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O Convite  

D O  S A LVA D O R

Uma coletânea de 
ensinamentos dos apóstolos 

atuais e das escrituras antigas

VindeACristo .org

https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021
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“Disse- lhe Jesus:  
Eu sou o caminho,  

e a verdade, e a vida.”

JOÃO 14:6
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Esta coletânea contém ensinamentos 
selecionados dos apóstolos atuais de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
bem como as palavras do presidente Russell 
M. Nelson e de seus conselheiros na Primeira 
Presidência. Todos eles são representantes 
inspirados de Jesus Cristo. Nosso convite é 
que você encontre ensinamentos e consolo  
nas palavras deles.

VindeACristo .org

https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021
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Decidir 
mudar
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RUSSELL M. NELSON
Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

“Quando decidimos nos arrepender, 
decidimos mudar! Permitimos que o Salvador 
nos transforme em uma versão melhor de nós 
mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente 
e receber alegria — a alegria da redenção 
advinda Dele. Quando decidimos nos 
arrepender, decidimos nos tornar mais  
como Jesus Cristo!”
 (  “ Podemos agir melhor e ser melhores ”  , Conferência Geral  
de Abril de 2019 ) 

Reflita: Começando hoje, o que você pode fazer 
para se tornar mais semelhante a Jesus Cristo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/36nelson?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/36nelson?lang=por
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Buscar o Senhor
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DALLIN H. OAKS
Primeiro conselheiro na Primeira Presidência

“Por causa de sua experiência expiatória na 
mortalidade, nosso Salvador consegue con-
solar, curar e fortalecer todos os homens e 
mulheres em todas as partes, mas acredito que 
Ele somente o faz por aqueles que O buscam e 
pedem Seu auxílio. O apóstolo Tiago ensinou: 
‘Humilhai- vos perante o Senhor, e ele vos 
exaltará’ (Tiago 4:10). Qualificamo- nos para essa 
bênção quando cremos Nele e oramos por Sua 
ajuda.”
 (  “ Fortalecidos pela Expiação de Jesus Cristo ”  , Conferência Geral  
de Outubro de 2015 ) 

Reflita: Começando hoje, para quais dificuldades 
você pode buscar a ajuda de Deus?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/10/strengthened-by-the-atonement-of-jesus-christ?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/10/strengthened-by-the-atonement-of-jesus-christ?lang=por
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Fé em Cristo
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HENRY B. EYRING 
Segundo conselheiro na Primeira Presidência

“Nunca é tarde para fortalecer o alicerce da fé. 
Sempre há tempo. Com fé no Salvador, vocês 
podem se arrepender e suplicar o perdão. Há 
alguém que vocês podem perdoar. Há alguém 
a quem vocês podem agradecer. Há alguém 
a quem vocês podem servir e elevar. Vocês 
podem fazer isso onde quer que estejam e por 
mais solitários e abandonados que se sintam.”
 (  “ Montanhas para escalar ”  , Conferência Geral de Abril de 2012 ) 

Reflita: Começando hoje, como você pode reservar 
tempo para fazer coisas que fortaleçam sua fé?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/04/mountains-to-climb?lang=por
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Os pescadores
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RELATO DAS ESCRITURAS

Há mais de 2 mil anos, às margens do Mar da 
Galileia, um grupo de pescadores trabalhava 
em suas redes na esperança de que teria um 
bom dia de pescaria. Talvez essa tenha sido 
a profissão deles, mas, como logo descobri-
riam, não era seu chamado. Isso ocorreria 
quando Jesus os abordasse com esta proposta 
surpreendente:

“Vinde após mim, e eu vos farei 
pescadores de homens” (Mateus 4:19).

Talvez o que seja mais surpreendente tenha 
sido o fato de que, em vez de zombarem 
Dele ou O ignorarem, eles imediatamente 
largaram as redes e O seguiram. A partir desse 
momento, deixaram para trás seus barcos, 
e a vida deles mudou para sempre. Como 
eles, Jesus Cristo nos convida a encontrar um 
propósito mais elevado ao dar o melhor de 
nós para seguir Seus passos.

Saiba mais sobre os seguidores de Deus nos tempos 
antigos . Participe de um estudo on - line da Bíblia . 

https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/estudo-da-biblia
https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/estudo-da-biblia
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Verdadeira mudança



13

DAVID A. BEDNAR
Quórum dos Doze Apóstolos

“A essência do evangelho de Jesus Cristo 
implica uma mudança fundamental e perma-
nente em nossa própria natureza, mudança 
essa somente possível por meio de nossa con-
fiança nos ‘méritos e misericórdia e graça do 
Santo Messias’ (2 Néfi 2:8). Quando decidimos 
seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser 
transformados, de renascer espiritualmente.”
 (  “ Necessário vos é nascer de novo ”  , Conferência Geral  
de Abril de 2007 ) 

Reflita: Começando hoje, que decisão você 
poderia tomar para ajudá- lo a se tornar um 
seguidor de Jesus Cristo mais fiel?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/04/ye-must-be-born-again?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/04/ye-must-be-born-again?lang=por


14

NEIL L.  ANDERSEN
Quórum dos Doze Apóstolos

Olhar em volta
“O convite ao arrependimento raramente é 
uma repreensão, mas um pedido amoroso 
para que nos voltemos e retornemos a Deus. 
É o convite de um Pai amoroso e de Seu 
Filho Unigênito para que sejamos mais do 
que somos, que busquemos um modo de vida 
mais elevado e que sintamos a felicidade de 
guardar os mandamentos. Sendo discípulos 
de Cristo, regozijamo- nos nas bênçãos do arre-
pendimento e na alegria de sermos perdoados. 
Elas se tornam parte de nós, moldando nosso 
modo de pensar e sentir.”
 (  “ Arrependendo - vos  (  …  )  para que Eu vos cure ”  , Conferência Geral 
de Outubro de 2009 ) 

Reflita: Começando hoje, o que você vai fazer 
para sentir o poder do perdão em sua vida?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/10/repent-that-i-may-heal-you?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/10/repent-that-i-may-heal-you?lang=por
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RELATO DAS ESCRITURAS

Pedro
Embora fiquemos maravilhados com a drástica conversão 
de pessoas da Bíblia, como o apóstolo Paulo, temos muito 
que aprender com a conversão de Pedro — mais gradual, 
menos drástica, mas não menos completa. Com o passar 
do tempo, ele foi do estágio de “pecador”, conforme sua 
própria descrição, para um discípulo entusiasmado, senão 
impulsivo, até se tornar, no final, um apóstolo especial-
mente escolhido pelo Salvador para liderar a Igreja de 
Deus depois da Ascenção de Cristo ao céu.

“Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
a minha igreja” (Mateus 16:18).

Sua vida é um lembrete de que o caminho de mudança 
oferecido pelo Salvador não é sempre uma reviravolta, 
mas é como seguir um caminho um tanto inclinado, que 
pessoas boas podem seguir devagar, mas que com certeza 
as fará melhores.

Para mais informações sobre como Jesus organizou 
Sua Igreja , converse conosco on-line . 

https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/converse-com-os-missionarios
https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/converse-com-os-missionarios
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Os lembretes de Deus
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RONALD A. RASBAND
Quórum dos Doze Apóstolos

“O que vocês devem buscar em sua própria 
vida? Quais são os milagres de Deus que lem-
bram vocês de que Ele está próximo, dizendo: 
‘Estou bem aqui’? Pensem nesses momentos, 
alguns rotineiros, quando o Senhor agiu em 
sua vida e depois agiu novamente. Valorizem- 
nos como momentos em que o Senhor mos-
trou confiança em vocês e em suas escolhas. 
Mas, permitam que Ele faça mais por vocês 
do que vocês mesmos podem fazer por si pró-
prios. Valorizem Seu envolvimento. Às vezes, 
achamos que as mudanças em nossos planos 
são erros em nossa jornada. Pensem nelas 
como os primeiros passos para estarmos ‘a  
serviço do Senhor’.”
 (  “ Por desígnio divino ”  , Conferência Geral de Outubro de 2017 ) 

Reflita: Começando hoje, o que você 
vai fazer para reconhecer as vezes 

em que Deus agiu em sua vida?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/by-divine-design?lang=por
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Lutar e 
vencer
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D. TODD CHRISTOFFERSON
Quórum dos Doze Apóstolos

“Talvez, tanto quanto orar por misericórdia, 
devêssemos orar pelo tempo e a oportunidade 
de trabalhar, lutar e vencer. Certamente o 
Senhor sorri para aquele que deseja se apre-
sentar dignamente para o julgamento e que 
trabalha resolutamente dia após dia para 
transformar fraqueza em força. O arrependi-
mento real e a verdadeira mudança podem 
exigir várias tentativas, mas há algo de refi-
nador e santo nessa luta. O perdão divino e a 
cura fluem naturalmente para essa alma, por-
que, de fato, ‘a virtude ama a virtude; a luz se 
apega à luz; [e] a misericórdia se compadece 
da misericórdia e reclama o que é seu’  
(Doutrina e Convênios 88:40).”
 (  “ A divina dádiva do arrependimento ”  , Conferência Geral  
de Outubro de 2011 ) 

Reflita: Começando hoje, o que você já fez para se 
aproximar de Jesus Cristo que você poderia tentar 
fazer de novo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/10/the-divine-gift-of-repentance?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/10/the-divine-gift-of-repentance?lang=por
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O jovem rico
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RELATO DAS ESCRITURAS

Enquanto Jesus ensinava na região leste do 
rio Jordão, um jovem rico se aproximou Dele 
com uma pergunta bastante direta: “Que hei 
de fazer para herdar a vida eterna?” Jesus 
respondeu- lhe com uma lista de mandamentos 
bem conhecidos do Velho Testamento:  
Não matar. Não roubar. Honrar pai e mãe.  
O jovem rico disse a Jesus que já cumpria 
todos aqueles mandamentos desde criança. 
Em resposta, Jesus fez um importante convite:

“Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto 
tens, reparte- o entre os pobres, e terás um 
tesouro no céu; e vem, segue- me” (Lucas 18:22).

Hoje, talvez não seja requerido que doemos 
todos os nossos bens. No entanto, como o 
jovem rico, podemos perguntar a nós mesmos: 
“O que me falta ainda para realmente seguir 
Jesus?” Seja qual for a resposta, Jesus tem 
poder para nos ajudar a abandonar o que  
precisa ser deixado para trás.
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Serviço abnegado
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DIETER F.  UCHTDORF
Quórum dos Doze Apóstolos

“Muitas vezes, a resposta a nossa oração não 
vem quando estamos de joelhos, mas quando 
estamos de pé, servindo ao Senhor e servindo 
àqueles que nos rodeiam. Os abnegados atos 
de serviço e de consagração refinam nosso 
espírito, removem as escamas dos nossos olhos 
espirituais e abrem as janelas do céu. Ao nos 
tornar a resposta da oração de outra pessoa,  
é comum encontrarmos a resposta para nossa  
própria oração.”
 (  “ À espera , na estrada para Damasco ”  , Conferência Geral  
de Abril de 2011 ) 

Reflita: Começando hoje, como você pode 
encontrar um meio de servir a outras 

pessoas de modo mais altruísta?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/04/waiting-on-the-road-to-damascus?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/04/waiting-on-the-road-to-damascus?lang=por
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RELATO DAS ESCRITURAS

O antigo rei

O Livro de Mórmon traz um relato de um 
antigo rei que foi contra a conversão de seu 

filho ao cristianismo. A princípio, as escolhas 
do filho o deixaram com raiva. Com o tempo, 

porém, a raiva deu lugar à aceitação e, por 
fim, à curiosidade. Mesmo não tendo nem ao 
menos certeza de que Deus existia, o rei per-
mitiu que um discípulo de Cristo chamado 

Aarão fosse trazido à sua presença. Com pro-
funda humildade, o rei ouviu o comovente 

testemunho de um jovem missionário. Então, 
depois de ter sido incentivado por Aarão, o rei 

ofereceu sua primeira oração.

“Ó Deus, Aarão disse- me que existe um 
Deus e, se existe um Deus e se tu és Deus, 

faze- mo saber; e abandonarei todos os meus 
pecados para conhecer- te” (Alma 22:18).



25

Para o rei, assim como para 
muitos de nós, o caminho para a mudança 
começa com uma tentativa difícil e imperfeita 
de proferir uma oração sincera. Como esse rei, 
podemos ter fé no fato de que, se deixarmos 
nossos pecados e erros para trás, chegaremos  
a conhecer verdadeiramente Deus e Seu Filho 
Jesus Cristo.

Conheça mais ensinamentos de Jesus Cristo no 
Livro de Mórmon . Estude conosco on-line. 

https://www.vindeacristo.org/formularios/solicite-um-livro-de-mormon
https://www.vindeacristo.org/formularios/solicite-um-livro-de-mormon
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Amor cristão
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M. RUSSELL BALLARD
Quórum dos Doze Apóstolos

“Qual seria o efeito cumulativo de milhões 
de pequenos atos de caridade realizados 
diariamente por nós devido a nosso sincero 
amor cristão pelas pessoas? Ao longo do 
tempo, isso teria um efeito transformador 
sobre todos os filhos de nosso Pai Celestial 
por meio da expressão de Seu amor a eles por 
nosso intermédio. Nosso mundo conturbado 
precisa desse amor de Cristo, hoje mais do que 
nunca, e precisará dele ainda mais nos anos 
que virão.”
 (  “ Ocupar - se zelosamente ”  , Conferência Geral de Outubro de 2012 ) 

Reflita: Começando hoje, que pequeno gesto você 
pode fazer para deixar o dia de alguém mais feliz?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/be-anxiously-engaged?lang=por
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Perdoar aos outros
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ULISSES SOARES
Quórum dos Doze Apóstolos

“Para aqueles que se sentem amargurados, 
irritados, ofendidos ou acorrentados a pesares 
por algo que sentem ser injusto, tomar a sua 
cruz e seguir o Salvador significa se esforçar 
para deixar de lado esses sentimentos e se 
voltar para o Salvador, de modo que Ele os 
liberte desse estado de espírito e os ajude 
a encontrar paz. (…) Não podemos nos 
arrepender por outras pessoas, mas podemos 
perdoá- las, recusando- nos a sermos reféns 
daqueles que nos prejudicaram.”
 (  “  Tomar sobre nós a nossa cruz ”  , Conferência Geral  
de Outubro de 2019 ) 

Reflita: Começando hoje, como 
você vai começar o processo de 
perdoar alguém que o magoou?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/55soares?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/55soares?lang=por
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RELATO DAS ESCRITURAS

A mulher acusada
Quando os fariseus encontraram uma mulher 

que disseram ter quebrado a lei de Deus 
sobre a castidade, eles não olharam para o ser 
humano. Para eles, aquela foi uma oportuni-
dade. A mulher estava apavorada quando foi 
arrastada à presença de Jesus, e eles tentaram 

forçá- Lo a condená- la, lembrando a Ele que 
a lei de Moisés ditava que uma mulher como 

aquela deveria ser apedrejada até a morte. 
Fazendo alguns desenhos no chão de terra, 
Jesus fez este inesquecível desafio: “Aquele 
que dentre vós está sem pecado seja o pri-
meiro que atire pedra contra ela” (João 8:7). 

Dessa forma, Ele forçou a multidão a pensar 
em suas próprias transgressões antes de julgar 
qualquer pessoa. Envergonhados, os fariseus 
se retiraram. Cristo falou com ternura àquela 

mulher, dizendo:

“Nem eu também te condeno; vai- te, 
e não peques mais” (João 8:11).
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Seu convite é um lembrete de que Jesus Cristo 
não veio à Terra para ter certeza de que todos 
nós seríamos punidos por nossos pecados. 
Em vez disso, Ele veio para prover um meio 
de vencermos nossos pecados. Ele tinha fé 
no fato de que aquela mulher, assim como 
cada um de nós, podia encontrar forças para 
“não [pecar] mais” e encontrar alegria no 
arrependimento.

Saiba mais sobre como podemos encontrar o 
perdão . Converse conosco on-line. 

https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/converse-com-os-missionarios
https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/converse-com-os-missionarios
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O 
sacrifício 
do 
Salvador
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QUENTIN L.  COOK
Quórum dos Doze Apóstolos

“Se as duras realidades que vocês enfrentam 
nesta época parecem tenebrosas e pesadas 
e quase insuportáveis, lembrem- se de que, 
nas trevas angustiantes do Getsêmani e na 
incompreensível tortura e dor do Calvário,  
o Salvador realizou a Expiação, que soluciona 
o mais terrível fardo que pode ocorrer nesta 
vida. Ele fez isso por vocês e por mim. Ele fez 
isso porque nos ama e porque obedece e ama  
a Seu Pai.”
 (  “ O Senhor é minha luz ”  , Conferência Geral de Abril de 2015 ) 

Reflita: Começando hoje, como 
você vai lembrar a si mesmo de que 
Jesus Cristo o ama pessoalmente?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/04/the-lord-is-my-light?lang=por
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GARY E.  STEVENSON
Quórum dos Doze Apóstolos

A orientação de Deus
“[Deus] nos conhece e nos ama. Ele os 
abençoará e guiará seus passos. Vocês talvez 
pensem que não são ninguém especial, que 
não são bons o suficiente. Mas isso não é 
verdade. Não sabem que Deus proclamou que 
‘as coisas fracas do mundo virão e abaterão as 
poderosas e fortes’ (Doutrina e Convênios 1:19)? Vocês 
se sentem fracos? Insignificantes? Parabéns, 
vocês já fazem parte do time! Sentem que não 
são importantes? Que são inferiores? Vocês 
podem ser exatamente de quem Deus precisa.”
 (  “ Seu planejamento no sacerdócio ”  , Conferência Geral  
de Abril de 2019 ) 

Reflita: Começando hoje, como você pode ver 
a si mesmo de maneira mais semelhante à que 
Deus o vê?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=por
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RELATO DAS ESCRITURAS

A mulher na fonte
No começo de Seu ministério, Jesus viajou para Samaria 
a caminho da Galileia. Lá, ele parou junto a uma fonte. 
Ao mesmo tempo, uma mulher se aproximou para pegar 
água. Essa mulher de Samaria tinha um histórico de rela-
cionamentos malsucedidos, e muitos talvez tenham usado 
isso para rotulá- la e menosprezá- la. Jesus conhecia muito 
bem seu passado, mas estava mais interessado em seu 
futuro. Ele saudou a mulher com o seguinte pedido:
“Dá- me de beber” (João 4:7).

A partir desse momento, começaram a conversar, o que 
resultou em uma extraordinária e inesquecível declaração. 
Não sabemos o nome da mulher na fonte de Samaria, 
mas sabemos que ela foi a primeira pessoa a quem Jesus 
declarou que era o Messias prometido. Antes de qualquer 
outra pessoa, foi nela que Ele confiou para que espalhasse 
a notícia de Seu chamado divino. Com isso, Ele mostrou 
a cada um de nós que as coisas que fizemos no passado 
jamais serão tão importantes para Deus como as nossas 
escolhas daqui por diante.

Saiba mais sobre o ministério de Jesus Cristo . Inscreva - se 
para receber a série de e - mails Andar com Cristo . 

https://www.vindeacristo.org/andar-com-cristo
https://www.vindeacristo.org/andar-com-cristo
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Mudança de 
dentro para fora
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GERRIT W. GONG
Quórum dos Doze Apóstolos

“Na família da fé, não há estrangeiros 
nem forasteiros, nem ricos ou pobres, nem 
excluídos. Como ‘concidadãos dos santos’ 
(Efésios 2:19), somos convidados a mudar o 
mundo para melhor, de dentro para fora,  
uma pessoa, uma família, um bairro por vez.”
 (  “  Todas as nações , tribos e línguas ”  , Conferência Geral  
de Outubro de 2020 ) 

Reflita: Começando hoje, como você vai 
compartilhar suas ideias e seus interesses 

com alguém diferente de você?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/10/24gong?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/10/24gong?lang=por
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Compaixão 
cristã
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DALE G. RENLUND
Quórum dos Doze Apóstolos

“O ministério mortal do Salvador foi verda-
deiramente caracterizado pelo amor, pela 
compaixão e pela empatia. Ele não andou 
desdenhosamente pelas estradas empoeira-
das da Galileia e da Judeia, esquivando- se ao 
ver pecadores. Ele não Se desviava deles com 
extrema repulsa. Não, Ele comeu com eles. 
Ele ajudou, abençoou, elevou, edificou e subs-
tituiu o medo e o desespero pela esperança e 
pela alegria. Como o verdadeiro pastor que é, 
Ele nos busca e nos encontra para oferecer alí-
vio e esperança. Compreender Sua compaixão 
e Seu amor nos ajuda a exercer fé Nele — para 
nos arrependermos e sermos curados.”
 (  “ Nosso Bom Pastor ”  , Conferência Geral de Abril de 2017 ) 

Reflita: Começando hoje, como você pode mostrar 
mais compaixão pelas pessoas que o cercam?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/04/our-good-shepherd?lang=por
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RELATO DAS ESCRITURAS

Marta
Em Betânia, uma mulher chamada Marta 
recebeu Jesus em sua casa. Com um convi-
dado tão importante, é compreensível que 
Marta estivesse centrada nas várias tarefas 
que ela achava necessárias para ser uma boa 
anfitriã. No entanto, Marta ficou aborrecida 
porque sua irmã, Maria, não a estava ajudando 
com essas tarefas. Em vez disso, Maria se sen-
tou aos pés de Jesus para ouvir Suas palavras. 
Quando Marta verbalizou sua frustração, 
Jesus defendeu Maria com esta terna resposta:

“Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas 
coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a 
boa parte, a qual não lhe será tirada” (Lucas 10:41–42).

Às vezes, o convite mais importante que Jesus 
nos fará será o de simplesmente diminuirmos 
o ritmo. Como Marta, temos Sua permissão 
para dar um tempo da frenética correria da 
vida diária a fim de podermos dar a Ele nossa 
atenção completa e exclusiva mesmo que por 
apenas alguns minutos.
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JEFFREY R.  HOLLAND
Quórum dos Doze Apóstolos

Viver com alegria
“Poderíamos lembrar de que, mesmo tendo 
recebido uma missão tão solene, o Salvador 
tinha alegria na vida. Ele gostava de estar com 
as pessoas e disse a Seus discípulos que tives-
sem bom ânimo. Ele disse que devemos ser 
tão entusiasmados com o evangelho quanto 
alguém que tenha encontrado um grande 
tesouro, uma verdadeira pérola de grande 
valor bem à nossa porta. Poderíamos lembrar 
de que Jesus encontrou alegria e felicidade 
em especial nas crianças e disse que todos nós 
devemos ser mais semelhantes a elas — sem 
dolo, puros, rápidos para sorrir, amar e per-
doar, vagarosos para lembrar de qualquer 
ofensa.”
 (  “ Fazei isto em memória de Mim ”  , Conferência Geral  
de Outubro de 1995 ) 

Reflita: Começando hoje, como você vai 
sentir a alegria de seguir Jesus Cristo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/10/this-do-in-remembrance-of-me?lang=por
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/10/this-do-in-remembrance-of-me?lang=por
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Saulo, de Tarso
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RELATO DAS ESCRITURAS

Saulo, de Tarso, aparece no começo do livro de Atos 
como um forte oponente dos apóstolos antigos. De fato, 
ele esteve presente no apedrejamento de Estêvão, um 
dos fiéis seguidores dos apóstolos. Parecia que Saulo não 
tinha a menor intenção de parar por aí, pois viajou para 
Damasco a fim de continuar sua campanha de persegui-
ção. Entretanto, o Senhor tinha outros planos para ele. 
Saulo foi cegado por uma luz brilhante vinda do céu. 
Quando Saulo perguntou quem era naquela luz, Jesus 
Cristo respondeu. Abandonando sua hostilidade contra 
os cristãos, Saulo perguntou o que o Senhor queria que 
ele fizesse. O Senhor respondeu:

“Levanta- te, e entra na cidade, e ali te será 
dito o que te convém fazer” (Atos 9:6).

Aqui termina a história de Saulo, o perseguidor dos cris-
tãos, dando início à história do apóstolo Paulo. Tendo 
recebido um nome novo e com um novo começo, Paulo se 
tornou uma das mais poderosas testemunhas de Cristo de 
todas as escrituras. Hoje, sua vida serve para acabar com a 
noção errônea de que estamos fora do alcance do perdão 
de Deus. Como Paulo, podemos abandonar nossos erros e 
dar ouvidos ao convite do Senhor de segui- Lo.

Saiba como Jesus Cristo pode ajudá - lo a encontrar paz 
e propósito em sua vida . Converse conosco on-line . 

https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/converse-com-os-missionarios
https://www.vindeacristo.org/pascoa-2021/converse-com-os-missionarios
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“Assim que, se 
alguém está em 

Cristo, nova criatura 
é; as coisas velhas 

já passaram; eis que 
tudo se fez novo.”

2 CORÍNTIOS 5:17
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