
LEIA HELAMÃ 14:2-28 

Profetas ensinam sobre Jesus Cristo
Meus queridos amigos, nosso Pai Celestial e Seu Filho Jesus Cristo nos conhecem, 

nos amam e zelam por nós. Disso podemos ter certeza.

-Presidente Nelson compartilha mensagem de esperança durante a pandemia do COVID-19 

Durante a missão terrena do Salvador, Ele ministrou constantemente àqueles que foram excluídos, 
marginalizados, julgados, negligenciados, abusados e desprezados. Como Seus seguidores, 

podemos fazer menos? A resposta é não! Acreditamos na liberdade, bondade e justiça para todos 
os filhos de Deus!

-1 Junho 2020 - Salt Lake City News - Presidente Nelson post 
sobre racismo e chamada ao respeito a dignidade humana.

Nossa missão final na vida é nos prepararmos para encontrar nosso Criador. Fazemos isso 
nos esforçando diariamente para nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador, 
Jesus Cristo. E fazemos isso ao nos arrependermos diariamente e receber Seu poder de 

purificação, cura e fortalecimento.
Este ano será extraordinário, enquanto nos concentramos intensamente no Salvador e em 

Seu evangelho restaurado.

Sei que Deus, nosso Pai Celestial e Seu Filho, Jesus Cristo, se preocupam conosco.

A escuridão crescente que acompanha a tribulação torna a luz de Jesus Cristo cada vez 
mais brilhante.

Independentemente de onde você more ou de quais sejam suas circunstâncias, o 
Senhor Jesus Cristo é seu Salvador e o profeta de Deus Joseph Smith é Seu profeta.

No entanto, as mensagens de nosso Pai Celestial são muito diferentes. Ele se comunica 
de maneira simples, silenciosa e com uma clareza tão impressionante que não podemos 

entendê-Lo mal.

Nosso Pai sabe que, quando estamos rodeados de incerteza e medo, o que mais nos 
ajudará é ouvir Seu Filho.

Podemos consultar as escrituras. Eles nos ensinam sobre Jesus Cristo e Seu evangelho, a 
magnitude de Sua Expiação e o grande plano de felicidade e redenção de nosso Pai. A 

imersão diária na palavra de Deus é crucial para a sobrevivência espiritual, especialmente 
nestes dias de turbulência crescente. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo 
diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como responder às dificuldades que nunca 

pensamos que enfrentaríamos.

-Presidente Nelson - conferência 2020 




