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Quando você completa doze 
anos de idade, pode ir ao 
templo para ser batizado e 

confirmado em lugar daqueles que 
morreram sem a chance de aceitar 
o evangelho. Veja algumas maneiras 
de preparar-se para entrar no tem-
plo e sentir o Espírito Santo quando 
estiver lá.

Como Preparar-se
•  Ter fé em Jesus Cristo. Ser bati-

zado e confirmado membro de 
Sua Igreja. Os meninos preci-
sam ter recebido o Sacerdócio 
Aarônico.

•  Guardar os mandamentos e fazer 
boas escolhas. Arrepender-se 
quando fizer algo errado.

•  Ter uma entrevista com o bispo 
ou presidente do ramo. Se for 
digno(a), receber uma recomen-
dação para o templo de uso 
limitado.

•  Ajudar a fazer o trabalho de 
história da família para levar 
nomes de familiares ao templo, 
se possível.

•  Estudar as escrituras e publica-
ções da Igreja (como A Liahona 
de outubro de 2010), que o  
ajudará a entender o trabalho  
no templo.

No Dia
•  Vestir-se com suas roupas 

de domingo. Estar limpo e 
arrumado.

•  Ler as escrituras ou revistas 
da Igreja, ou ouvir música 
edificante.

•  Orar para sentir o Espírito Santo 
quando estiver no templo.

•  Não levar livros, aparelhos  
eletrônicos ou música que não  
o ajudarão a sentir-se reverente  
na viagem para o templo.

No Templo
•  Você receberá roupas bran-

cas para vestir. O branco é o 

Preparar-se para Realizar  
Batismos em Favor dos Mortos

símbolo de pureza e  
limpeza.

•  Na pia batismal você poderá ver 
outras pessoas sendo batizadas 
em favor dos mortos.

•  Enquanto espera, pode orar e 
ponderar. O templo é um local 
especial onde é possível ache-
gar-se ao Pai Celestial.

•  Você será confirmado por  
pessoas que já receberam o  
próprio batismo.

•  Pense naqueles por quem  
você foi batizado e confirmado  
e nas bênçãos que agora estão  
à disposição deles por causa  
de seu trabalho no templo. ◼
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