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É HORA DE FORTALECER SEU TESTEMUNHO, 

ACHEGAR- SE A JESUS CRISTO E RECEBER 

REVELAÇÃO PESSOAL.

“Tenho orado para que esta conferência seja um momento de rejuvenescimento espiritual para cada um de vocês. (…) 
Que este período de conferência seja uma época de paz e um banquete espiritual para vocês. Oro para que busquem e 
recebam revelação pessoal durante estas sessões.”

Presidente Russell M. Nelson1
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Como posso me sentir 
melhor sobre mim mesmo?

Como posso me sentir menos 
preocupada com o futuro?

Como e onde devo 
continuar meus estudos?

PERGUNTE  
E DEPOIS OUÇA

Como posso encontrar 
bons amigos?

Você tem alguma dúvida ou 
preocupação em sua mente 
neste momento? Talvez você 
esteja preocupado em encon-
trar bons amigos que vão 
elevá- lo e incentivá- lo. Você 
pode se perguntar como 
melhorar sua autoestima ou 
se lembrar de sua identidade 
divina. Talvez você esteja ten-
tando decidir em qual univer-
sidade se inscrever. Ou talvez 
esteja preocupado com o futuro 
de modo geral, com tantos 
conflitos e raiva no mundo.

“A revelação pura para as perguntas 

em seu coração fará com que esta 

conferência seja recompensadora e 

inesquecível.”

Presidente Russell M. Nelson2
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Você vai tirar maior proveito da conferência geral se mantiver 
suas perguntas e preocupações em mente. O Senhor vai 
ajudá- lo a encontrar respostas ao abrir o coração e ouvir  
Seus servos.

Respostas:

“Deus de fato honrará Seus convênios e promessas 

feitos a cada um de nós. Não precisamos nos 

preocupar com isso. (…) Fazemos o melhor que 

podemos, mas devemos deixar que Ele administre  

as bênçãos, tanto temporais quanto espirituais.”

Élder D. Todd Christofferson3

Perguntas:

O QUE  
VOCÊ TEM  
EM MENTE?
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Temas:

APRENDER  
POR MEIO  
DE TEMAS Você encontrou alguns temas nos discursos que ouviu?  

Há algum que seja importante para você neste momento?

O que significa para mim:

NÃO GOSTA DE ESCREVER?
Ninguém disse que você precisa escrever 

suas anotações da conferência. Em 
vez disso, você pode desenhar suas 
anotações, se isso o ajudar a captar 
melhor seus pensamentos. Faça o 

que funciona melhor para você!
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MEUS SENTIMENTOS  
E MINHAS IMPRESSÕES
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“Com estas duas palavras — ‘Ouve- O’ — Deus nos mostra o padrão 

para obtermos sucesso, felicidade e alegria nesta vida. Precisamos 

ouvir as palavras do Senhor, escutá- las e obedecer ao que Ele nos pede!”

Presidente Russell M. Nelson4

DISCURSO FAVORITO
Você tem um discurso favorito que 

ouviu nesta conferência? Você 
pode escrever o nome do orador, 

sobre o que é o discurso e por 
que você gostou tanto dele.



  7

Em que posso me concentrar à medida que sigo 
em frente?

Há algo em minha vida que preciso mudar?

Como posso fortalecer meu testemunho dos 
profetas vivos?

Como meu amor pelo Salvador pode aumentar?

Há coisas que posso fazer para ouvi- Lo melhor em 
minha vida diária?

Outras perguntas:

Quando a conferência terminar, é hora de pôr em prática as 
coisas que você ouviu e sentiu. Aqui estão algumas pergun-
tas para ajudá- lo a começar:

TEMPO PARA  
PONDERAR



PRECISA DE MAIS EXEMPLARES?
Você pode baixar e imprimir este caderno em 

conference.ChurchofJesusChrist.org.

NOTAS
 1. Russell M. Nelson, “Pregar o evangelho da 

paz”, Conferência Geral de Abril de 2022 
(Liahona, maio de 2022, p. 6).

 2. Russell M. Nelson, “Verdade pura, doutrina 
pura e revelação pura”, Conferência Geral 
de Outubro de 2021 (Liahona, novembro de 
2021, p. 6).

 3. D. Todd Christofferson, Conferência Geral de 
Abril de 2022, (Liahona, maio de 2022, p. 78).

 4. Russell M. Nelson, “Ouvir o Senhor”, Confe-
rência Geral de Abril de 2020 (Liahona, maio 
de 2020, p. 89).

 5. Russell M. Nelson, “Agora é o momento”, 
Conferência Geral de Abril de 2022 (Liahona, 
maio de 2022, p. 126).

“Sim, devemos aprender com o passado; e, sim, 

devemos nos preparar para o futuro. Porém, o 

único momento de se fazer isso é agora. Agora 

é o momento em que podemos aprender. Agora 

é o momento em que podemos nos arrepender. 

Agora é o momento em que podemos abençoar 

outras pessoas.”

Presidente Russell M. Nelson5
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