
 
 

 
 

 
 

 

PRESIDÊNCIA DA ÁREA DA EUROPA 
Porthstrasse 5-7 
Frankfurt am Main 60435 
Alemanha 
Telefone: +49-69-5480-2431 
Fax:  +49-69-5480-2405                           

16 de junho de 2020 
 
Para: Setentas de Área; Presidentes de Missão, Estaca e Distrito; Bispos e Presidentes de Ramo 
  na Área da Europa 
 

Irei e Cumprirei Fazendo o Bem  
 
Caros Irmãos, 
  
Como Presidência da Área da Europa, reconhecemos que muitos dos jovens desta Área estão 
desapontados pelo facto do FSY e de outras conferências  terem sido canceladas este verão.  
Sabemos que eles perderão a oportunidade de se reunir e servir ao lado dos seus pares.  Para 
relembrar os nossos jovens amigos da sua capacidade inata de fazer o bem, estamos a enviar-lhes 
uma T-shirt com a mensagem simples: ‘Go and Do Good’ (Irei e Cumprirei Fazendo o Bem) 
  
Este é um presente para todos os Jovens, Jovens Adultos (casados ou solteiros) e Missionários de 
Tempo Integral.  Pedimos-vos, a vós, aos bispos e presidentes de ramo, que distribuam estas T-
shirts pelos nossos queridos jovens com o objetivo de os unir neste momento em que não se podem 
encontrar uns com os outros fisicamente.  Nestes tempos de incerteza, a sua influência é maior do 
que nunca.  Com esta T-shirt, estendemos um convite a todos para que “Façam o Bem” em atos 
simples, porém significativos, nos nossos lares, comunidades e interações como irmãos e irmãs.  A 
nossa esperança é que os jovens e os seus líderes partilhem as suas experiências nas redes sociais, 
usando a hashtag #GoandDoGood. [Irei e Cumprirei Fazendo o Bem ] 
  
Durante o verão, também convidamos todos os nossos jovens, missionários de tempo integral e 
jovens adultos (solteiros ou casados) a participar de três transmissões, que serão moderadas pelos 
próprios jovens.  A primeira transmissão será a 24 de julho de 2020 e as outras duas em agosto e 
setembro.  Esperamos que, por meio destas transmissões e doutros meios, possamos mobilizar a 
Nova Geração da Europa num movimento Cristão para o bem.  Esperamos que eles aprendam 
juntos, ministrem e se ajudem mutuamente e se unam no serviço na Igreja e nas suas comunidades 
locais. Durante o verão e no resto do ano,os nossos jovens terão oportunidades de partilhar as suas 
experiências pessoais. 
  
Iremos mantê-los informados dos horários e de outros eventos de apoio aos jovens para o verão. 
Entenda que os mesmos têm como objetivo complementar os seus esforços e atividades locais. 
Obrigado pela vossa ajuda nesta obra grande e maravilhosa. 
  
Que o Senhor continue a abençoá-los pelo vosso serviço, 
 
A PRESIDÊNCIA DA ÁREA EUROPA  
 

 
 
 
Gary B. Sabin         Massimo De Feo       Erich W. Kopischke 
Presidente          Primeiro Conselheiro     Segundo Conselheiro 
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