MENSAGEM DA S PROFESSO R A S V ISI TA N TES

Em espírito de oração, estude este artigo e decida o que compartilhar. De que modo a compreensão da vida e missão do Salvador aumentará sua fé Nele e abençoará as pessoas sob sua responsabilidade como professora visitante? Para mais informações, acesse reliefsociety.LDS.org.

Fé, Família, Auxílio

A Missão Divina
de Jesus Cristo:
O Bom Pastor

De Nossa História
Elizabeth Ann Whitney, que
participou da primeira reunião
da Sociedade de Socorro, disse
o seguinte acerca de sua conversão em 1830: “Assim que ouvi o
evangelho conforme os élderes

Esta mensagem faz parte de uma série de
Mensagens das Professoras Visitantes que abordam alguns aspectos da missão do Salvador.

o pregaram, (…) soube que era
a voz do Bom Pastor”.2 Elizabeth
seguiu a voz do Bom Pastor e foi
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esus Cristo, o Bom Pastor,
ensinou:
“Que homem dentre vós, tendo
cem ovelhas, e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as noventa e
nove, e não vai após a perdida até
que venha a achá-la? (…)
Digo-vos que (…) haverá alegria
no céu por um pecador que se arrepende” (Lucas 15:4, 7).
Ao compreendermos que Jesus
Cristo é o Bom Pastor, nosso desejo
de seguir Seu exemplo e servir aos
necessitados aumentará. Jesus disse:
“Eu sou o bom Pastor, e conheço as
minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido. (…) E dou a minha vida
pelas ovelhas” ( João 10:14–15). Por
causa da Expiação de Cristo, nenhum
de nós jamais se perderá a ponto de
não conseguir encontrar o caminho
de volta para casa (ver Lucas 15).

batizada e confirmada.
Nós também podemos ouvir a
voz do Bom Pastor e compartilhar
Seus ensinamentos com as pessoas. O Presidente Monson ensi-

O Presidente Thomas S. Monson
disse: “Temos a responsabilidade de
cuidar do rebanho. (…) Que cada um
de nós aceite a tarefa de servir”.1

Das Escrituras

Salmos 23; Isaías 40:11; Mosias 26:21

nou: “Somos as mãos do Senhor
aqui na Terra, com o encargo de
servir e edificar Seus filhos”.3
Assim como um pastor
busca uma ovelha desgarrada,
os pais podem buscar um filho
que se perdeu. O Presidente
James E. Faust (1920–2007),
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Segundo Conselheiro na Primeira
Presidência, declarou: “Para os
pais inconsoláveis que foram
justos, diligentes e fervorosos
ao ensinarem seus filhos desobedientes dizemos que o Bom
Pastor está zelando por eles.
Deus conhece e compreende
seu profundo sofrimento.
Há esperança”.4

O Que Posso Fazer?
1. Como o fato de saber que o

2. Como posso apoiar os pais

Salvador é o Bom Pastor traz

cujos filhos se distanciaram

paz a nossa vida?

da prática do evangelho?
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