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Narrador No 1 
Em Moroni 10:32 lemos: “Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade”.  
 
Narrador No 2  
O Pres. Henry B. Eyring disse: “As palavras ‘vinde a Cristo’ são um convite. É o convite mais 
importante que você pode fazer à outra pessoa, na vida. É o convite mais importante que qualquer um 
pode aceitar... Cada membro da igreja, ao aceitar o convênio batismal, se torna um discípulo que 
prometeu servir de testemunha de Jesus Cristo em todos os tempos, em qualquer lugar que estiver. O 
propósito de nosso testemunho é convidar as pessoas a vir a Ele”. ¹   
 
Narrador No 3  
O Élder Gene R. Cook disse na Conferência Geral: “o Senhor espera que levemos almas a Ele 
convidando todos os homens a vir a Cristo e, por assim fazer, nós mesmos O encontremos. 
Verdadeiramente é ‘a coisa... de maior valor para nós’... É a maior oferta que o homem pode dar a Deus. 
De fato, vocês ‘receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados... a fim de 
trabalharem para a salvação da alma dos homens’. Vocês não podem falhar... Devemos ser instrumentos 
nas mãos do Senhor para trazer almas a Cristo. Talvez este seja o maior dom que um homem possa 
conferir a outro.”² 
 
Apresentação da canção “COMPARTILHAR SUA LUZ” [Solista Feminino] 
 
Narrador No 4  
Para ter a coragem e a habilidade de convidar outros a vir a Cristo, nós mesmos devemos ir a Cristo. Vir 
a Cristo não é uma experiência ou evento de uma única vez – é algo que precisamos escolher fazer 
diariamente. A cada dia, estamos tornando-nos ou mais próximos ou mais distantes do Salvador. Uma 
das ações diárias mais importante necessária para continuar a aproximar-se de Cristo é estudar as 
escrituras e as palavras dos profetas vivos. 
 
Presidente Henry B. Eyring disse: “Para mim, ler as escrituras regularmente… provavelmente... tem 
mais a ver com trazer o Espírito Santo a minha vida do que qualquer outra coisa que eu faça... As 
escrituras são sempre grandes convites para o Espírito vir a nossa vida”. ³ 
Narrador No 5 
O Pres. Ezra Taft Benson disse: “Que nós releiamos continuamente o Livro de Mórmon a fim de que 
possamos mais completamente vir a Cristo, ser comprometidos com Ele, centralizados Nele e 
consumidos Nele”.4 
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O Élder Neil L. Andersen também falou sobre a importância das escrituras em nossa vida, quando disse: 
“Néfi nos prometeu que ‘todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais 
pereceriam; nem as tentações... do adversário poderiam dominá-los... para levá-los à destruição’ ...As 
escrituras, as palavras dos profetas vivas e o dom do Espírito Santo são poderosos em sua habilidade de 
manter-nos seguros”. 5 

Apresentação da Canção “FORTE NO SENHOR” (solo masculino) 
	  
 
Narrador No 6 
Como embaixadores do Senhor, convidamos o mundo a vir a Cristo; é pedido aos missionários de tempo 
integral que sigam esta diretriz: “use roupas que sejam consistentes com seu chamado sagrado e que o 
identificarão claramente como um missionário para A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias”6 Fecha aspas.  
 
Mesmo que não sejamos missionários de tempo integral, agora, somos e devemos sempre ser 
embaixadores e testemunhas do Senhor em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os 
lugares. A maneira como nos vestimos deve identificar-nos claramente como fiéis seguidores de Jesus 
Cristo. Nossas roupas devem ser consistentes com nosso chamado divino de ajudar a trazer luz e força 
aos que nos rodeiam. 
 
Quão eficaz seria um missionário em compartilhar o Espírito e a mensagem do evangelho se estivesse 
usando roupas imodestas? Nós, da mesma forma, também não podemos ser eficazes em compartilhar o 
Espírito e o evangelho com outros se nos vestirmos imodestamente. 
 
Narrador No 7 
O Élder Robert D. Hales explicou: “... a modéstia é fundamental para ser digno do Espírito.” 
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O Pres. Thomas S. Monson escreveu: “Você pode vestir-se atrativamente sem ser imodesta. Dentro das 
diretrizes do Senhor, há espaço para ser viva, vibrante e bela tanto na vestimenta quanto nas ações.” 
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Apresentação da canção “QUANDO ME VÊEM” [Solista Feminino] 
 
Narrador No 8 
Estamos, verdadeiramente, esforçando-nos a vir a Cristo em nossa vida? Como sabemos? Aqueles que 
têm vindo a Cristo são aqueles que estão esforçando-se a tornar-se como Ele. Eles não estão esforçando-
se para obter a aprovação do mundo. 
 
O Pres. Ezra Taft Benson declarou: “Nunca, na história da humanidade, houve uma necessidade maior 
para os homens serem unidos em sua determinação e ações para ser como Cristo no caráter... Pois não O 
conhecemos até nos tornarmos como Ele.” 9  
 
Passar o vídeo “TORNAR-SE COMO ELE” [opcional] 
 
Narrador No 9 
Somos ordenados, não apenas a “vir a Cristo”, mas, como dizem as escrituras, também somos ordenados 
a “sermos aperfeiçoados nele”. Vir a Cristo e ser aperfeiçoado Nele somente é possível através de Sua 
grande e infinita expiação. 
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A Sister Chieko Okazaki falou sobre esta escritura: “Uma das razões para eu amar esta escritura é que 
ela me diz para ser perfeito ‘em Cristo’. Não acho que isto é a mesma coisa que ser perfeito em tudo... 
Para mim, ser aperfeiçoado em Cristo significa aceitar a expiação de Cristo ao confiar no amor do 
Salvador... para deixar a expiação trabalhar em mim”. 10   
 
Narrador No 10 
O Élder Richard G. Scott falou sobre a importância da expiação: “Cada um de nós comete erros na vida. 
Eles resultam na quebra de leis eternas... Se não resolvido, as leis quebradas podem fazer com que a vida 
seja miserável e impede-nos de retornar a Deus. Apenas a vida, ensinamentos e, particularmente, a 
Expiação de Jesus Cristo podem libertar-nos desta, de outra maneira impossível, situação difícil... O 
Redentor pode liquidar sua conta individual com justiça e grandioso perdão através do caminho 
misericordioso de seu arrependimento... Ponderar a grandeza da Expiação evoca, em cada um de nós, os 
sentimentos mais profundos de admiração, imensa gratidão e profunda humildade”. 11  
	  

Apresentação da Canção “SALVADOR” [Solista Feminino] 
	  
Narrador No 11 
A Presidência Geral dos Rapazes declarou: “O tema da Mutual para 2014 é ‘Vinde a Cristo, sede 
aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade’. Este é um convite sagrado para achegar-se ao Filho 
de Deus. Ao agir de acordo com o convite para vir a Cristo, você compreenderá o sagrado dever de 
“convidar todos a virem a Cristo” também. Seu coração se encherá com o desejo de levar outras pessoas 
a Ele, para que possam receber as mesmas bênçãos que você recebeu e continua a receber”. 
 
Narrador No 12 
Sobre este convite,  a Presidência Geral das Moças declarou: “Esse convite não é um evento único; é um 
processo. Somos convidados a seguir um caminho que nos levará ao templo, onde fazemos mais 
convênios com nosso Pai Celestial e participamos de ordenanças essenciais para nossa exaltação. Esse 
caminho pode incluir servir em uma missão. Isso incluirá o casamento no templo e tornar-se homens e 
mulheres justos no reino de Deus. Também significa perseverar até o fim. Como declara o convite, 
quando nos achegamos a Cristo, podemos ser aperfeiçoados Nele”.  
 
Apresentação da Canção “Vinde a Cristo” [Coro] 
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