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Venham ao Templo e
Reivindiquem Suas
Bênçãos
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rmãs, somos extremamente abençoadas.
O Salvador é o cabeça desta Igreja. Somos guiadas por profetas vivos. Temos as santas escrituras.
E temos muitos templos sagrados espalhados por
todo o mundo, nos quais podemos receber as
ordenanças necessárias para voltarmos à presença
de nosso Pai Celestial.
Vamos primeiro ao templo por nós mesmas.
O Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze
Apóstolos, explicou que “o principal propósito do
templo é prover as ordenanças necessárias para
nossa exaltação no reino celestial. As ordenanças
do templo nos conduzem a nosso Salvador e nos
concedem as bênçãos decorrentes da Expiação de
Jesus Cristo. Os templos são a maior universidade
de aprendizado conhecida pelo homem, que nos
proporcionam conhecimento e sabedoria sobre a
Criação do mundo. As instruções da investidura
nos ensinam como devemos conduzir nossa vida
aqui na mortalidade. (…) A ordenança consiste de
uma série de instruções sobre como devemos viver
e os convênios que devemos fazer para viver em
retidão e seguir nosso Salvador”.1
Mas nosso serviço no templo não termina aí. O
Presidente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum
dos Doze Apóstolos, ensinou: “Ao agir como procurador em favor de alguém que foi para o outro
lado do véu, você repassará os convênios que fez.
As grandes bênçãos espirituais relacionadas à casa
do Senhor ficarão mais fortemente gravadas em sua
mente. (…) Nos convênios e ordenanças se concentram as bênçãos que você poderá reivindicar
no templo sagrado”.2
Vão ao templo e depois continuem a ir. A realização e o cumprimento dos convênios do templo
vão manter-nos no caminho que conduz à maior
de todas as bênçãos: a vida eterna.

Estude este material e, conforme julgar conveniente,
discuta-o com as irmãs que você visitar. Use as perguntas para ajudar você a fortalecer suas irmãs e para
fazer com que a Sociedade de Socorro seja parte ativa
de sua própria vida.

O que Posso
Fazer?
1. Que experiên-

cia pessoal vou
compartilhar para
fortalecer as irmãs
que visito em sua
determinação de
“ir ao templo”?

2. Como posso ter
direito às bênçãos
do templo?
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De Nossa História

O Profeta Joseph discursava com frequência nas
reuniões das irmãs da Sociedade de Socorro. Com o
Templo de Nauvoo em construção, o Profeta instruiu
as irmãs na doutrina, preparando-as para receber
mais conhecimento por meio das ordenanças do
templo. Em 1842, ele disse a Mercy Fielding Thompson que a investidura “[ia] trazê-la das trevas para a
maravilhosa luz”. 3
Estima-se que 6.000 santos dos últimos dias
tenham recebido as ordenanças do templo antes
do êxodo de Nauvoo. O Presidente Brigham Young
(1801–1877) disse: “Tamanha era a ansiedade manifestada pelos santos em receber as ordenanças [do
templo] e tamanha era nossa ansiedade em ministrálas a eles que me entreguei completamente ao trabalho do Senhor no Templo, noite e dia, dormindo em
média não mais do que quatro horas por dia e indo
para casa apenas uma vez por semana”.4 A força e
o poder dos convênios do templo fortaleceram os
santos, ao deixarem sua cidade e o templo em uma
jornada rumo ao desconhecido.

NOTAS

Acesse www
.reliefsociety.LDS
.org para mais
informações.
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Barbara Thompson, segunda conselheira na presidência
geral da Sociedade de Socorro.

Das Escrituras

Isaías 2:3; I Coríntios 11:11; Apocalipse 7:13–15;
Doutrina e Convênios 109
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