
Educação Familial no Lai

O Que Aprendemos 
de Eva
“E Adão chamou o nome de sua mulher, Eva, poique 
ela em a mãe de todos os viventes; poique assim eu, o 
Senhoi Deus, chamei a prímeiia de todas as 
mulheies, que são muitas” (Moisés 4:26).

Ao estudarmos a respeito de Eva, nossa virtuosa mãe, 
podemos aprender lições fundamentais de importância eterna 
para todas as mulheres de hoje.

Introdução
Adão e Eva foram parte essencial do "plano de felicidade" eterno de 
nosso Pai Celestial (Alma 42:8). Sua transgressão como "nossos 
primeiros pais" baniu-os, "tanto temporal quanto espiritualmente, 
da presença do Senhor;... (para) seguir sua própria vontade" (Alma 
42:7).
Mas Adão e Eva lembraram-se dos ensinamentos do Senhor. Ele os 
havia ensinado quando viviam no Jardim do Éden, e após terem sido 
expulsos. Conforme retratado na capa do guia de estudo pessoal 
deste ano, numa atitude de humildade e arrependimento, ' 'Adão e 
Eva invocaram o nome do Senhor" (Moisés 5:4) e ofereceram-lhe 
sacrifícios. Também fizeram convênios com ele. Encheram-se de 
alegria ao se lembrarem de que Jesus Cristo os redimiria e que lhes 
havia prometido a "vida eterna que Deus concede a todos os 
obedientes" (Moisés 5:11).
Eva E um Exemplo para Todas as Mulheres de Hoje
O Élder Russell M. Nelson declarou que a criação de Eva foi "o elo 
final na cadeia da criação... Todos os propósitos do mundo e tudo o 
que existia no mundo seria inútil, sem a mulher — a pedra-angular 
no edifício da criação do sacerdócio." Ele mencionou "cinco lições 
fundamentais de importância eterna que podemos aprender de Eva'' 
("O Que Aprendemos de Eva", A Liahona, janeiro de 1988, p. 85).
Seu exemplo como "a mãe de todos os viventes" (Moisés 4:26) 
aplica-se a todas as mulheres, independente das circunstâncias em 
que vivem. Na verdade, "todas as bênçãos de nosso Pai Celestial 
serão vossas se continuardes fiéis, fordes sinceras e o servirdes, bem
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como a seus filhos, de todo o coração, poder, mente e força", 
prometeu o Presidente Ezra Taft Benson ("As Irmãs Adultas 
Solteiras da Igreja", A Liahona, janeiro de 1989, p. 104).
Eva trabalhava ao lado de seu companheiro (veja Moisés 5:1). O 
Élder Nelson ensinou: "Adão portava o sacerdócio. Eva servia em 
consórcio matriarcal com o sacerdócio patriarcal. Assim, hoje, toda 
mulher poderá ligar-se a seu marido, como consortes unidos em 
propósito... (Veja I Coríntios 11:11.) Prodigiosamente, é preciso um 
homem e uma mulher para fazer um homem ou uma mulher. Sem 
a união dos sexos, não podemos existir nem nos tomar perfeitos. 
Pessoas comuns e imperfeitas conseguem edificar-se mutuamente 
tomando-se uma só. A contribuição total de um cônjuge a outro é 
essencial para a exaltação. Isto é assim para 'que a terra cumpra o 
fim da sua criação' (D&C 49:16).
Assim, pois, labutai e amai em consórcio. Honrai vosso consorte. 
Todo e qualquer senso de rivalidade quanto a lugar ou posição é 
impróprio para ambos, particularmente quando sois iluminados 
pelo conhecimento das escrituras" ("O Que Aprendemos de Eva", 
A Liahona, janeiro de 1988, p. 86).
Eva assumiu as responsabilidades da maternidade (veja Moisés 5:2). 
De acordo com o Élder Nelson, Eva não se esquivou de suas 
responsabilidades. "Assim também vós podeis receber agradecidas, 
de braços abertos, os filhos mandados por Deus; por meio de vossa 
divina designação como co-criadoras. Sede obedientes, com vosso 
marido, ao mandamento de vos multiplicardes e povoardes a terra, 
segundo vos permitir vossa oportunidade, orientação espiritual, 
sabedoria e vossa saúde. Assim conseguireis alegria e regozijo em 
vossa posteridade. Esse enriquecimento tomar-se-á mais belo e 
precioso a cada ano que passar.
Quanto a vós, irmãs sem filhos e aquelas sem companheiro, 
lembrai-vos de que a escala de tempo do Senhor é muito mais longa 
que as horas solitárias de vossa preparação ou a totalidade desta vida 
mortal. Elas são meros microssegundos em comparação com a 
eternidade. O Senhor, sem dúvida, está ciente de vossa disposição e 
dignidade. As recompensas espirituais da maternidade são 
acessíveis a todas as mulheres. Acalentar os pequenos, confortar os 
assustados, proteger os vulneráveis, ensinar e incentivar não precisa
— nem deve — limitar-se a nossos próprios filhos.
Irmãs, sede pacientes. Conheço um pouco das pressões que 
suportais. Vossas cozinhas são muito pequenas. Vosso orçamento 
por demais apertado. Vossas energias não bástam para atender a 
todas as solicitações...
Quando as prioridades estão em seu devido lugar, toma-se mais 
fácil tolerar tarefas inacabadas."
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O Élder Nelson incentivou todas as mulheres dizendo: "Não vos 
esqueçais da preciosa perspectiva eterna. Perseverando fielmente 
até o fim, fareis jus às recompensas prometidas por vosso Pai 
Celeste. Elas incluem tronos, reinos, principados, poderes, 
domínios, glória, imortalidade e vida eterna (veja D&C 75:5;
128:12, 13; 132:19, 24; Moisés 1:39)" ("O Que Aprendemos de 
Eva", A Liahona, janeiro de 1988, p. 86).
Eva adorava ao Senhor em oração (veja Moisés 5:4). O Élder Nelson 
aconselhou: "A medida que adotarmos essa forma de oração, seguir- 
-se-ão bênçãos de sabedoria e paz pessoal.
'Aconselha-te com o Senhor em tudo quanto tiveres de fazer, e ele 
te dirigirá para o bem' (Alma 37:37). Orai a sós em vossos aposentos
— na solidão de vosso santuário. Extravasai os anseios de vossa 
alma. Então, orai com e pelo vosso marido, vossos filhos, vossos 
irmãos, vossos pais e todos vossos familiares. Fazei notar o peso de 
vossa inocência ao motivardes carinhosamente outros a praticarem 
boas obras. Com a mente assim, sintonizada com o Senhor e seu 
poder, vossa influência benéfica se toma imensuravelmente grande. 
E neste mundo de pecado e tentação, o poder da oração vos 
protegerá e será um escudo para vossos entes queridos.
Aconselho as mulheres da Igreja a que aceitem a responsabilidade 
individual de conhecer e amar ao Senhor. Comunicai-vos com ele. 
Ele dar-vos-á força, inculcando em vossa mente inspiração e 
revelação pessoal" ("O Que Aprendemos de Eva", A Liahona, 
janeiro de 1988, p. 86).
Eva cumpria os mandamentos divinos da obediência e sacrifício 
(veja Moisés 5:5-6). O Élder Nelson ensinou-nos: "Continuamos 
tendo o mandamento do sacrifício, mas não pelo derramamento de 
sangue animal. Alcançamos nosso mais elevado senso de sacrifício 
ao nos tomarmos mais consagrados ou santos.
Isto fazemos, obedecendo aos mandamentos de Deus. Assim, as leis 
da obediência e sacrifício estão inapelavelmente interligadas. 
Considerai os mandamentos de obedecer à Palavra de Sabedoria, de 
santificar o Dia do Senhor, de pagar o dízimo honestamente. Ao 
cumprirmos estes e outros mandamentos, algo maravilhoso nos 
acontece. Tomamo-nos disciplinados! Tomamo-nos discípulos! 
Tomamo-nos mais consagrados e santos — como nosso Senhor!" 
("O Que Aprendemos de Eva", A Liahona, janeiro de 1988, p. 87).
Eva ensinou o evangelho aos filhos (veja Moisés 5:12). O Élder 
Nelson explicou que antes de ensinar "tendes de primeiro aprender 
acerca de vossa existência pré-mortal, da criação, queda, expiação 
de Cristo e motivo da mortalidade. Estudai as escrituras e 
interiorizai-as. Ensinai fé, arrependimento, batismo e o dom do 
Espírito Santo. Então, permiti que vosso comprometimento com a
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missão da Igreja se evidencie em tudo quanto fizerdes. Pregar o 
evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os membros de vossa 
família vos levará a concentrar-vos nos convênios e ordenanças de 
importância eterna.
Ao exercerdes vosso arbítrio, ensinai coisas edificantes e úteis. 
Ensinai os princípios da honestidade, auto-suficiência e de abster-se 
de contrair dívidas desnecessariamente. Construireis uma sociedade 
mais estável agindo assim. E lembrai-vos de vosso exemplo. O que 
sois é muito mais importante do que vossos atos ou palavras" ("O 
Que Aprendemos de Eva", A Liahona, janeiro de 1988, p. 87).
As Mulheres Santos dos Últimos Dias Podem Ser a Diferença na 
Sociedade de Hoje
O Élder Nelson deu uma última advertência às irmãs ao estudarmos 
a respeito de Eva. ' ‘Não podeis todos fazer todas as coisas. As 
condições, tempo disponível e talentos diferem amplamente entre 
vós. Vossa diversidade vos leva a numerosos campos de atividade. 
Nestes, fazei sentir vossa presença.
Vossos inimigos numa sociedade sórdida aviltam a virtude da 
mulher e a santidade da maternidade. Vosso mundo, conspurcado 
pela imoralidade e afligido por doenças venéreas, necessita de vosso 
exemplo justo, pois a ira de Deus é acesa por governos que 
patrocinam a jogatina, toleram a pornografia ou legalizam o aborto. 
Essas forças servem hoje para denegrir as mulheres, exatamente 
como nos dias de Sodoma e Gomorra.
Vós podeis, vós precisais ser a diferença!", concluiu o Élder Nelson. 
"Sois vitais para a equipe do Senhor — uma equipe com um só 
propósito. Por meio de vossa diversidade, edificai em união. 
Aglutinai-vos em toda santidade. Alicerçai-vos no ‘fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da 
esquina' (Efésios 2:20).
...Uma dispensação do evangelho foi confiada aos nossos cuidados. 
infinitos princípios do sacerdócio, leis e poderes dependem de nossa 
parceria" ("O Que Aprendemos de Eva", A Liahona, janeiro de 
1988, p. 88).
Recursos Adicionais para Uso Pessoal e Familiar
Joanne B. Doxey, "Fortalecer a Família", A Liahona, janeiro de 
1988, pp. 88-90.

Sugestões para as Professoras
1. Mostre a capa do guia de estudo pessoal deste ano. Crie um 

ambiente para discutir as lições que podemos aprender com o 
exemplo de Eva. De que maneira Adão e Eva lembraram-se de
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Jesus Cristo? Como sabiam quem ele era? Que princípios do 
evangelho foram ensinados a Adão e Eva? (Obs.: Uma aula sobre 
a Queda e Expiação será dada mais adiante.)

2. Identifique e debata cada uma das "lições fundamentais de 
importância eterna'' que aprendemos ao estudar a respeito de 
Eva. De que modo elas são um padrão divino para todas as 
mulheres, sejam elas casadas ou não, tenham ou não tenham 
filhos?

3. Quais podem ser os resultados da cooperação, ao invés da 
rivalidade, entre cônjuges? De que maneira a total contribuição 
mútua é essencial para a exaltação? Como podemos alcançar 
unidade de propósito?

4. Que diretrizes o Élder Nelson dá a respeito de multiplicarmos e 
enchermos a terra? De que maneira todas as mulheres podem 
arcar com as responsabilidades da maternidade? Por que é 
necessária uma perspectiva eterna a fim de "tolerar tarefas 
inacabadas" mais pacientemente? Quais são as promessas feitas, 
àquelas que fielmente perseverarem até o fim?

5. Como o padrão de oração de Adão e Eva pode abençoar-nos 
individualmente e como família? Por que é nossa 
responsabilidade individual conhecer e amar ao Senhor? Que 
sacrifícios podemos fazer hoje? De que modo podemos 
demonstrar nossa obediência? Quais as bênçãos espirituais e 
temporais conseqüentes? O que o Élder Nelson sugere que 
ensinemos a nossos próprios filhos e aos de outros? (Veja Mosiah 
1:4; 3 Néfi 22:13; D&C 68:25-28; Moisés 6:57-59.)

6. Como o exemplo de Eva pode nos ajudar a achegarmo-nos a 
Cristo e lembrarmo-nos dele? De que maneira podemos 
influenciar no mundo de hoje? Pergunte às irmãs se alguém já fez 
diferença em sua vida.
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