Ven h a m a o Temp lo
e Reiv in d iq u em
Su a s B ên çã os

Venham ao Templo
e Reivindiquem
S uas B ê nção s

Venham ao Tem plo
e Rei v indi quem
Suas Bênçãos

NOME

Ch ecan do a
Reivin d icação
Isaías 2:3

NOME

TRABALHO A SER FEITO:

Checando a
Reiv ind icaç ão
Isaías 2:3

NOME

TRABALHO A SER FEITO:

Che c ando a
Reiv i n di c a ç ã o
Isaías 2:3
TRABALHO A SER FEITO:

Vamos primeiro ao templo por
nós mesmas, para prover as
ordenanças necessárias para
nossa e xaltação no Reino Celestial. Ao ag ir como procurador em favor de alg uém que foi
para o outro lado do véu, você
repassará os convênios que fez .
As g randes bênçãos espirituais
relacionadas à casa do Senhor
ficarão mais fortemente g ravadas em sua mente.

Vão ao templo e depois continuem a ir.
A realização e o cumprimento dos
convênios do templo vão manter-nos
no caminho que conduz à maior de
todas as bênçãos: a vida eterna.

Dia para a freqüência ao templo:

As bênçãos do templo
Ch eca ndo a
devem ser reivindiReivin dica ção cadas pessoalmente
sempre que possível
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