
Educação Familiar no Lai

O Estudo do Evangelho 
em Familia
“E as intimaiás (as palavras de Deus) a teus filhos, e 
delas falaiás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te”
(Deuteronômio 6:7).

Os membros da família aprendem a amar e aplicar as 
escrituras quando as lêem e estudam juntos.

Introdução
Quando a Primeira Presidência anunciou um novo sistema de 
reuniões, em 1980, disse que um dos propósitos principais da 
mudança era proporcionar aos membros da Igreja mais tempo para o 
estudo pessoal das escrituras e para o estudo do evangelho em 
família.
Durante esse tempo, "espera-se que a família estude o evangelho 
cuidadosa e fervorosamente, a fim de fortalecer todos os seus 
membros contra os males atuais que se multiplicam com rapidez.
Se os pais fizerem bom proveito dessa oportunidade, poderão 
edificar um testemunho em cada membro da família. Essa fé 
crescente os auxiliará a revestirem-se de toda a armadura de Deus, 
como Paulo disse aos efésios, e aumentará a resistência contra as 
tentações do mundo" ("New Meeting Schedules", Church News, 2 
de fevereiro de 1980, p. 16).
Anos mais tarde, como profeta da Igreja, o Presidente Ezra Taft 
Benson insistiu para que todos os membros lessem o Livro de 
Mórmon com mais empenho. Ele prometeu maior fé e testemunho: 
"Existe um poder no livro que começa a fluir para nossa vida, no 
momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. 
Descobrireis maior poder para resistir à tentação. Encontrareis 
poder para evitar as dissimulações. Encontrareis poder para 
permanecer no caminho reto e estreito. As escrituras são chamadas 
de 'palavras de vida' (veja D&C 84:85), e, em nenhum outro lugar, 
isso é mais verdadeiro do que no Livro de Mórmon. Quando 
iniciardes a ter fome e sede dessas palavras, descobrireis vida cada 
vez mais abundante" ("O Livro de Mórmon — Pedra Angular de 
Nossa Religião", A Liahona, janeiro de 1987, p. 6).
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O Estudo Constante das Escrituras em Família Fortalece a Fé e o 
Testemunho
Quando os membros da família estudam as escrituras juntos, 
ajudam a desenvolver a fé e a fortalecer os testemunhos uns dos 
outros. Nos tempos do Velho Testamento, o Senhor deu a Adão o 
mandamento de "ensinar estas coisas sem reserva a teus filhos" 
(Moisés 6:58). Os filhos de Israel liam as escrituras juntos (veja 
Neemias 8:2-10). Moisés deu-lhes os "mandamentos, os estatutos e 
os juízos" de Deus e disse-lhes: "E as intimarás a teus filhos, e 
delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 
deitando-te e levantando-te" (Deuteronômio 6:1, 7).
Após o Presidente Benson ter aconselhado os membros da Igreja a 
lerem o Livro de Mórmon, ele relatou: "Nos últimos seis meses 
fiquei profundamente comovido pela resposta dos membros da 
Igreja que acataram o conselho de ler e reler a palavra do Senhor 
contida no Livro de Mórmon. Isto resultou em maior 
espiritualidade e está ajudando a purificar o vaso interior.
Adultos, jovens e crianças têm prestado poderoso testemunho de 
como o Livro de Mórmon modificou sua vida. Minha vida também 
continua a ser mudada por esse sagrado Livro de Escrituras" ("A 
Visita do Salvador à América", A Liahona, julho de 1987, p. 3).
Os homens e mulheres citados nas escrituras, cuja fé e testemunho 
foram poderosos, podem servir de modelo para todos os membros 
da família. As escrituras estão impregnadas da mensagem da missão 
amorosa de Jesus Cristo. A leitura das escrituras ajudará os 
familiares a aumentar sua fé nele e a obter um testemunho de sua 
obra. Todos os membros da família, independente da idade, podem 
receber ajuda para as decisões e desafios da vida se obedecerem ao 
conselho: "banqueteai-vos com as palavras de Cristo; sim, pois eis 
que as palavras de Cristo vos ensinarão todas as coisas que devereis 
fazer" (2 Néfi 32:3).
O Elder Howard W. Hunter disse: "A família é muito abençoada 
quando pais sábios reúnem os filhos para, após lerem juntos trechos 
das escrituras, discutirem livremente as belas histórias e 
pensamentos" ("Ler as Escrituras” , A Liahona, março de 1980, 
p. 94).
O Estudo das Escrituras em Família Desenvolve o Amor e a União
Quando as pessoas da família estudam juntas o evangelho, 
regularmente, desenvolvem um espírito de amor e união entre si.
A leitura das escrituras pode até mesmo proporcionar aos membros 
da família a paz "que excede todo o entendimento" (Filipenses 4:7).
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Certa família tomou a decisão de ser mais consistente em seu 
estudo das escrituras e descobriu que foi mais beneficiada do que 
havia imaginado.
"Havíamos iniciado a leitura do Livro de Mórmon uma porção de 
vezes", comentou a mãe, "mas, por causa das várias faixas etárias 
de nossos filhos e seus diferentes horários escolares, não éramos 
consistentes em nosso estudo das escrituras até que realmente nos 
comprometemos a fazê-lo no início de um ano escolar.
"O  Livro de Mórmon trouxe um maravilhoso espírito a nosso lar, 
porque o Livro de Mórmon tem um espírito especial ao seu redor.
Só o fato de lermos juntos o Livro de Mórmon aproximou mais os 
membros da família. Sentimos mais amor e harmonia em nosso lar 
agora do que em qualquer outra época de nossas vidas. Os quinze ou 
vinte minutos que usamos todas as manhãs são momentos 
tranqüilos e preciosos — momentos que passamos juntos sem 
nenhuma interrupção.
Às vezes, fico imaginando se as crianças estão sequer ouvindo, pois 
ainda estão com tanto sono... Mas, nos dois ou três dias em que não 
nos reunimos para ler as escrituras, elas realmente sentiram falta."
A leitura das escrituras pode melhorar o ambiente espiritual do lar e 
unir a família em seus esforços para viver o evangelho.
O Estudo das Escrituras em Família Pode Ser Realizado de Várias 
Maneiras
Cada família precisa encontrar o seu próprio método para o estudo 
das escrituras e, então, ser constante ao colocá-lo em prática. 
Geralmente, a parte mais difícil é reunir a família com freqüência, 
por causa das diferenças de horários e das idades dos filhos.
Certa família jovem, na Escócia, criou um calendário de leitura 
familiar. Na reunião familiar semanal, escolhem o tópico a ser 
estudado durante a semana, No topo da página do calendário, 
escrevem o tema da semana. Então, alistam abaixo o dia da semana, 
a referência da escritura, o assunto, e quem irá ler. O planejamento 
semanal seria mais ou menos assim:

SEMANA 30 — TEMA: "ORAÇÃO"

Dia
Domingo 
Tiago 1:5-6

Assunto
Para que Orar

Lido por 
Papai

2.a Feira 
2 Néfi 32:9

Quando Orar Mamãe
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Dia Assunto Lido por
3.a Feira Onde Orar Mary 
Mateus 6:6

4.a Feira Como Orar Billy 
D&C 46:30

5.a Feira Orar Sempre Brian 
Alma 34:17-28

6.a Feira Como as Orações São Susan
D&C 88:63-65 Respondidas

Sábado Promessas da Oração Papai
Morôni 10:3-5
(Peter D. Cameron, "Scripture Calendar", Ensign, março de 1984, 
p. 68).
Como as famílias são diferentes, o modo de cada um estudar o 
evangelho também pode ser diferente. Ao ponderar, orar e trocar 
idéias em conjunto, os familiares podem determinar a melhor 
maneira de estudarem o envangelho juntos.-
As seguintes sugestões podem ajudar as famílias a começarem seu 
estudo em conjunto:
•  Se possível, cada membro da família deve ter seu próprio 

conjunto de escrituras. As crianças podem usar seu próprio 
dinheiro para comprá-las, ou ganhá-las em seu batismo ou 
aniversário.

•  Leiam as escrituras em ordem cronológica, do começo ao fim.
•  Leiam as escrituras por assunto, utilizando os índices.
» Estabeleçam um tempo específico para estudar diariamente: dez, 

quinze ou trinta minutos. Ou, ainda, estabeleçam o quanto lerão 
cada dia — um versículo, um capítulo, uma página. Adaptem o 
tempo de leitura às idades dos membros da família.

•  Leiam as escrituras em voz alta.
•  Memorizem as passagens selecionadas.
•  Contem histórias das escrituras.
•  Façam uma competição de escrituras (chamada de busca de 

escritura) na qual se pede aos membros da família que procurem 
abrir certas escrituras o mais rapidamente possível, tendo como 
pista, uma palavra-chave.

•  Mostrem figuras (obtidas na biblioteca da capela ou em arquivos 
pessoais) que ilustrem as escrituras estudadas.

112



Educação Familial no Lai Lição 2

•  Façam jogos de adivinhação com as escrituras, como por 
exemplo, dando pistas de um personagem ou herói das escrituras 
que os seus familiares terão de adivinhar quem é.

•  Variem a maneira de estudar, assistindo a filmes estáticos, vídeos 
da biblioteca da capela (se houver), ou dramatizando as escrituras.

•  Leiam as escrituras encontradas no final de um hino e depois 
cantem-no juntos.

•  Debatam as escrituras que lerem.
•  Gravem histórias ou passagens de escrituras em cassetes para as 

crianças ouvirem antes de dormir, em viagens ou quando os pais 
estão fora.

•  Façam um estandarte para a família, escolhendo uma escritura 
para ser usada como lema, tal como: “ Eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor" (Josué 24:15).

•  Programem uma maratona de leitura de escrituras, na qual os 
membros da família lêem individualmente ou em conjunto por 
um determinado tempo ou por quanto tempo desejarem. Vocês 
podem preparar almofadas ou travesseiros e um lanche para esse 
período de tempo.

• Leiam escrituras apropriadas para ocasiões especiais, tais como 
Natal, Páscoa, bênçãos, batismos, ordenações ao sacerdócio, 
missão e casamento.

•  Façam um calendário de leitura familiar e enfoquem um assunto 
do evangelho a cada semana.

•  Incentivem as crianças a marcarem suas escrituras.
•  Mantenham um registro da leitura das escrituras, 

individualmente e em família.
•  Façam perguntas uns aos outros ao estudar as escrituras.
•  Mantenham um caderno de anotações dos pensamentos, 

perguntas e idéias para discursos, que venham à sua mente 
enquanto lêem. Elas podem tomar-se um registro de suas 
revelações pessoais a respeito da palavra de Deus.

O tempo usado na leitura das escrituras em família, pode ser 
Çrecioso na criação dos filhos. Ao referir-se às escrituras SUD, o 
Elder Boyd K. Packer declarou: "A geração mais velha foi criada 
sem elas, mas existe outra geração em desenvolvimento. Ela terá 
acesso às revelações como nenhuma outra antes na história do 
mundo. Em suas mãos, são agora colocados os registros de José e 
Judá. Ela terá um conhecimento do evangelho muito maior do que 
seus antepassados conseguiram alcançar. Terá o testemunho de que 
Jesus é o Cristo e competência para proclamá-lo e defendê-lo" 
("Escrituras” , A Liahona, janeiro de 1983, p. 91).
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Recursos Adicionais para Uso Pessoal e Familiar
Bruce T. Harper, "Estudando Diariamente as Escrituras", A 
Liahona, novembro de 1984, pp. 17-21.
Dwan J. Young, "Ensina o Evangelho às Crianças", A Liahona, 
julho de 1988, pp. 81-82.

Sugestões para as Professoras
Nota: Adapte esta lição a seu grupo, lembrando-se das irmãs que 
vivem sozinhas ou com uma outra irmã. Enfatize que o estudo das 
escrituras pode ser eficaz, independentemente das circunstâncias 
familiares.
1. Debata a necessidade de estudarmos mais o evangelho,

individualmente e em família. Como esse estudo pode fortalecer 
nossa fé e testemunho? O que o Presidente Benson nos promete 
se lermos o Livro de Mórmon? Que poder receberemos do Livro

• de Mórmon, individualmente e como família?
2..Peça a algumas irmãs que relatem como o estudo individual ou 

familiar do evangelho ajuda-as a desenvolver o amor e a união em 
seus lares.

3. Refira-se às idéias dadas para o estudo familiar do evangelho. 
Debata qualquer uma das sugestões dadas para o estudo das 
escrituras, que se aplique às irmãs. Encoraje-as a escolherem pelo 
menos uma das idéias e a tentarem colocá-la em prática em seu 
lar. Peça às irmãs que citem outras idéias que tiveram um bom 
resultado.

4. Leia o último parágrafo da lição. Por que precisamos aumentar 
nosso conhecimento do evangelho? Por que as escrituras são tão 
úteis?
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