
Agenda da Reunião do Quórum

Presidida por  Data 

Dirigida por (membro da presidência do quórum)  ������������������������������������������������������

Reunir-se em Conselho
membro da presidência do quórum

Assuntos a tratar (atividades, eventos, designações)

  

  

 

Ensinar deveres (explicar e aconselhar-se mutuamente sobre como cumprir os deveres do sacerdócio)

  

  

 

Convite para compartilhar (Que experiências pessoais os membros do quórum estão tendo? Que princípios do 
evangelho estão vendo e aprendendo? O que estão aprendendo ao cumprir o Dever para com Deus?)

  

  

 

Aprender Juntos
consultor ou membro do quórum

Discussão semanal sobre o evangelho:  ����������������������������������������������������������������

Professor:  �����������������������������������������������������������������������������������������

Compromisso à Ação
membro da presidência do quórum

• Prestar testemunho do que foi aprendido.
• Convidar os membros do quórum a viver os princípios que aprenderam juntos e a preparar-se para a reu-

nião da semana seguinte.

Oração de Encerramento:  ����������������������������������������������������������������������������


	Julho: As Ordenanças e os Convênios
	Como posso tornar o 
sacramento mais significativo para as outras pessoas?
	Por que as ordenanças são importantes em minha vida?
	Por que os convênios são importantes em minha vida?
	Quais convênios fiz no batismo?
	Como recebo o dom 
do Espírito Santo?
	Por que as ordenanças do templo são importantes?
	O que é o juramento e 
convênio do sacerdócio?
	O que significa tomar sobre 
mim o nome de Jesus Cristo?

	O Casamento e a Família
	Como posso fortalecer 
minha família?
	Por que a castidade é importante?
	Por que o casamento 
no templo é importante?
	Por que a família é importante?
	Quais são os padrões da Igreja concernentes ao namoro?
	Como posso me preparar 
agora para tornar um marido 
e pai justo?
	Como o papel do homem e da mulher complementam um ao outro na família?

	Setembro: Os Mandamentos
	Como posso estar no mundo, sem ser do mundo?
	Como as coisas que digo afetam a mim e àqueles ao meu redor?
	Como posso resistir 
à pornografia?
	Por que jejuamos?
	Por que temos o mandamento 
de guardar o Dia do Senhor?
	Por que pagamos o dízimo?
	Por que é importante 
ser honesto?
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