
O Elder Gary B. Sabin foi apoiado como Setenta 
Autoridade Geral d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, a 2 de abril de 2016. Quando foi 
chamado, servia como membro do Quinto Quórum 
dos Setenta na Área América do Norte Oeste. Ante-
riormente, serviu como presidente da Área da Europa 
(2019–2021). Atualmente, encontra- se a servir como 
diretor executivo assistente do Departamento de 
Templos.

Foi o fundador e presidente/CEO de duas empresas 
cotadas na Bolsa de Valores de Nova York focadas no 
setor imobiliário comercial. Foi também o fundador e 
presidente da Sabin Holdings, uma empresa do setor 
imobiliário internacional. Também serviu como diretor 
em diversos conselhos de administração de empre-
sas públicas e de organizações sem fins lucrativos, 
e é o fundador da Sabin Children’s Foundation, que 
provê assistência médica infantil em países do terceiro 
mundo. O Elder Sabin tirou o bacharelato e a licencia-
tura na Universidade Brigham Young e fez um mes-
trado na Universidade de Stanford.

Serviu em vários chamados na Igreja, inclusive como 
missionário de tempo integral na missão Holanda/
Bélgica, presidente do quórum de elderes, sumo 
conselheiro, bispo, presidente da missão da estaca, 
presidente dos Rapazes e presidente de estaca. 

Gary Byron Sabin nasceu em Provo, Utah, no dia 7 de 
abril de 1954. Casou- se com Valerie Purdy em agosto 
de 1976. Eles têm seis filhos.

GARY B. SABIN
Setenta
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O Elder Rubén V. Alliau foi apoiado como Setenta 
Autoridade Geral d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, a 6 de abril de 2019, aos 53 anos de 
idade. Quando foi chamado, servia como professor do 
instituto, como primeiro conselheiro da presidência 
do Centro de Formação Missionária (CTM) e também 
como diretor de relações públicas. 

Fez o doutoramento em Direito na Universidade de 
Belgrano, em 1993. Iniciou a sua carreira nos tribunais 
civis nacionais sob a dependência do Supremo Tribu-
nal de Justiça. Mais tarde, especializou- se em direito 
penal. Em 1996, foi designado professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de Belgrano. Em 1998, 
começou a trabalhar como advogado e sócio- gerente 
da “Alliaud & Asociados”. Durante a sua carreira, fez 
parte da direção de várias empresas.

Serviu em vários chamados da Igreja, inclusive como 
missionário de tempo integral na Missão de Uruguay 
Montevideo, presidente do quórum de elderes, conse-
lheiro na presidência de missão da estaca, consultor 
dos jovens adultos solteiros, conselheiro do bispado, 
sumo conselheiro, bispo, conselheiro na presidência 
de estaca, presidente de estaca, Setenta de Área na 
área da América do Sul Sul e presidente da Missão 
Argentina Córdoba. 

Rubén V. Alliaud nasceu em Buenos Aires, Argentina, 
no dia 8 de janeiro de 1966. Casou- se com Fabiana 
Bennett, em 1992. Eles têm seis filhos.

RUBÉN V. ALLIAUD
Setenta
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