
Vem e Segue-Me Primária: Traga uma
mensagem do Presidente da Igreja
numa Conf. Geral e compartilhe com as 
crianças algum conselho ou advertência
que ele tenha dado.

Muitas pessoas consideram o 
arrependimento uma punição 
— algo que deve ser evitado, 

exceto em circunstâncias 
muito sérias. Entretanto, esse 

sentimento de punição é 
engendrado por Satanás. Ele 
tenta impedir que confiemos 
em Jesus Cristo, que está de 
braços abertos, esperando e 

desejando nos curar, perdoar, 
limpar, fortalecer, purificar e 

santificar.

Pres. Russel M. Nelson, Abril 
2019

Então, o que é exigido para que uma família seja 

exaltada para sempre? Qualificamo-nos para 

esse privilégio ao fazermos convênios com Deus, 

cumprirmos esses convênios e recebermos as 

ordenanças essenciais.

Pres. Russel M. Nelson, abril 2019

...precisamos agir melhor e ser melhores porque estamos numa 

batalha. A batalha contra o pecado é real. O adversário está 

quadruplicando seus esforços para destruir testemunhos e 

impedir o trabalho do Senhor. Ele está equipando seus servos 

com armas poderosas para nos impedir de participar da alegria 

e do amor do Senhor.

Pres. Russel M. Nelson, abril 2019
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Satanás sabe disso. Ele se irrita com o fato de que sua apostasia pré-mortal o 

impede permanentemente de receber esse privilégio, deixando-o em constante 

estado de inveja e ressentimento. Assim, muitas, se não a maioria, das tentações 

que ele coloca em nosso caminho nos levam a maltratar nosso corpo e o corpo de 

outras pessoas. Por ser miserável em virtude de não ter um corpo, Satanás quer 

que sejamos miseráveis por causa de nosso corpo.

Seu corpo é seu templo pessoal, criado para abrigar seu espírito eterno. Cuidar de 

seu templo é importante. Agora, eu lhes pergunto, irmãos: Vocês se preocupam em 

se vestir e cuidar de seu corpo para satisfazer os apelos do mundo mais do que 

para agradar a Deus? Sua resposta a essa pergunta envia uma mensagem clara 

para Ele sobre como você considera esse presente extraordinário que Ele lhes deu. 

Com essa reverência a nosso corpo, irmãos, acredito que podemos agir melhor e 

ser melhores.

Pres. Russel M. Nelson, abril 2019


