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Serão Especial – Noite Familiar com Sister e Elder Holland 
São Paulo, 23 de abril de 2012 – São Paulo, Brasil 

 

Elder Godoy: Assim como os pais amam e conhecem seus filhos o Pai Celestial se 
preocupa com cada um de nós,. Ele nos conhece há muito tempo, há mais tempo 
que nossos pais aqui na terra. Ele ouve nossas orações e esta pronto a nos ajudar 
seja qual for nosso desafio.  

 

 

Sister Holland: Nosso Pai Celestial ouve as 
orações dos obedientes. Mas gostaria de 
falar especialmente às moças nesta noite e 
meu marido depois falará aos rapazes. 
Vocês são moças de valor, serão Deusas, 
são de natureza Real. Satanas sabe muito 
bem de seu valor, por isso ataca sua 
autoestima. As moças sentem as coisas 
espirituais de maneira bem profunda e ai 
está o problema, por termos estes 
sentimentos nos pegamos também com o 

sentimento de falha. Fala-se muito na igreja sobre se tornar perfeito. Descobri que as moças 
tem um talento em comum em todo o mundo, o de se sentirem imperfeitas. Mas não 
conseguiremos isto na mortalidade, apenas Cristo foi perfeito, mas devemos ser o mais 
perfeitas possível. Não deixem rapazes, mídia e principalmente que Satanas as faça sentirem-
se imperfeitas. 

Vou relatar o caso de uma de nossas filhas que mais ou menos com vossa idade, saiu de casa 
para estudar em Jerusalém, e por mais que estudasse as escrituras se sentia imperfeita certa 
vez este sentimento foi tão forte que saiu da sala e foi chorar no banheiro e chorou de tal 
forma que soluçava a ponto de sua blusa ficar molhada, mas uma de suas gotas não escorreu 
para a blusa e sim caiu na sua mão, e ela não percebeu aquela lagrima como sua, mas como se 
fosse do próprio salvador chorando com ela. 

Depois disso citou varias passagem nas escrituras sobre as mulheres, iniciando por Maria, sem 
ela não poderia Cristo nascer e o primeiro dos milagres de cristo foi feito para ela ao 
transformar água em vinho, Relatou sobre o que Jesus ensinou a Nicodemos sobre nascer de 
novo (ver Moises 6:60), Jesus testificou da sua divindade à mulher samaritana. (sendo esta a 
primeira vez que ele testificou de sua divindade). Em Lucas – A mulher “pecadora” lava os pés 
do salvador com as lagrimas e com óleo. 

“O senhor perdoa à todos igualmente” 
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As escrituras estão repletas de mulheres valorosas, é preciso compreender o quanto o Pai 
Celestial as ama, vocês são a obra prima dele. Deus criou os céus a terra a vegetação os 
animais o homem e tudo não foi suficiente. ai ele criou a mulher sua obra primorosa. 

Sua natureza divina não tem a ver com a criação, ensinamentos ou outras coisas, mas sim por 
serem mulheres com um coração cristão. Não deixem que as revistas, mídia, amigos digam 
como vocês devem ser. Vocês ajudam todos os que as cercam a se aproximar dos Céus. 

 

 

Elder Holland: Não vamos excomungar a Sister Holland nesta noite mas 
ela cometeu um erro, ela falou que ninguém é perfeito, mas ela 
cometeu um erro, pois ela é perfeita. Se eu fosse um cara sensato, 
depois das palavras dela eu deveria apenas prestar o meu testemunho, 
mas não o vou fazer. 

Vou falar algo que não consigo deixar quando me reúno com Jovens 
Adultos Solteiros, esqueçam as palavras JOVENS. Façam algo com a 

palavra SOLTEIRO, a palavra JOVEM o tempo vai se ocupar de resolver. Lembrem-se e 
comportem-se como ADULTOS 

Ajudei o Pres. Faust a criar o programa de Jovens Adultos há 42 anos. Mas atualmente 
estamos fazendo de mas por vocês, tratando-os como se tivessem 14 anos ao invés de 24 ou 
com 12 anos ao invés de 22, na nossa teologia somos Deuses, Reis, Rainhas e como fazemos 
para as pessoas se tornarem assim. 

Não basta uma varinha, não há um momento ah-ha, essas coisas acontecem um passo de cada 
vez, preceito sobre preceito, desafio sobre desafio.  

Visualizo o senhor fazendo duas coisas: 

1- Nos ajudando a nunca nos sentirmos sós para nunca nos sentirmos como não sendo 
seus filhos especiais. 

2- Ajudando – nos a nos tornar como ele é, e isso e muito similar a ensinar uma criança a 
andar, todos os que tem irmãos, sobrinhos sabem o que estou falando, os pais ficam 
bem próximos, acompanham bem de perto, as vezes ate esbarram e fazem-os cair, 
mas após os passos são um pouco maior, talvez agora dêem 2 passos antes de cair, 
você esta ajudando uma criança de um estado de dependência para a 
independência, ajudando-os com carinho. A felicidade final e que ela aprenda e o 
mesmo acontece conosco. 

Vejo vocês assim. Jovens Adultos Solteiros no meio do caminho entre Jovens e Lideres, Deus e 

seus Líderes querem que vocês dêem passos cada vês maior. Caminhem para Frente, 
Olhem para Frente, não olhem para trás. Façam como o relato de Paulo em 1 Coríntios 

13:11 - Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como 
menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 
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Seja gratos pelo tempo em que passaram com o Sacerdócio Aaronico ou nas classes da 
moças, mas procurem o que mais importa, MISSÃO, TEMPLO, CASAMENTO ETERNO. 

Nos estamos em uma guerra e eu como Apostolo procuro pessoas que vão lutar nessa 
guerra, não sei quando Cristo vai voltar mas sei que esta é a Igreja dele, sei ler muito bem 
aquela plaquinha preta que os missionários usam  no peito  -  Esta é a Igreja de Cristo e estes 
são os Últimos Dias, como Apostolo procuro ajuda, não posso pedir isso para as crianças, 
mas sentimos que podemos pedir isso a vocês adultos. 

Se fossemos mais fortes Deus nos enviaria longe mesmo sem grande necessidade de levar 
suprimentos. Ninguém quer estar na frente, na trincheira, mas na guerra. Sejam mais 
INDEPENDENTES, procurem saber o que podem fazer pela igreja, vocês são o futuro. Uma 
grande responsabilidade da liderança, seja na empresas e também na igreja e procurar quem 
os vai substituir e os treinar, (com a voz embargada) esta obra é verdadeira e será continuada, 
pedimos a vocês que possam ir à frente, onde quer que sejam solicitados. 

Muitos falam contra o casamento as estatísticas mostram menos casamentos, mostram que as 
pessoas estão casando mais tarde e que existem mais divórcios. O que seria se na igreja não 
nos casássemos, não tivéssemos filhos. O inimigo venceria, mas isso não vai acontecer, pois 

não deixaremos isso acontecer no “MEU TURNO”. 

Muitos acham que falamos demais sobre casamento, mas vou dizer porque. Por que esta é 
a ordem dos céus. Não sei nada sobre existirem Estacas ou Alas no Céu, a única coisa que 

sabemos do Céu é que viveremos em Família lá. Não falamos para que vocês se sintam mal. 
Acreditamos que muitos de vocês querem isso, não devem ficar bravos disso é nosso 
estandarte e temos que levantá-lo. O mundo perdeu há muito tempo o conhecimento do 
Casamento Eterno, muitos até acreditam nisso, mas nós temos as chaves para isso. Em uma 
época onde temos muitos divórcios, muitas pessoas vivendo junto e agora muitos falando que 
não há problema ou que seja correta as relações entre dois homens e também entre duas 
mulheres. A GUERRA ESTÁ MAIS VIOLENTA. Em qualquer lugar que estejamos TEMOS QUE 
LEVANTAR ESTA BANDEIRA NOSSO ESTANDARTE, manter este exemplo. Falamos disso 
também aos casados. Falei disso ontem aos casados as Ala Penha. Isso é o que IMPORTA NA 
ETERNIDADE e esse é o nosso negócio a ETERNIDADE. 

A época de Adultos Solteiros, e agora sim estou unindo estas duas palavras, pode ser a mais 
complicada, solitária, vou citar aqui novamente a mensagem da Sister Holland. Muitos aqui 
desejam se casar, alguns já se casaram e se divorciaram ou sofreram com a morte prematura 
de seus companheiros, muitos podem passar um longo tempo só ou mesmo nunca casarem-
se, a Sister Holland me ensinou no início do casamento que o senhor gosta de coisas 
quebradas, é preciso que as coisas se quebrem para se transformar, é necessário que as 
nuvens se destruam para que haja chuva, é necessário que haja chuva e dias nublados para 
plantar e crescer, é necessário que a terra se parta para plantar as sementes assim como o a 
semente de trigo se quebra para fazer o pão e como o quebramos ao parti-lo para 
compartilhar dele, este é o ciclo da vida, o Senhor sabe disso, o Senhor ensinou que a menos 
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que o homem se desfaça do sabugo de milho não teremos uma colheita. É isso que o senhor 
espera que façamos, A FÉ É SEMPRE OLHAR PARA FRENTE. 

Deus pode consertar todas as coisas quebradas mas o que ele mais gosta é um coração 
quebrantado. 

Lembrem-se, OS FILHOS DE ISRAEL estão sempre sobre a obrigação do SACRIFICIO. Desde o 
começo foi assim, Adão e Eva ao serem expulsos do Jardim do Eden, Adão fez uma altar e ao 
ser perguntado pelo anjo o que estava fazendo, respondeu que não sabia, apenas que o 
Senhor o havia ordenado, eles foram colocados sobre o convenio do sacrifício e até Jesus 
sempre houve o cordeiro como  simbologia de Cristo mas com a vinda dele a símbolo muda. 

3 Nefi 9 

18 Eu sou a aluz e a vida do mundo, sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. 
19 E vós anão me oferecereis mais derramamento de sangue; sim, vossos sacrifícios e 
holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. 
20 E oferecer-me-eis como asacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E 
todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu 
bbatizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas que, por causa de sua fé 
em mim na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e 
não o souberam. 
21 Eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. 
 

Todos teremos momentos ruins, planos ruídos.O plano do evangelho é para que cada coisa 
quebrada possa ser consertada, aperfeiçoada, não é só um corpo perfeito, se nos apegarmos 
ao sacrifício expiatório cada coisa pode ser consertada. 

Cristo morreu por coração quebrantado se houvesse um legista lá sairia como causa da 
morte um coração quebrantado é por isso que não quebraram seus ossos se as pessoas 
fossem deixadas na cruz levavam dias para morrer, por isso que se quebravam os ossos para 
acelerar o processo mas quando o guarda chegou cristo já havia partido depois ao o furar com 
a lança de dentro de seu estomago saiu água e não sangue. (novamente com a voz 
embargada) Cristo não morreu por asfixia ele morreu por CORAÇÃO QUEBRANTADO. Isso foi 
a oferta para nos libertar. 

Cristo oferece para nós TUDO o que achamos que perdemos, nossos sonhos, nossas 
esperanças, nossos desejos justos do coração. Vocês receberão 10, 100, 1000 vezes mais 
como Dom. Como naquela historia tão especial para nossa família que a Sister Holland contou, 
ele chora quando você chora, ele ri quando você ri, ele ama qualquer coisa quebrada que haja 
em sua vida. 

Deixo meu testemunho, ELE PRECISA DE SUA AJUDA, eu os amo e presto meu testemunho 
de vocês, para vocês e por vocês, vocês são os Líderes de meus filhos e vou amá-los para 
sempre em nome de Jesus Cristo Amém. 


