
C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I
Presidente Geral da Organização dos Rapazes

É com enorme satisfação que lhe dou as
boas-vindas ao Sacerdócio Aarônico.
Que momento emocionante de sua

vida! Na semana anterior
ao meu aniversário de 12
anos, eu mal podia espe-
rar para ser ordenado diá-
cono e espero que você
se sinta da mesma forma.
Vou falar de algumas coi-
sas que você pode aguar-
dar com ansiedade.

Para Começar

Antes de completar 12 anos, você se reu-
nirá com o bispo ou presidente de ramo
para falar de sua dignidade e preparação
para receber o Sacerdócio Aarônico.
Depois de seu décimo segundo aniversá-
rio, seu nome será apresentado na reunião
sacramental para um voto de apoio. O
Sacerdócio Aarônico lhe será conferido e
você será ordenado ao ofício de diácono.
Sua família será convidada para passar esse
maravilhoso momento a seu lado.

O Sacerdócio Aarônico

Sua experiência no Sacerdócio Aarônico
incluirá as três coisas a seguir: fraternidade,
instrução e serviço.Você trabalhará, apren-
derá, atingirá metas e servirá junto com os
demais portadores do sacerdócio.

Você está um pouco
tenso com a idéia de dis-
tribuir o sacramento pela
primeira vez? Não se
preocupe. Antes de rece-
ber qualquer designação, 
um de seus líderes lhe
explicará exatamente 
o que fazer. Alguém

estará a seu lado para ajudá-lo, assim
como você também auxiliará um novo
diácono no futuro.

Nas reuniões do sacerdócio, você apren-
derá que o Sacerdócio Aarônico “possui as
chaves do ministério de anjos e do evange-
lho do arrependimento e do batismo (...)
para remissão de pecados” (D&C 13:1) e
que os portadores do Sacerdócio Aarônico
têm o dever de “convidar todos a virem a
Cristo” (D&C 20:59). Continuará a apren-
der os princípios do evangelho e a seguir 
o Salvador.

A12

BEM-VINDO
ao Sacerdócio Aarônico e à
Organização dos Rapazes

Uma mensagem

especial para os

meninos que logo

completarão 

12 anos.

“[Andai] conforme a santa ordem de Deus” (Alma 7:22).
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O Sacerdócio Aarônico é um sacerdócio pre-
paratório. Prepara-o para o Sacerdócio de
Melquisedeque, bem como para uma vida inteira de
serviço. Você se envolverá no serviço aos membros da
ala ou ramo e à comunidade. Alcançamos a verdadeira
felicidade na vida ao servirmos o próximo. E ao servir,
seus talentos crescerão e se desenvolverão. Você
poderá ocupar posições de liderança. Essas experiên-
cias ajudarão a prepará-lo para o serviço missionário.

Distintivo Dever para com Deus

A Primeira Presidência declarou: “Desejamos que
todos os rapazes se esforcem para ganhar (...) o distin-
tivo Dever para com Deus”. Esse programa o ajudará a
crescer por meio do estabelecimento e cumprimento
de metas dignas. Você trabalhará com os líderes do
Sacerdócio Aarônico, com o bispo ou presidente de
ramo e com seu pai e mãe.

Alguns dos requisitos do programa: durante seus
anos de portador do Sacerdócio Aarônico, você fará
coisas como ler as escrituras diariamente, preparar
algumas refeições para a família, lavar e passar suas
roupas durante um mês e preencher a seção “Meu
Diário Pessoal” de seu livreto Dever para com Deus.

Quando você conquistar os certificados Dever para
com Deus de diácono, mestre e sacerdote, fará jus à
medalha Dever para com Deus. É uma grande realiza-
ção, mas a verdadeira bênção do programa é que ele 
o ajudará a preparar-se para receber o Sacerdócio de
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Melquisedeque, a investidura no templo e a tornar-se
um marido e pai fiel.

Sessão Geral do Sacerdócio e Outras Reuniões

Além das reuniões semanais do Sacerdócio Aarônico
em sua ala ou ramo, a cada mês de abril e outubro você
se reunirá com portadores do sacerdócio de todo o
mundo na sessão do sacerdócio da conferência geral.
Nessa ocasião, apóstolos e profetas o ensinarão a cum-
prir seus deveres do sacerdócio e a tornar-se uma pes-
soa melhor. Haverá também serões e outras atividades

especiais ao longo do ano. Um
banquete espiritual, intelectual
e social o aguarda.

Mutual

A atividade semanal da
organização dos Rapazes e
Moças chama-se Mutual. É
uma oportunidade para os
jovens da ala ou ramo reuni-
rem-se num contexto social 
e aplicarem os princípios do
evangelho ensinados nas reu-
niões dominicais. Como diá-
cono, você fará na Mutual
coisas do agrado de rapazes
de 12 e 13 anos. Como pode
ter certeza disso? Porque você
ajudará a escolher as ativida-
des. Ao tornar-se mestre e
depois sacerdote, as atividades
mudarão a fim de correspon-
der a seus interesses. Uma vez
por mês, os rapazes reúnem-
se com as moças. Isso o aju-

dará a aprender a cultivar relacionamentos salutares
com todas as jovens.

Honrar o Sacerdócio

Minha bênção patriarcal exorta-me: “Honra teu pai e
tua mãe, mas acima de tudo, honra o sacerdócio, pois
será tua salvação”. O mesmo aplica-se a você. Estou
ansioso para trabalhar a seu lado ao empenharmo-nos
para seguir a Jesus Cristo, cujo sacerdócio você logo
possuirá. ●

NOTA
1. Carta da Primeira Presidência, 28 de setembro de 2001.

Ao empenhar-se para

ganhar seu distintivo

Dever para com Deus,

você estudará as

escrituras, preparará

refeições para a família

e realizará muitas

outras atividades que

ajudarão a prepará-lo

para o Sacerdócio de

Melquisedeque, a

investidura no templo,

a missão e a

paternidade.
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