
Introdução:  
“Em sua própria língua e 
em seu próprio idioma”

Em 1833 o Senhor disse ao Profeta Joseph Smith: “Pois acontecerá 
nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do evangelho em sua própria 
língua e em seu próprio idioma” (Doutrina e Convênios 90:11). O espírito de 
revelação sugere que um discípulo estudioso saia de dentro da sala de aula, e 
dos limites de sua língua mãe, para compartilhar aquilo que aprendeu, sentiu 
e presenciou.

Na entrada da cidade universitária da Universidade Brigham Young 
(BYU) em Provo, Utah, encontra-se o lema “O mundo é nosso campus.” 
Tanto o lema como a revelação citada dão a entender que os estudantes da 
BYU podem trazer benefícios à vida das pessoas que moram muito distante 
de Provo. Num esforço de cumprir com este propósito, lançamos uma nova 
publicação em português do Centro de Estudos Religiosos da BYU destinado 
a nossos colegas fieis do programa de Seminários e Institutos pelo mundo 
afora.

Com a missão de apoiar a busca erudita da verdade no contexto do evan-
gelho, o Centro de Estudos Religiosos foi fundado em 1975 pelo Élder Jeffrey 
R. Holland, o então decano de Educação Religiosa da BYU. Esta coleção de 
ensaios, como outros empreendimentos do CER, faz parte da missão global 
da Educação Religiosa de edificar o reino de Deus através do ensino e preser-
vação da doutrina e história sagradas do evangelho de Jesus Cristo.



vi Buscai Diligentemente: Seleções de “O Educador Religioso”

Quando Robert L. Millet, ex-decano de Educação Religiosa da BYU, 
deu início à publicação do Educador Religioso em 2000, ele desejava propor-
cionar outro meio para os estudiosos e alunos da Restauração pesquisarem 
a rica história da Igreja, sondarem as profundezas das escrituras e doutrinas 
modernas e antigas e compartilharem várias abordagens e métodos para en-
tender e ensinar melhor os princípios do evangelho de Jesus Cristo.

Ao longo dos dez anos de sua existência, o Educador Religioso tem ser-
vido de foro em que líderes dedicados da Igreja, inclusive profetas, apóstolos 
e professores experientes, podem publicar ensaios e artigos bem-estudados 
e bem-pensados que destacam o ensino de princípios importantes e temas 
da atualidade. Os volumes em conjunto formam uma biblioteca notável de 
recursos didáticos e de devoção que dotam e inspiram a vida de seus mui-
tos leitores. O décimo aniversário do Educador Religioso nos proporciona a 
oportunidade ideal de reunir num livro especial alguns dos melhores artigos 
e ensaios dos volumes anteriores da revista dedicados a assuntos doutrinários 
e históricos bem como ao ensino do evangelho. Os artigos contidos neste 
volume constituem somente uma amostra pequena dos numerosos artigos 
publicados ao longo dos últimos dez anos. Muitos outros discursos e artigos 
em língua portuguesa se encontram no nosso Web site (rsc.byu.edu), um 
projeto possibilitado por doações generosas. O CER continuará a atualizar o 
site, colocando outros materiais e até livros cuja edição já se esgotou há muito 
tempo.

A missão especial do CER é a de compartilhar com os irmãos e irmãs 
excelentes discursos e ensaios que edificarão, ensinarão e inspirarão os profes-
sores da Igreja em todo o mundo.

Muito obrigado por terem se unido a nós ao cumprirmos a ordem do 
Senhor: “Buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sa-
bedoria; sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria; procurai con-
hecimento, sim, pelo estudo e pela fé” (Doutrina e Convênios 88:118).


