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“Come and See BYU-Pathway Worldwide” 
 
Dieter F. Uchtdorf 
The Quorum of the Twelve Apostles  
 
My dear friends, it is a joy to address you today. At the April 2019 general conference, I gave a talk that invited 
members of the Church to invite their friends to come and see what The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
has to offer. One of the easiest and most effective ways to invite your friends and family to come and see, is to 
encourage them to enroll in the programs of BYU-Pathway Worldwide. 
 
Inviting friends and family members who are not members of the Church, or those who are not certain about their 
spirituality, or are not active in the Church, or who just need access to better educational opportunities will bless a 
multitude of lives. Inviting people to join BYU-Pathway will help them feel of the Savior’s love as they progress 
both spiritually and academically. They will experience the encouragement of fellow students who are members of 
Christ’s restored Church, and interact with many other wonderful members who support weekly gatherings that 
are part of BYU-Pathway’s first-year program. 
 
Now, to the thousands of you who are just returning home from a mission and are enrolling in BYU-Pathway 
Worldwide, let me remind you, inviting a friend or family member to come and see by joining you as you start your 
post-mission education is also a great way to continue your own missionary and ministering efforts.  
 
Finally, please note that BYU-Pathway programs are taught only in English. If you or your family or friends don’t 
speak English yet, you can sign up for EnglishConnect through your local stake and begin your qualifying process.  
 
My dear friends, take advantage of this opportunity to prayerfully invite someone you know to come and see by 
joining BYU-Pathway Worldwide for this coming semester.  As you do so, you will not only help others to see more 
clearly what the Church is all about, but I promise you that you will feel the love, gratitude, and blessings of the 
Savior—in their lives and yours. In the name of Jesus Christ, Amen. 
 

 

“Vengan y Vean BYU-Pathway Worldwide” 
 
Dieter F. Uchtdorf 
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 
 
Queridos amigos! É uma satisfação falar com vocês hoje. Na conferência geral de abril de 2019, eu dei um discurso 
onde pedi aos membros da Igreja que convidassem seus amigos a vir e ver o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias tem a oferecer. Uma das formas mais fáceis e eficazes para convidar amigos e familiares para vir 
e ver, é incentivando-os a se matricular nos programas da BYU-Pathway Worldwide. 
 
Convidar amigos e familiares que não são membros da Igreja, ou aqueles que não têm certeza sobre 
espiritualidade, ou que não são ativos na Igreja, ou que simplesmente precisam de acesso a melhores 
oportunidades educacionais irá abençoar muitas vidas. Convidar pessoas para começar a fazer parte da BYU-
Pathway as ajudará a sentir o amor do Salvador à medida que progredirem tanto espiritual quanto 
academicamente. Elas vão vivenciar o incentivo dos colegas de classe que são membros da Igreja restaurada de 



 

 

Page 2 
 

BYU-Pathway Worldwide Message  

Cristo e vão interagir com muitos outros membros maravilhosos que apoiam os encontros semanais que são parte 
do primeiro ano do programa da BYU-Pathway. 
 
Para os milhares de vocês que estão voltando para casa vindos de uma missão e estão matriculados na BYU-
Pathway Worldwide, gostaria de lembrá-los agora que convidar um amigo ou familiar para vir e ver quando você 
iniciar sua educação pós-missão é também uma ótima maneira de dar continuidade aos seus próprios esforços 
missionários e de ministrar. 
 
Por fim, observe que os programas da BYU-Pathway são ensinados apenas em inglês. Se você, seu familiar ou seus 
amigos não falam inglês ainda, podem se inscrever no EnglishConnect em sua própria estaca e começar seu 
processo de qualificação. 
 
Prezados amigos, aproveitem essa oportunidade para convidar, em espírito de oração, alguém que você conhece 
para vir e ver juntando-se à BYU-Pathway Worldwide neste próximo semestre. Ao fazer isso, você não apenas 
ajudará outras pessoas a enxergarem mais claramente como a Igreja é, mas também a sentirem, e isso eu 
prometo, o amor, a gratidão e as bençãos do Salvador – nas vidas dessas pessoas e na sua própria vida. Em nome 
de Jesus Cristo, Amém. 
 
 

 

“Vir e Ver BYU-Pathway Worldwide” 
 
Dieter F. Uchtdorf 
Do Quórum dos Doze Apóstolos 
 
Queridos amigos! É uma satisfação falar com vocês hoje. Na conferência geral de abril de 2019, eu dei um discurso 
onde pedi aos membros da Igreja que convidassem seus amigos a vir e ver o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias tem a oferecer. Uma das formas mais fáceis e eficazes para convidar amigos e familiares para vir 
e ver, é incentivando-os a se matricular nos programas da BYU-Pathway Worldwide. 
 
Convidar amigos e familiares que não são membros da Igreja, ou aqueles que não têm certeza sobre 
espiritualidade, ou que não são ativos na Igreja, ou que simplesmente precisam de acesso a melhores 
oportunidades educacionais irá abençoar muitas vidas. Convidar pessoas para começar a fazer parte da BYU-
Pathway as ajudará a sentir o amor do Salvador à medida que progredirem tanto espiritual quanto 
academicamente. Elas vão vivenciar o incentivo dos colegas de classe que são membros da Igreja restaurada de 
Cristo e vão interagir com muitos outros membros maravilhosos que apoiam os encontros semanais que são parte 
do primeiro ano do programa da BYU-Pathway. 
 
Para os milhares de vocês que estão voltando para casa vindos de uma missão e estão matriculados na BYU-
Pathway Worldwide, gostaria de lembrá-los agora que convidar um amigo ou familiar para vir e ver quando você 
iniciar sua educação pós-missão é também uma ótima maneira de dar continuidade aos seus próprios esforços 
missionários e de ministrar. 
 
Por fim, observe que os programas da BYU-Pathway são ensinados apenas em inglês. Se você, seu familiar ou seus 
amigos não falam inglês ainda, podem se inscrever no EnglishConnect em sua própria estaca e começar seu 
processo de qualificação. 
 



 

 

Page 3 
 

BYU-Pathway Worldwide Message  

Prezados amigos, aproveitem essa oportunidade para convidar, em espírito de oração, alguém que você conhece 
para vir e ver juntando-se à BYU-Pathway Worldwide neste próximo semestre. Ao fazer isso, você não apenas 
ajudará outras pessoas a enxergarem mais claramente como a Igreja é, mas também a sentirem, e isso eu 
prometo, o amor, a gratidão e as bençãos do Salvador – nas vidas dessas pessoas e na sua própria vida. Em nome 
de Jesus Cristo, Amém. 
 


