
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

   Uma Vida de Devoção a Deus e ao País 
 

 

 

 

Para o Elder José A. Teixeira, o mais alto dirigente de A 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o 

período de portas abertas do Templo de Lisboa Portugal 

é um sonho que levou mais de quatro décadas de oração 

e devoção para ser cumprido. Disse, “desejo convidar 

qualquer pessoa para vir e ver o templo durante os dias 

de abertura reservados para visitas do público. Para 

além de ser belo, [o templo] está cheio de significados 

para vida e o que ela representa para nós como 

indivíduos e famílias. O que fazemos no templo 

enriquece a nossa compreensão do propósito da vida ". 

José Augusto Teixeira nasceu em Vila Real, Portugal, em 

24 de fevereiro de 1961. Quando tinha 17 anos de idade, 

os missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias apresentaram, a ele e à sua família, o 

evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ficaram 

admirados por aqueles jovens homens e mulheres que 

deixavam a sua vida por um período de 18 a 24 meses 

voluntariando para servir noutras partes do mundo. O 

exemplo que esses jovens deixaram de bondade, junto 

com a sua mensagem e testemunho, fez que a família 

Teixeira desejasse filiar-se à Igreja.  

Com essa decisão veio uma imensa alegria. "A 

mensagem da restauração do evangelho de Jesus Cristo 

e o plano de salvação mudou a nossa perspetiva de vida 

e todos decidiram que era o caminho a seguir ", afirmou. 

Os membros da Igreja acreditam que o plano de 

salvação é um plano de felicidade que Deus tem para 

todos os Seus filhos - um plano para viver eternamente 

na Sua presença junto com as respetivas famílias, após 

esta vida mortal. Anos mais tarde e mais maduro, José 

serviu como missionário por dois anos na missão Lisboa 

Portugal, formou-se em contabilidade e gestão de 

negócios e serviu na Força Aérea Portuguesa como parte 

do CINCIBERLANT (Comando da NATO para Área Ibéria 

Atlântico). 

Durante esse tempo foi designado como diretor de 

relações públicas da Igreja em Portugal. Pouco tempo 

depois, conheceu a sua esposa, Filomena Teles Grilo. 

Casaram-se em 1984, no templo de Berna Suíça e têm 

três filhos.  

A carreira profissional do Elder Teixeira levou-o a 

trabalhar em vários países da Europa. Enquanto vivia e 

criava a sua família em diferentes países e culturas, o 

Elder Teixeira continuou a servir em muitas posições de 

liderança na Igreja, inclusive como presidente de estaca 

(uma estaca é semelhante a uma diocese) em Oeiras, 

Portugal, como um membro de um bispado (um bispado 

lidera uma congregação) em Genebra, na Suíça e como 

Setenta de Área (que supervisiona uma área regional 

para a Igreja) enquanto vivia em Frankfurt, na Alemanha. 

Ele e a sua família viriam a aceitar viver um período 

sabático, interrompendo a carreira profissional para 

servir uma missão voluntária como presidente do Missão 

Brasil São Paulo Sul. Elder Teixeira liderou os 

missionários e as iniciativas de serviço nessa área do 

mundo durante três anos. 

Depois de voltar para casa, foi designado para ser um 

Setenta - Autoridade Geral (uma posição de liderança 

sénior na Igreja) em 5 de abril de 2008. Desde essa data, 

serviu como Presidente da Área Europa da Igreja, com 

sede em Frankfurt, na Alemanha, e como presidente do 

América do Sul Zona Sul, com sede em Buenos Aires, 

Argentina. 

Atualmente, o Elder Teixeira mora nos Estados Unidos da 

América, na Cidade do Lago Salgado, Utah, dado que 

serve na Presidência dos Setenta e auxilia no trabalho 

mundial da Igreja. 

A conversão de Filomena Teixeira à Igreja foi semelhante 

à do marido. Tinha 15 anos quando ela e sua família 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

regressaram a Portugal, depois da guerra civil ter 

destruído a paz e estabilidade do local onde moravam, 

em África. 

Neste novo começo da sua vida, a família conheceu os 

missionários em Lisboa e começou a aprender sobre a 

mensagem da restauração do evangelho de Jesus Cristo. 

Os ensinamentos do plano de salvação também lhe 

causaram grande impacto, junto com a sua família. 

Ficaram muito impressionados quando foram à igreja 

pela primeira vez. Sentiram especialmente o amor e a 

amizade das famílias que faziam parte da congregação 

tinham entre si.  

Decidiram então que a sua maior prioridade seria fazer 

as coisas que os capacitassem poder retornar à presença 

do Pai Celestial. Juntar-se à Igreja era uma dessas coisas.  

O Elder Teixeira deseja que os seus compatriotas saibam 

que o templo de Lisboa é uma grande bênção. Falando 

acerca da sua própria experiência no templo, ressalvou 

que “o mais importante e a decisão mais gloriosa que já 

tomei na minha, foi a de casar no templo com minha 

querida esposa Filomena Teles Grilo. Os sacrifícios 

necessários na altura para poder empreender uma 

viagem tão longa (por autocarro) até ao templo da Suíça 

parecem ser tão pequenos em comparação com as 

bênçãos que recebemos como família por causa do que 

aprendemos dentro do templo.”  

Continua a afirmar que “as decisões e as escolhas que 

fazem a diferença na nossa vida são as decisões e as 

escolhas que têm um impacto eterno, e esta foi uma 

delas.” 

“Recomendo vivamente a quem vir as notícias sobre o 

período de visitação pública do templo de Lisboa, que o 

venha visitar. Esperamos ansiosamente ter esta 

oportunidade para explicar aos nossos amigos o que 

fazemos no templo.” 

A vida do Elder Teixeira tem sido de serviço e de total 

devoção a Deus e ao seu país. As suas convicções 

refletem essa devoção: “Quando amamos a Deus e o 

colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo o 

resto se encaixa perfeitamente. Quando expandimos 

esse amor com os que estão à nossa volta, encontramos 

alegria e realização pessoal.”
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Para mais informações acerca da Igreja em Portugal visite 

www.saladeimprensamormon.pt 

 

 


