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a parede. Leia o 

discurso do Elder     
Wirthins.

Escreva ou 
desenhe seu 

TESTEMUNHO 
do:

Sa
lv

ad
orPro

fe
ta

O
 L

iv
ro

 d
e 

M
ór

m
on

Traduzido por vemeseguemekids.com



THE RED CRYSTAL.ORG 

· "Podemos nos fortalecer com a proteção fornecida por
um testemunho ardente que, como uma fogueira, foi construído

adequadamente e mantido cuidadosamente". 
 Joseph B. Wirthlin



 Fogueira Espiritual de Testemunho 
Joseph B. Wirthlin 

do Quorum dos Doze Apóstolos

Muitos anos atrás, grandes bandos de lobos vagavam pelo 
campo na Ucrânia, tornando a viagem para aquela parte do 

mundo muito perigosa. Estes bandos de lobo eram destemidos. 
Eles não eram intimidados pelas pessoas, nem por qualquer 

arma usada naquela época. A única coisa que parecia 
amendrontar eles era o fogo. Consequentemente, viajantes 

que se encontravam longe das cidades desenvolveram a 
prática comum de criar grandes fogueiras, e mantendo-as 

acesa a noite toda. Enquanto a fogueira queimava 
brilhantemente, os lobos ficavam longe. Mas se acontecesse 
de queimar e extinguir, os lobos se moveriam para o ataque. 

Os viajantes entendiam que criar e manter uma fogueira 
rugente não era apenas uma questão de conveniência ou 

conforto; era uma questão de sobrevivência. (Ver Mary Pratt 
Parrish, Ensign, Maio de 1972

1 
p. 25.) 

Nós não temos que nos proteger dos bandos de lobos enquanto 
viajamos pela estrada da vida hoje, mas, no senso espiritual, 

nós encaramos os tortuosos lobos de Satanás em formas de 
tentação, mal e pecado. Nós vivemos em tempos perigosos 

quando esses lobos famintos vagueiam pelo campo espiritual 
na procura daqueles que estejam fracos na fé ou em suas 

convicções. Em sua prieira epístola, Pedro descreveu nosso 
"adversário do diabo, como um leão feroz [que] anda sobre, 
procurando aqueles a quem possa devorar." (1 Pedro. 5:8.) O 

Senhor disse a Joseph Smith que "inimigos rondam ao seu redor 
como lobos pelo sangue do cordeiro.11 (D&C 122:6.) Todos nós 

somos vulneráveis ao ataque. Contudo, Podemos nos 
fortalecer com a proteção fornecida por um testemunho 

ardente que, como uma fogueira, foi construído 
adequadamente e mantido cuidadosamente". 
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