da Área. O contato
regular entre o assessor de história da Igreja da
área e as pessoas que fazem o trabalho de história
da Igreja é importante para que o assessor forneça
orientação, opinião e incentivo.

Assessores de História da Igreja
Regionais ou Nacionais

Assessor de História
da Igreja da Área
Especialista

Assessora Nacional
de História da Igreja

Assessora Nacional
de História da Igreja

Assessora Nacional
de História da Igreja

Especialista
Exemplo de uma organização
abrangente.

Especialistas de História da Igreja
Os especialistas auxiliam em tarefas como fornecer suporte administrativo, tradução, processar
registros e histórias verbais adquiridos recentemente, colocar pessoal em centros de preservação
de registros, publicar artigos ou livros, ou publicar
conteúdo histórico em sites de países. Os especialistas reportam ao assessor de história da Igreja do
país ou da área.

Os assessores de história da Igreja da área fornecem relatórios à
Presidência da Área ou ao membro da Presidência dos Setenta
que estiver supervisionando a área.

Os assessores de história da Igreja em âmbito
regional ou nacional têm responsabilidades
similares às do assessor de história da Igreja da
área, mas trabalham em uma área geográfica
menor. Eles reportam ao assessor de história da
Igreja da área e devem coordenar suas atividades regularmente.

À direita: Um assessor de história da Igreja prepara um
tecido para ser armazenado em um centro de preservação
de registros em Temple View, Nova Zelândia.
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Um comitê de história da Igreja se reúne na Coreia do Sul.

Comitês de História da Igreja

Suporte Global e Aquisições

O comitê de história da Igreja pode ser uma
maneira útil de envolver outras pessoas e de
melhorar a implementação do plano anual de história da Igreja da Área. Dependendo das necessidades, os comitês podem ser organizados tanto em
âmbito de área quanto de país. Os possíveis membros do comitê incluem assessores e especialistas
de história da Igreja; representantes dos departamentos de Assuntos Públicos, História da Família
e de Registros de Membros e Estatísticas; líderes
locais do sacerdócio; secretário executivo da área e
um Setenta de Área consultor do sacerdócio.

A Divisão de Suporte Global e Aquisições do
Departamento de História da Igreja trabalha lado
a lado com o assessor de história da Igreja da área
e comunica-se regularmente por telefone, e-mail,
videoconferência e pessoalmente, por meio de
reuniões ocasionais.

Historiador e Registrador da Igreja

Assessor de
História da
Igreja da Área
Liderança
de Área

Divisão de
Suporte Global
e Aquisições

Departamento
de História
da Igreja

Plano de História da Igreja da Área

Comunicar-se por videoconferência
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Plano de História
da Igreja da Área
Anualmente é preparado um plano de história
da Igreja da área em conjunto com o trabalho e
o ciclo de planejamento de recursos da área. O
trabalho de história da Igreja deve ser incluído
no orçamento da área e representado no plano
da área. A Divisão de Suporte Global e Aquisições pode ser útil no desenvolvimento de um
plano de história da Igreja da área, aconselhando,
sugerindo e compartilhando o que outras pessoas já fizeram. A Divisão de Suporte Global e
Aquisições também vai analisar a parte do orçamento da área referente à história da Igreja. Os
orçamentos para áreas nos Estados Unidos e no
Canadá são incluídos no orçamento do Departamento de História da Igreja.
O plano de história da Igreja da área consiste em:
1. Um resumo dos trabalhos anteriores de
coleta, preservação e compartilhamento
da história da Igreja.
2. Planos de alto nível que refletem as prioridades da Presidência da Área para o trabalho
de história da Igreja.
3. Detalhes de implementação.
Os aspectos do plano podem incluir o seguinte:

Reunir
• Treinar líderes para prepararem históricos
anuais precisos e significativos
• Criar históricos anuais da área
• Coletar registros de pessoas
• Registrar histórias verbais

Preservar
• Certificar-se de que os registros adquiridos
localmente sejam preservados; isso pode
incluir duplicá-los e enviá-los à Biblioteca
de História da Igreja em Salt Lake City,
Utah, EUA
• Supervisionar centros locais de preservação
de registros
• Coordenar solicitações para a preservação
de marcos históricos

Elaborar
um Plano

Incorporar no
Plano e no
Orçamento
da Área

Avaliar
o Ano

Ciclo anual para
planos de história
da Igreja da área.

Relatar o
Progresso
Regularmente

Compartilhar
• Ajudar com celebrações ou eventos históricos
locais
• Publicar conteúdo da história da Igreja nos
sites dos países, em revistas da Igreja ou em
livros
• Colocar placas ou monumentos em locais
históricos
• Criar exposições destacando o conteúdo da
História da Igreja

Parcerias
• Construir relacionamentos com outros departamentos da Igreja na área (os candidatos com
mais possibilidades de colaboração incluem
os Seminários e Institutos, Assuntos Públicos,
História da Família, Serviços de Mídia e o
diretor de assuntos temporais)
• Esteja atento a outras organizações que
tenham fins similares.
Detalhes de implementação como objetivos,
prazos e estimativas de recursos (orçamento
e pessoas) devem ser incluídos no plano de
história da Igreja da área. O assessor de história da Igreja pode precisar comunicar-se com
o escritório da área em relação ao plano. Por
exemplo, pode haver a necessidade de pagar
custos de envio ou de reformar uma sala para
acomodar registros. Serão necessários recursos
8

Construir relacionamentos com outros departamentos da Igreja na área.

para realizar o trabalho esboçado no plano. As
possíveis despesas incluem:
• Computador laptop
• Conexão à Internet
• Impressora e scanner
• Telefone celular
• Gravador de áudio digital
• Câmera e/ou filmadora digital
• Suprimentos para escritório e postagem
• Viagem
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Os equipamentos comprados pertencem à área e
devem ser mantidos e monitorados com cuidado.
No entanto, registros históricos adquiridos pela
área pertencem à Igreja e são administrados sob
a direção do Registrador e Historiador da Igreja
por meio do Departamento de História da Igreja.
Esses registros podem ser armazenados localmente somente sob permissão. (Para mais informações, ver Guias de História da Igreja: Centros de
Preservação de Registros.)

Projetos de Pesquisa Pessoal
Os assessores de história da Igreja podem perceber
que, de vez em quando, pessoas vão contatá-los
e pedir auxílio para projetos pessoais de história
da Igreja. Quando isso acontecer, os assessores de
história da Igreja devem lembrar-se das seguintes
orientações:
• Manter o foco no plano de história da Igreja da
área. Mudanças no plano podem ser levadas
em consideração ao longo do ano, mas devem
ser aprovadas pela Presidência da Área.

Os assessores de história da Igreja também devem
tomar cuidado para manter o trabalho que estão
fazendo, enquanto servem nesse cargo, separado
de quaisquer projetos pessoais de história da Igreja
que possam ter, tais como escrever um livro. A confiança será perdida se os membros pensarem que o
assessor de história da Igreja está-se beneficiando
financeiramente com seu chamado ou está compartilhando informações de maneira inadequada.

• O site history.LDS.org pode ajudar os pesquisadores com muitas de suas necessidades.
• Informar a Divisão de Suporte Global e
Aquisições sobre projetos pessoais de história
da Igreja. Incluir o nome, as informações para
contato e o tópico da pesquisa.

Os assessores de história da Igreja não devem usar
sua posição para ganho pessoal.
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Guias de História da Igreja
Para ajudar as Presidências de Área em suas responsabilidades com a história da Igreja, o Departamento de História da Igreja criou materiais de
treinamento que enfocam aspectos específicos
desse trabalho. A Presidência da Área decide
qual trabalho é adequado para sua área em um
determinado período. Essas decisões são incorporadas ao plano de história da Igreja da área.

Reunir
Históricos Anuais da Estaca,
do Distrito e da Missão

Os guias de história da Igreja contêm instruções
para aqueles que farão o trabalho. Apesar de os
guias serem flexíveis, aderir a padrões e princípios comprovados ajudará a evitar erros e aumentará a eficácia. Os guias e treinamentos adicionais
estão disponíveis por meio da Divisão de Suporte
Global e Aquisições e no site LDS.org/callings/
church-history-adviser.

Preservar

Compartilhar

Centros de Preservação
de Registros

Centros de História da Igreja
Locais Históricos

Históricos Anuais da Área

Publicar a História da Igreja

Histórias Orais

Exposições sobre a
História da Igreja

Coletar Registros
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Assessores de história da Igreja reúnem-se no Quênia
para treinamento.

Contrato de Divulgação
Voluntária
Todos os assessores de história da Igreja devem
assinar um acordo de divulgação voluntária
logo após receberem seu chamado. O acordo
encontra-se na página de formulários no LDS.
org/callings/church-history-adviser. Envie o
acordo pelo correio para o seu contato na Divisão
de Suporte Global e Aquisições depois de lê-lo
cuidadosamente e assiná-lo.
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Recursos
Citações de Líderes da Igreja

Joseph Smith (26 de maio de 1844)
“Nos últimos três anos, fiz
um registro de todos os
meus atos e procedimentos,
porque empreguei constantemente vários secretários
muito bons, fiéis e eficientes;
eles me acompanharam por
toda parte e anotaram cuidadosamente a minha história e escreveram o que
eu fiz, onde estive e o que eu disse” (History of
the Church, 6:409).
Wilford Woodruff (15 de setembro de 1856)

Ao lembrarem-se do passado, os membros da
Igreja podem receber bênçãos do Senhor. O
Presidente Henry B. Eyring ensinou esse princípio em seu discurso na Conferência Geral de
outubro de 2007 “Oh, Lembrai-vos, Lembrai-vos”
(ver A Liahona, novembro de 2007, p. 66; incluído
nesta seção de “Recursos”). O Presidente Eyring
ensinou que ao fazermos registros pessoais — e,
por extensão, registros da Igreja — podemos
receber bênçãos como estas:
• Veremos a mão do Senhor em nossa vida e
reconheceremos Sua bondade.
• Iremos nos lembrar do Senhor.
• Nosso testemunho se fortalecerá.
• Nossa gratidão aumentará.
• Nossa confiança de que o Espírito Santo pode
ajudar-nos a nos lembrar aumentará.
• Poderemos evitar a tentação de esquecer-nos
de Deus, que vem com a prosperidade.
O Presidente Eyring uniu sua voz à de uma longa
linhagem de profetas que prometeram bênçãos
com base na obediência ao mandamento de registrar e usar a história pessoal e da Igreja. Abaixo
estão algumas amostras de declarações de líderes
da Igreja sobre a importância de manter registros:
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Oração dedicatória do Escritório dos Historiadores:
“Também oramos a Ti para que
abençoes o Quórum dos Doze
Apóstolos, os Setentas e todas
as autoridades e quóruns de
Tua Igreja; e abençoa os Teus
servos que estão entre as nações da Terra e faça
com que eles sejam inspirados para prestar contas
de suas obras para que possamos manter um registro verdadeiro e fiel para que, quando formos para
o mundo dos espíritos, os santos de Deus sejam
abençoados ao ler o registro que fizemos” (Journal
History of The Church of Jesus Christ of Latterday Saints [Diário da História de A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias], 15 de setembro de 1856, Biblioteca de História da Igreja.
Spencer W. Kimball (6 outubro de 1979)
“Em diversas ocasiões incentivei os santos a fazerem
diários pessoais e a manterem
registros familiares. Renovo
essa admoestação. Podemos pensar que o que nós
dizemos ou fazemos seja de
pouco interesse ou importância, mas é extraordinário ver quantas de nossas
famílias, ao percorrermos as gerações, estão

interessadas em tudo o que dizemos e fazemos.
Cada um de nós é importante para aqueles que
estão próximos e que nos são queridos e, quando
nossa posteridade ler sobre nossas experiências
de vida, também vão nos conhecer e nos amar. E
no glorioso dia em que nossas famílias estiverem
juntas nas eternidades, já nos conheceremos.
Desde tempos imemoráveis o Senhor aconselhou-nos a ser um povo que faz registros. Salt
Lake City, p. 4).
Então, que continuemos com essa importante
obra de registrar as coisas que fazemos, falamos
e pensamos, para estarmos de acordo com as
instruções do Senhor. Para aqueles de vocês que
ainda não começaram seus livros de recordações
e seus registros, sugerimos que comecem hoje
a escrever seus registros de maneira integral e
completa. Esperamos que façam isso, nossos
irmãos e nossas irmãs, pois é o que o Senhor
ordenou” (A Liahona, março de 1980, p. 5).
Spencer W. Kimball (4 outubro de 1980)
“Novamente, exorto vocês a serem diligentes em
registrar sua história pessoal e a de sua família.
(…) Sejamos exemplo nisso para outras pessoas e
colhamos os frutos de unidades familiares mais
fortes ao preservarmos nossa herança” (A Liahona,
março de 1981, p. 5).
Gordon B. Hinckley (6 outubro de 1996)
“Todos nós precisamos que
nos lembrem do passado. É
com a história que adquirimos
o conhecimento que pode
livrar-nos de repetir erros e no
qual podemos construir para o
futuro” (A Liahona, janeiro de
1997 p. 91).
Gordon B. Hinckley (3 outubro de 1999)
“Meus irmãos e irmãs, vocês percebem o que
temos? Reconhecem nosso lugar na grande obra
da história da humanidade? (…)

Que o Senhor nos abençoe com a consciência de
nosso lugar na história e, ao recebermos essa consciência, com nossa necessidade de elevarmo-nos e
andarmos de cabeça erguida de maneira a tornarmo-nos santos do Altíssimo, é a minha humilde
oração” (A Liahona, janeiro de 2000, p. 87).
L. Tom Perry (3 outubro de 1999)
“Estamos preservando para
nossos filhos as grandiosas
histórias de como o evangelho foi levado aos membros
antigos de nossa família e
como foi aceito por eles? O
estudo feito por eles e sua
aceitação do evangelho deunos a grande oportunidade de receber bênçãos
eternas. (…)
Essas experiências de conversão dos membros de
nossa família, que nos mostram grande comprometimento e fé ao longo da vida deles, dão-nos
muito do que desfrutamos hoje por meio dos
frutos do evangelho. Certamente o conhecimento dessa fé e desse comprometimento deve
ser passado adiante de geração em geração para
aprofundar nosso desejo de viver com a mesma
convicção que eles demonstraram em sua vida.
Certamente seus testemunhos acrescentam convicção e força ao nosso testemunho” (A Liahona,
janeiro de 2000 p. 81).
Thomas S. Monson (7 outubro de 2005)
“Beneficiamo-nos do que
nossos pais fizeram por nós e
temos o privilégio, por meio
dos registros sagrados que
serão mantidos aqui [na nova
Biblioteca de História da
Igreja], de deixar um legado
para aqueles que virão”
(R. Scott Lloyd, “New Library for Sacred History”, Church News, 15 outubro de 2005, p. 3).
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Escrituras Adicionais sobre a
Importância de Manter Registros

de meu pai, assim como de nossas jornadas pelo
deserto e as profecias de meu pai; e gravei também
muitas de minhas próprias profecias.

Moisés 6:5–6, 8
“E escrevia-se um livro de recordações; e era
escrito no idioma de Adão, pois a todos que
invocavam a Deus era concedido escrever pelo
espírito de inspiração;

(…) O registro de meu pai e a genealogia de
seus pais e a maior parte dos acontecimentos no
deserto estão gravados nas (…) placas de que
vos falei. (…)

E por eles seus filhos foram ensinados a ler e a
escrever, tendo uma linguagem que era pura e
impoluta.
(…) E esse era o livro das gerações de Adão.”
1 Néfi 1:1
“Eu, Néfi, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento
de meu pai; e tendo passado muitas aflições no
decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente
favorecido pelo Senhor em todos os meus dias;
sim, havendo adquirido um grande conhecimento
da bondade e dos mistérios de Deus, faço, por isso,
um registro de meus feitos durante minha vida.”
1 Néfi 19:1–2, 4.
“E aconteceu que recebi ordem do Senhor, portanto
fiz placas de metal para nelas gravar o registro de
meu povo. E nas placas que fiz gravei o registro

“Portanto eu, Néfi, fiz (…) um registro que (…) faz
um relato (…) das guerras e contendas e destruições de meu povo.”
1 Néfi 19:3–4, 18.
“Eu, Néfi, recebi ordem de que nestas placas
fossem escritas as partes mais claras e preciosas
do ministério e das profecias; e de que as coisas
escritas fossem guardadas para instrução de meu
povo. (…)
E (…) ordenei a meu povo o que deveria fazer
depois de minha morte; e que essas placas
deveriam ser transmitidas de uma geração a
outra. (…)
E eu, Néfi, escrevi estas coisas a meu povo para
ver se conseguia persuadi-lo a lembrar-se do
Senhor seu Redentor.”
2 Néfi 29:11–12
“Pois eu ordeno a todos os homens, tanto no leste
como no oeste, tanto no norte como no sul e nas
ilhas do mar, que escrevam as palavras que lhes
digo; pois pelos livros que forem escritos julgarei
o mundo, cada homem de acordo com as suas
obras, conforme o que está escrito.
Pois eis que falarei aos judeus e eles escreverão; e
também falarei aos nefitas e eles escreverão; e falarei também às outras tribos da casa de Israel, que
levei para longe, e elas escreverão; e também falarei a todas as nações da Terra e elas escreverão.”
Mosias 1:4–5
“Porque não teria sido possível a nosso pai, Leí,
lembrar-se de todas estas coisas para ensiná-las
a seus filhos, se não fosse pelo auxílio destas
placas; pois tendo ele sido instruído no idioma
dos egípcios podia, portanto, ler estas gravações
e ensiná-las a seus filhos, para que assim eles
pudessem ensiná-las a seus filhos, cumprindo
desta forma os mandamentos de Deus até o
presente.
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Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas
coisas que foram guardadas e preservadas pela
mão de Deus para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos
pais teriam degenerado, caindo na incredulidade;
e teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito destas coisas ou
nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais, que
não são corretas.”
3 Néfi 23:8–13
“E quando Néfi lhe levou os registros, tendo-os
posto na sua frente [o Salvador], ele olhou-os e
disse:
Em verdade vos digo que ordenei a meu servo
Samuel, o lamanita, que testificasse a este povo
que no dia em que o Pai glorificasse seu nome
em mim, muitos santos se levantariam dentre os
mortos e apareceriam a muitos e ministrariam
entre eles. E perguntou-lhes: Não foi assim?
E seus discípulos responderam-lhe, dizendo: Sim,
Senhor, Samuel profetizou de acordo com tuas
palavras e todas elas se cumpriram.
E Jesus disse-lhes: Por que razão não escrevestes
que muitos santos se levantaram e apareceram a
muitos e ministraram entre eles?
E aconteceu que Néfi se lembrou de que isso não
havia sido escrito.
E aconteceu que Jesus ordenou que fosse escrito;
por conseguinte foi escrito, como ele ordenou.”
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Oh, Lembrai-vos, Lembrai-vos
Presidente Henry B. Eyring, Primeiro
Conselheiro na Primeira Presidência
A Liahona, novembro de 2007, pp. 66–69.
“Ó Lembrai-vos, lembrai-vos”,
imploraram os profetas do Livro
de Mórmon.1 Meu objetivo é
exortá-los a achar maneiras de
reconhecer e recordar a bondade
de Deus.
Senti-me grato pela apresentação do coro nesta manhã, sobre o Salvador, e
grato por ver que a letra de um dos hinos que
eles cantaram, ‘Este É o Cristo’, foi escrita pelo
Presidente James E. Faust. Ao sentar-me ao lado
do irmão Newell, inclinei-me para ele e perguntei: ‘Como estão seus filhos?’ Ele me disse:
‘Quando o Presidente Faust se sentava nessa
cadeira, era o que ele sempre me perguntava!’
Não estou surpreso, pois o Presidente Faust sempre foi o exemplo perfeito do discípulo descrito
no programa Música e Palavras de Inspiração de
hoje. Eu sempre achei que, quando crescesse, eu
queria ser como o Presidente Faust. Talvez ainda
haja tempo.
Quando nossos filhos eram pequenos, passei
a anotar alguns acontecimentos do nosso cotidiano. Deixem-me contar como isso começou. Eu
voltava para casa tarde, após uma designação da
Igreja. Já estava escuro e eu me dirigia à porta
da frente, quando, surpreso, avistei meu sogro,
que morava perto de nós. Ele usava roupas de
trabalho, andava a passo muito rápido e levava
ao ombro alguns canos. Eu sabia que ele estava
construindo um sistema para bombear água de
um riacho perto de casa até a nossa propriedade.
Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e,
apressado, seguiu caminho no escuro para continuar o trabalho. Andei em direção a nossa casa,
pensando no que ele estava fazendo por nós
e, assim que cheguei à porta, ouvi na mente as
seguintes palavras: ‘Essas experiências não são
só para você. Anote-as’
Entrei. Não fui me deitar, embora estivesse
cansado. Peguei algumas folhas e comecei a
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escrever. Ao fazê-lo, compreendi a mensagem
que ouvira na mente. Eu devia escrever para
que meus filhos lessem no futuro como eu vira a
mão de Deus abençoar nossa família. Vovô não
precisava fazer o que estava fazendo por nós. Ele
poderia ter delegado a tarefa para outra pessoa,
ou simplesmente não ter feito nada. Mas ele
estava servindo a nós, sua família, como sempre
fazem os discípulos de Jesus Cristo que assumem
convênios. Eu sabia que isso era verdade. Assim,
registrei essas coisas para que meus filhos se
lembrassem um dia, quando precisassem.
Escrevi algumas linhas diariamente durante anos.
Eu não falhei um único dia, por mais cansado
que estivesse ou por mais cedo que precisasse
acordar no dia seguinte. Antes de redigir, refletia sobre a pergunta: ‘Vi hoje a mão de Deus se
estender sobre nós, nossos filhos ou sobre nossa
família?’ Com a continuidade, algo começou a
acontecer. Ao relembrar o dia, via evidências do
que Deus fizera por algum de nós e que eu não
reconhecera nos momentos mais atarefados. À
medida que isso ocorria — e era frequente —
percebi que esse esforço de memória permitiria
a Deus mostrar-me o que Ele realizara.
Algo mais do que a simples gratidão começou
a crescer em meu coração. Meu testemunho
aumentou; adquiri uma certeza ainda maior de
que o Pai Celestial ouve e responde a nossas orações; senti maior gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da Expiação do Salvador Jesus
Cristo, e fiquei mais confiante de que o Espírito
Santo pode fazer-nos lembrar de tudo, mesmo
coisas que não notamos ou que não nos chamaram a atenção quando aconteceram.
Passaram-se os anos, meus meninos hoje são
homens feitos e, de vez em quando, um deles
me surpreende ao dizer: ‘Pai, eu li no meu exemplar do seu diário a história daquela ocasião em
que (…)’ e então me conta como a leitura de algo
ocorrido há tanto tempo o ajudou a perceber a
mão de Deus em sua própria vida.
Meu objetivo é exortá-los a achar maneiras de
reconhecer e recordar a bondade de Deus. Isso
fortalecerá seu testemunho. Talvez vocês não
tenham um diário ou costumem mostrar às
pessoas a quem amam e servem os registros
que guardam, mas tanto vocês como elas serão

abençoados se recordarem das obras do Senhor.
Vocês devem estar lembrados daquele hino
que às vezes cantamos: ‘Conta as bênçãos (…),
dize-as de uma vez, E verás, surpreso, quanto
Deus já fez’. 2
Não vai ser fácil lembrar. Por causa do véu que
nos cobre os olhos, não recordamos como era
nossa vida ao lado do Pai Celestial e de Seu Filho
Amado, Jesus Cristo, no mundo pré-mortal; nem
podemos, com os olhos físicos ou somente com
a razão, enxergar a mão de Deus em nossa vida.
Para vermos tais coisas, precisamos do Espírito
Santo. E não é fácil ser digno da companhia do
Espírito Santo num mundo iníquo.
É por isso que se esquecer de Deus é um problema recorrente entre Seus filhos, desde o início
do mundo. Pensem na época de Moisés, quando
Deus enviava maná e, por outros meios miraculosos e visíveis, dirigia e protegia Seus filhos.
Ainda assim, o profeta admoestou as pessoas que
tinham sido tão abençoadas, como os profetas
sempre fizeram e sempre farão: ‘Tão-somente
guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma,
que não te esqueças daquelas coisas que os teus
olhos têm visto, e não se apartem do teu coração
todos os dias da tua vida.’ 3
O desafio de recordar foi sempre maior para
quem é abençoado em abundância. Quem é fiel
a Deus recebe proteção e prospera. Isso resulta
do serviço a Deus e da obediência a Seus Mandamentos. Mas com essas bênçãos vem também a
tentação de esquecer sua origem. É fácil começar
a achar que as bênçãos não provêm de um Deus
amoroso de quem somos dependentes, mas da
nossa própria força. Muitas e muitas vezes os
profetas repetiram este lamento:
‘E assim podemos ver quão falso e também quão
inconstante é o coração dos filhos dos homens;
sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza
de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar
os que colocam nele a sua confiança.
Sim, e vemos que é justamente quando ele faz
prosperar seu povo, sim, aumentando seus
campos, seu gado e seus rebanhos e ouro e prata
e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e
de todo estilo, preservando-lhes a vida e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando

o coração dos inimigos para que não lhes façam
guerra; sim, e, em resumo, fazendo tudo para
o bem e a felicidade de seu povo; sim, então é
quando endurecem o coração, esquecendo-se do
Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo—sim, e
isto em virtude de seu conforto e de sua enorme
prosperidade’.
E o profeta prossegue dizendo: ‘Sim, quão rápidos em se ensoberbecerem; sim, quão rápidos em
se vangloriarem e em praticarem toda sorte de
iniquidades; e quão lentos são em se recordarem
do Senhor seu Deus e em dar ouvidos a seus conselhos; sim, quão lentos em trilhar os caminhos
da sabedoria’ 4
Infelizmente, não é só a prosperidade que leva as
pessoas a esquecerem-se de Deus. Também pode
ser difícil recordá-Lo quando nossa vida vai mal.
Quando, como acontece com muitos, vemo-nos
em extrema pobreza, quando nossos inimigos
prevalecem contra nós ou quando não recebemos
a cura de uma doença grave, o inimigo de nossa
alma pode transmitir sua mensagem maléfica de
que não há Deus ou, caso exista, que Ele não Se
importa conosco. Então, pode custar muito ao
Espírito Santo trazer-nos à memória uma vida
inteira de bênçãos concedidas pelo Senhor desde
a infância e mesmo em nosso infortúnio.
Há uma cura simples para o terrível mal de
esquecermo-nos de Deus, de Suas bênçãos e de
Suas mensagens para nós. Jesus Cristo prometeu-a a Seus discípulos quando estava prestes a
ser crucificado, a ressuscitar e a retirar-Se da presença deles para ascender em glória para o Pai.
Eles estavam preocupados, desejosos de saber
como conseguiriam perseverar quando Ele não
estivesse mais em seu meio.
Aqui está a promessa, que se cumpriu para eles
e pode cumprir-se para todos nós hoje:
‘Tenho-vos dito isto, estando convosco.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que
o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo
quanto vos tenho dito’. 5
A chave para essa lembrança que gera e conserva
o testemunho é receber a companhia do Espírito
Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a ver o
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que Deus já fez por nós. É o Espírito Santo que
pode ajudar aqueles a quem servimos a verem o
que Deus fez por eles.
O Pai Celestial concedeu-nos um meio simples
de termos a companhia do Espírito Santo, não
apenas uma vez, mas continuamente, em nosso
cotidiano agitado. Esse método é repetido na oração sacramental. Prometemos recordar sempre
o Salvador, tomar Seu nome sobre nós e guardar
Seus mandamentos. E recebemos a promessa de
que, ao fazer essas coisas, teremos Seu Espírito
conosco.6 Essas promessas se entrelaçam de
modo maravilhoso para fortalecer nosso testemunho e finalmente, por meio da Expiação,
transformar nossa natureza ao cumprirmos nossa
parte da promessa.
É o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é
o Filho Amado de um Pai Celestial que nos ama
e deseja que tenhamos a vida eterna com Ele
em família. Mesmo quando estamos começando
a adquirir este testemunho, sentimos o desejo
de servi-Lo e guardar Seus mandamentos. Se
persistirmos, receberemos os dons do Espírito
Santo para nos dar forças para servir. Passaremos
a ver a mão de Deus com maior clareza, a tal
ponto que passaremos não só a recordá-Lo, mas
a amá-Lo e, graças ao poder da Expiação, a nos
tornar mais semelhantes a Ele.
Vocês poderiam perguntar: “Mas como esse processo pode iniciar-se no caso de alguém que não
sabe nada sobre Deus e afirma não se recordar de
nenhuma experiência espiritual?” Todos já passaram por experiências espirituais, mesmo sem
as terem reconhecido. Ao vir ao mundo, todos
recebem o Espírito de Cristo. O livro de Morôni
descreve o modo de agir desse espírito:
‘Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a
todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal; portanto vos mostro o modo
de julgar; pois tudo o que impele à prática do
bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo
poder e dom de Cristo; por conseguinte podeis
saber, com um conhecimento perfeito, que é
de Deus.
Mas tudo que persuade o homem a praticar o
mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não
servir a Deus, podeis saber, com conhecimento
perfeito, que é do diabo; porque é desta forma
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que o diabo age, pois não persuade quem quer
que seja a fazer o bem; não, ninguém; tampouco
o fazem seus anjos; nem o fazem os que a ele se
sujeitam. (…)
Portanto vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente, na luz de Cristo, diferenciar o bem
do mal; e se vos apegardes a tudo que é bom e
não o condenardes, certamente sereis filhos de
Cristo’. 7
Assim, mesmo antes de as pessoas terem direito
aos dons do Espírito Santo, após serem confirmadas membros da Igreja, e mesmo antes de o
Espírito Santo lhes confirmar a verdade antes do
batismo, elas vivem experiências espirituais. O
Espírito de Cristo já as convidou, desde a infância, a fazer o bem e as alertou contra o mal. Elas
têm lembranças dessas experiências mesmo que
ainda não tenham reconhecido sua fonte. Essas
lembranças lhes voltarão à mente quando ouvirem a palavra de Deus. Recordarão a sensação
de alegria ou tristeza ao aprender as verdades
do evangelho; e essa lembrança lhes abrandará o
coração para permitir que o Espírito Santo lhes
testifique. Isso as levará a guardar os mandamentos e a desejar tomar sobre si o nome do Salvador.
E ao fazê-lo, nas águas do batismo, e ao ouvirem
as palavras de confirmação ‘Recebe o Espírito
Santo’, proferidas por um servo autorizado do
Senhor, sua capacidade de recordar-se sempre de
Deus aumentará.
Testifico-lhes que os sentimentos cálidos que
vivenciaram ao ouvirem a verdade proclamada
nesta conferência provêm do Espírito Santo. O
Salvador, que prometeu enviar o Espírito Santo,
é o Filho amado e glorificado do nosso Pai
Celestial.
Esta noite e amanhã à noite, ao orarem e ponderarem, sugiro que façam a pergunta: ‘Deus
mandou uma mensagem específica para mim?’
‘Vi Sua mão agir em minha vida e na vida dos
meus filhos?’ Eu farei isso. E então, preservarei
essa lembrança para o dia em que eu e meus
entes queridos precisarmos recordar o quanto
Deus nos ama e o quanto necessitamos Dele.
Testifico que Ele nos ama e nos abençoa, mais do
que a maioria de nós consegue reconhecer. Sei
que isso é verdade, e sinto alegria ao recordá-Lo.
em nome de Jesus Cristo. Amém.

Notas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mosias 2:41; Alma 37:13; Helamã 5:9.
“Conta as Bênçãos” Hinos, nº 57.
Deuteronômio 4:9.
Helamã 12:1–2, 5.
João 14:25–26.
Ver D&C 20:77, 79.
Morôni 7:16–17; 19.

Lembrar-se para Não Perecer
Élder Marlin K. Jensen, dos Setenta
(Ex-Historiador e Registrador da Igreja)
A Liahona, maio de 2007, pp. 36–38
“‘Lembrar’, isto é, a forma como
Deus quer que façamos algo, é
um princípio de salvação fundamental do evangelho.
Sinto-me honrado em falar
após a irmã Parkin. Seu
serviço e ensinamentos e de
suas conselheiras abençoaram-nos a todos. Por
volta desta mesma hora, há dezoito anos e meio,
eu estava em pé perto deste púlpito, esperando a
congregação acabar de cantar um hino, quando
então eu deveria vir à frente e proferir meu primeiro discurso numa conferência geral. Minha
ansiedade naquele momento devia ser óbvia.
O Élder L. Tom Perry, que estava atrás de mim,
inclinou-se para frente e, com seu jeito otimista e
entusiasta, sussurrou ao meu ouvido: “Relaxe”,
disse ele, “já faz anos que ninguém morre nesse
púlpito!”
Essas palavras de incentivo e os poucos minutos
que se seguiram, nos quais falei pela primeira
vez a uma congregação mundial de santos dos
últimos dias, são lembranças preciosas. Como
todos vocês, estou constantemente acumulando
um arsenal de lembranças que, quando vêm à
tona, são muito úteis e, muitas vezes, agradáveis. E apesar da decisão que tomei, quando
jovem, de nunca aborrecer as pessoas contando
histórias antigas quando eu ficasse velho, hoje
tenho grande prazer em contar minhas próprias
lembranças em quase todas as ocasiões possíveis.
Hoje, porém, gostaria de falar do papel que a
memória e o ato de lembrar-se têm no evangelho
de Jesus Cristo, que é bem mais significativo do
que o prazer passivo de recordar-se de certas
coisas.

Se prestarmos bastante atenção ao verbo lembrar, nas sagradas escrituras, observaremos que
“lembrar”, isto é, a forma como Deus quer que
façamos algo, é um princípio de salvação fundamental do evangelho. Isso porque admoestações proféticas para que nos lembremos de algo
frequentemente nos chamam à ação: a ouvir, ver,
fazer, obedecer, a arrepender-nos.1 Quando nos
lembramos da forma como Deus espera, sobrepujamos nossa inclinação humana de meramente
vestir a armadura para a batalha da vida e entramos na luta fazendo todo o possível para resistir
às tentações e evitar o pecado.
O rei Benjamim pediu a seu povo que se lembrasse dessa forma ativa:
“E finalmente, não vos posso dizer todas as coisas
pelas quais podeis cometer pecado; porque há
vários modos e meios, tantos que não os posso
enumerar.
Isto porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e
vossas palavras e vossas obras; e se não observardes os mandamentos de Deus nem continuardes
tendo fé no que ouvistes concernente à vinda de
nosso Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis.
E agora, ó homem, lembra-te e não pereças.” 2
Percebendo a vital importância de lembrar-nos
de certas coisas em nossa vida, do que devemos nos lembrar? Em resposta a essa pergunta,
reunidos aqui hoje para lembrar e rededicar este
Tabernáculo histórico, acho que a história de A
Igreja de Jesus Cristo e de seu povo merece ser
lembrada. As escrituras dão à história da Igreja
alta prioridade. Na verdade, muito das escrituras é história da Igreja. No exato dia em que ela
foi organizada, Deus ordenou a Joseph Smith:
“Eis que um registro será escrito entre vós”. 3
Joseph cumpriu essa ordem, chamando Oliver
Cowdery, o segundo élder da Igreja e seu principal assistente, para ser o primeiro historiador
da Igreja. Fazemos registros para ajudar-nos a
lembrar, e temos registrado o progresso da Igreja
a partir de seu surgimento, desde a época de
Oliver Cowdery. Esse registro histórico extraordinário lembra-nos que Deus abriu novamente
os céus e revelou verdades que incitam nossa
geração a agir.
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De tudo o que já foi coletado, preservado e
escrito por historiadores ao longo de todos esses
anos, nada exemplifica melhor a importância e
o poder da história da Igreja do que a história
simples e honesta da aparição de Deus, o Pai e
Seu Filho, Jesus Cristo, a Joseph Smith, episódio
hoje chamado em nossos livros de história de “a
Primeira Visão”. Em palavras que gerações de
missionários memorizaram e repetiram aos que
buscavam a verdade no mundo inteiro, Joseph
descreve o modo miraculoso pelo qual recebeu
uma resposta à pergunta que fez em oração
sobre qual das igrejas seria a certa:
“Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais
brilhante que o sol, que descia gradualmente
sobre mim.
(…) Quando a luz pousou sobre mim, vi dois
Personagens cujo esplendor e glória desafiam
qualquer descrição, pairando no ar, acima de
mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo
nome, e disse, apontando para o outro: Este é
Meu Filho Amado. Ouve-O!” 4
Joseph realmente O ouviu! E milhões de pessoas
ouviram, leram e creram em seu relato, e abraçaram o evangelho de Jesus Cristo que ele ajudou a
restaurar. Eu acredito em Joseph Smith e sei que
ele foi um verdadeiro profeta de Deus. Toda vez
que me lembro do episódio da Primeira Visão,
sinto um desejo maior de assumir compromissos
e agir.
Ninguém tem mais respeito pelo valor da história da Igreja do que o Presidente Gordon B. Hinckley. Apreciamos muito seu encantador senso
de humor, mas seu conhecimento de história
é igualmente aguçado. Histórias inspiradoras
e experiências engraçadas de nosso passado
ilustram seus escritos e discursos. Como nosso
profeta vivo, ele salienta conscientemente o passado e o futuro para ajudar-nos a viver com mais
retidão. Graças a seus ensinamentos, compreendemos que lembrar permite que vejamos a mão
de Deus em nosso passado, assim como as profecias e a fé asseguram-nos de que a mão de Deus
estará presente em nosso futuro. O Presidente
Hinckley lembra-nos de como os primeiros membros da Igreja enfrentaram seus desafios para
que nós, pela graça de Deus, enfrentemos nossos
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problemas com mais fidelidade. Mantendo vivo
o nosso passado, ele nos liga às pessoas, lugares
e eventos que formam nossa herança espiritual e,
com isso, motiva-nos a servir mais, ter mais fé e
ser mais bondosos.
De modo exemplar, o Presidente Hinckley
também nos conta abertamente suas próprias
experiências e as de sua família. Muitos missionários novos que se sentiam desanimados foram
consolados ao saber que, no início de sua missão,
o Presidente Hinckley também se sentiu desencorajado e admitiu o fato ao pai. Ele até teve
a coragem de contar a resposta sucinta de seu
pai: “Querido Gordon, recebi sua carta. Tenho
somente uma sugestão: Esqueça-se de si mesmo
e trabalhe”. 5 Mais de 70 anos depois, todos nós
somos testemunhas de como o Presidente Hinckley seguiu esse conselho à risca. Seu genuíno
caráter e sabedoria profética são uma prova persuasiva dos benefícios de lembrar-nos da história
da Igreja, assim como da nossa própria história.
Há muito mais para se dizer, no evangelho de
Jesus Cristo, a respeito do papel da lembrança.
Sempre falamos em lembrar-nos de nossos
convênios sagrados e dos mandamentos de Deus,
de lembrar-nos das ordenanças salvadoras e
de fazê-las por nossos antepassados. E o que é
mais importante: falamos sobre a necessidade de
lembrar-nos de nosso Salvador Jesus Cristo, não
apenas quando é conveniente, mas sempre, como
Ele nos pede.6 Testificamos que sempre nos lembramos Dele quando tomamos o sacramento. Em
troca, Ele promete que Seu Espírito estará sempre
conosco. É interessante notar que esse é o mesmo
Espírito que o Pai Celestial enviou para “[fazernos] lembrar de tudo quanto [nos] tem dito”. 7
Assim, recebendo dignamente o sacramento,
somos abençoados pelo Espírito e entramos num
maravilhoso círculo de lembranças benéficas que
continuamente remetem nosso pensamento e
nossa devoção a Cristo e Sua Expiação.
Acredito que o objetivo final de todas as lembranças é achegar-nos a Cristo e tornar-nos perfeitos
Nele.8 Assim sendo, rogo a Deus que nos abençoe
para que sempre nos lembremos, especialmente
de Seu Filho perfeito, e não pereçamos. Testifico
com gratidão da divindade de Cristo e de Seu
poder salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém.

Notas
1.
2.
3.
4.
5.

Ver 2 Néfi 1:12; Mosias 6:3; Helamã 5:14.
Mosias 4:29–30.
D&C 21:1.
Joseph Smith—História 1:16–17.
Em Gordon B. Hinckley, Faith The Essence
of True Religion (1989), p. 115.
6. Ver 3 Néfi 18:7, 11.
7. João 14:26.
8. Ver Morôni 10:32–33.

Um Registro Será Escrito
entre Vós
Entrevista das revistas da Igreja com o Élder
Marlin K. Jensen, dos Setenta (Ex-Historiador e
Registrador da Igreja)
A Liahona, dezembro de 2007, p. 26.
Por que os santos dos últimos dias são ensinados
que é importante manter
registros e reunir e preservar a história da Igreja?
Élder Marlin K. Jensen: As
escrituras, especialmente o
Livro de Mórmon, deixam claro que “lembrar” é
um princípio salvador e fundamental do evangelho. Mantemos registros para nos ajudarem a
lembrar. Recordar o passado dá-nos a necessária
perspectiva, à medida que os filhos de Deus têm
fé em nosso destino futuro e, assim, vivem mais
fielmente no presente.
Em 6 de abril de 1830, dia em que a Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada,
o Senhor ordenou ao Profeta Joseph Smith: “Eis
que um registro será escrito entre vós” (D&C 21:1).
Essa é a revelação sobre a qual se baseia o ofício de
historiador e registrador da Igreja.
Nesse dia, o Profeta aprendeu quão importante é
para o Senhor manter um registro da história da
Igreja, e ele chamou Oliver Cowdery para ser o
primeiro historiador e registrador da Igreja. No
início, Oliver registrava as atas das reuniões, bênçãos patriarcais, informações sobre os membros
e certificados de autoridade do sacerdócio. Ele
também deu início ao que pode ser chamado de
narrativa da história da Igreja.

A manutenção dos registros começou como um
mandamento de Deus e continua a ser feita até
o presente.
O que o chamado de historiador e
registrador da Igreja envolve?
Élder Jensen: O trabalho do historiador e registrador é, em grande parte, o de manter os registros.
Isso inclui a coleta e a preservação das fontes de
história da Igreja, o registro de ordenanças e a
organização de atas de reuniões. As escrituras
também sugerem que há uma responsabilidade
em garantir que os registros sejam usados “para
o bem da igreja e para as gerações vindouras”
(D&C 69:8).
O papel de historiador e o de registrador são
complementares, quase indistinguíveis. Creio ser
essa a razão por que, nos primórdios da Igreja, por
vezes se nomeava um registrador e, por outras, um
historiador, e também por que, mais recentemente,
as funções foram reunidas em um só chamado.
Qual é o objetivo de registrar e
ensinar a história da Igreja?
Élder Jensen: O objetivo primordial da história
da Igreja é ajudar os membros a edificar a fé em
Jesus Cristo e cumprir os convênios sagrados
que fizeram. Para cumprir esse propósito, somos
guiados por três importantes considerações:
Primeiro: buscamos prestar testemunho e defender as verdades fundamentais da Restauração.
Segundo: desejamos ajudar os membros da Igreja
a se lembrarem das coisas maravilhosas que
Deus já fez por Seus filhos.
Terceiro: temos o encargo escritural de ajudar a
preservar a ordem revelada do reino de Deus.
Isso inclui as revelações, os documentos, procedimentos, processos e padrões que estabelecem a
ordem e a continuidade do exercício das chaves
do sacerdócio, o adequado funcionamento dos
quóruns do sacerdócio, a realização das ordenanças, e assim por diante — coisas essenciais para a
salvação.
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De que outras maneiras a Igreja se beneficia
do ofício do seu historiador e registrador?
Élder Jensen: O historiador e registrador proporciona à Igreja uma voz de autoridade nas questões históricas. Sempre existem questionamentos
históricos e, às vezes, há controvérsias históricas.
É muito útil haver um ofício ao qual se pode
recorrer para obter respostas fidedignas.
O historiador e registrador serve como presidente do Historic Sites Committee (Comitê de
Locais Históricos), que administra os marcos
e locais históricos da Igreja. Ele também serve
como Presidente do Church’s Records Management Committee [Comitê de Administração dos
Registros da Igreja]. Esse comitê supervisiona a
criação, a administração e a disponibilidade final
de todos os registros da Igreja — eclesiásticos e
corporativos — no mundo inteiro.
Entre os registros mais sagrados e essenciais
encontram-se os que comprovam a realização
das ordenanças do templo. Eles são preservados
como parte do que acredito ser aquele livro “que
seja digno de toda aceitação” (D&C 128:24). Os
membros podem ter certeza de que todos os
registros, inclusive os relativos à suas próprias
ordenanças realizadas no templo, estão seguros.
De que maneira a Igreja usa a tecnologia para
levar a efeito o trabalho do ofício de historiador?
Élder Jensen: Trabalho com o Departamento de
História da Família e História da Igreja, que
coleta e preserva os materiais essenciais da história da Igreja. Encontra-se em desenvolvimento
um plano tecnológico que nos permitirá melhor
coletar, preservar e disponibilizar a história da
Igreja aos membros no mundo todo. Obviamente,
a Internet desempenhará um papel de importância sempre crescente naquilo que fazemos.
Os livros, documentos, artefatos, locais históricos e imagens que já coletamos através dos anos
constituem, de certa forma, as “joias da coroa” da
história da Igreja. Sentimo-nos na obrigação de
compartilhá-los, da maneira aprovada e adequada, com todos os membros, onde quer que se
encontrem. Ver uma página original do manuscrito do Livro de Mórmon pela Internet, ou fazer
um passeio virtual no andar superior da cabana
da família Smith e entrar no quarto onde Morôni
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apareceu ao jovem Joseph Smith, são experiências que servirão de ponte para que os membros
se conectem com nosso passado, de um modo
que promova a fé.
A tecnologia também nos permitirá melhor treinar e dar assistência aos líderes locais, secretários
e outros responsáveis pela compilação do histórico anual da estaca, da ala e da missão. Com
a ajuda da tecnologia, as informações históricas
fluirão com muito mais facilidade para a sede da
Igreja e dela, também.
Como fazer com que a história da Igreja
se torne uma herança para todos nós, quer
sejamos recém-conversos, quer estejamos
na Igreja há várias gerações?
Élder Jensen: Alguém disse, certa vez, que um
povo não pode ser maior que sua própria história. A história da Igreja começa com o relato
emocionante de Joseph Smith e sua busca pela
Igreja verdadeira. Quando acreditamos no relato
de Joseph, tornamo-nos parte de um corpo maior
de crentes cuja vida é modificada ao abraçar o
evangelho restaurado. Essa experiência se torna
uma parte muito importante de nossa herança
comum como santos dos últimos dias. Também
ajuda a explicar por que os primórdios da história da Igreja são tão cruciais para a existência e o
crescimento e vitalidade contínuos da Igreja.
Há outros relatos extraordinários em nossa
história que merecem ser conhecidos e tornar-se
objeto de ponderação, tanto na Igreja quanto no
lar. As lições de Kirtland, os obstáculos do Missouri, os triunfos e a final expulsão dos santos
de Nauvoo, assim como a jornada dos pioneiros
em direção ao Oeste, são histórias que inspiram
os santos dos últimos dias de todos os lugares e
de todos os idiomas. Mas também há histórias
igualmente emocionantes sobre o nascimento e o
progresso da Igreja, e o impacto que o evangelho
exerceu na vida de membros comuns em cada
nação tocada pelo evangelho restaurado. Essas
coisas precisam também ser registradas e preservadas.
O relacionamento entre a história da Igreja e a
história da família também merece a nossa atenção. Em geral, o estudo de uma levará ao estudo
da outra. Muitas das melhores histórias da Igreja

estão contidas nas histórias pessoais e familiares,
e fazem parte de nossas heranças individuais e
familiares.
Por fim, precisamos nos lembrar de que a aquisição de uma herança da história da Igreja exige
mais do que uma simples leitura de um livro de
histórias. Inclui visitas a locais históricos, a visita
a um museu para ver artefatos históricos, a frequência à reunião da noite familiar, ou a manutenção de um diário pessoal. A chave é que todos
tenham um envolvimento pessoal, de algum tipo,
com o passado.
O que você considera mais significativo
para si mesmo, a respeito do serviço como
historiador e registrador da Igreja?
Élder Jensen: Passei a compreender que as
escrituras contêm histórias sagradas. Quando os
profetas escreveram para nós, teceram sermões
e ensinamentos em suas narrativas históricas.
Por exemplo, o Livro de Mórmon começa com a
história de Leí e sua família. Trata-se de escritura,
mas também é uma narrativa histórica. O Livro
de Mórmon representa o mais apurado tipo de
escrita histórica que possuímos. Trata-se também
do melhor exemplo de conexão entre história e
doutrina. Passei a entender e a apreciar o poder
que as escrituras e a história exercem juntas.

e futuro. Isso efetivamente harmoniza com a
definição escriturística da verdade, de que “é o
conhecimento das coisas como são, como foram
e como serão” (D&C 93:24). Vivemos no presente.
Não podemos ver o futuro, mas o passado está
aí para todos verem — se tiver sido preservado.
Nosso passado pode nos dar uma perspectiva
e um fundamento que não conseguiríamos de
outra forma. Seja a história de nosso avô, ou a
história do Profeta Joseph Smith, ou a história
dos problemas enfrentados pelos pioneiros santos dos últimos dias durante o início da Igreja, ou
a história de um recruta SUD durante a Segunda
Guerra Mundial — lições do passado que nos
ajudam a lidar com o presente e nos dão esperança para o futuro.
Passei a admirar o Profeta Joseph Smith mais do
que nunca, por sua monumental realização como
o profeta fundador desta dispensação.
Dentre todas as coisas que passei a amar, creio que
a mais importante é a convicção de que, se formos
honestos de coração e de desejo para conhecer a
Deus, poderemos conhecê-Lo e sentir-nos responsáveis em Sua presença. Temos o exemplo do
Profeta Joseph Smith para sermos gratos. Ele foi
o modelo, ensinou e foi a promessa viva de que
podemos conhecer a Cristo também. Isso, para
mim, é de um valor inestimável.

Recebi um testemunho de que todas as coisas
estão na presença de Deus: passado, presente
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