
Educação Familial no Lar

Registros Familiares 
Sagrados
“Procurarei escrever algumas destas coisas...para 
benefício de minha posteridade, que virá depois de 
mim” (Abraão 1:31).

Registros familiares sagrados unem famílias — passadas, 
presentes e futuras.

Introdução
Sempre foi uma responsabilidade sagrada fazer registros. A família 
de Adão fez um livro de lembranças contendo a história da família 
de seus filhos (veja Moisés 6:5). Enoque também fez um registro 
(veja Moisés 6:46). Abraão guardou o registro de seus pais e ainda 
escreveu nele ' 'para benefício de minha posteridade, que virá depois 
de mim" (Abraão 1:31). O Velho Testamento é originalmente o 
registro da posteridade de Abraão.
O Élder Theodore M. Burton escreveu: "Grande parte do que agora 
consideramos escritura não passava de descrição de experiências 
espirituais e pessoais destinadas à posteridade. Essas escrituras são 
registros familiares. Portanto, como povo, devemos escrever a 
respeito de nossa vida e experiências, para formar um registro 
sagrado para nossos descendentes. Precisamos fomecer-lhes a 
mesma força edificante e inspiradora que atualmente recebemos das 
escrituras antigas" (Cuiso de Estudo da Sociedade de Socorro 1984, 
p. 45). Embora possamos não ter descendentes diretos, outros 
membros da família podem beneficiar-se com os sentimentos e 
experiências que registrarmos.
As Histórias Familiares Unem os Membros da Família — Passados, 
Presentes e Futuros
Podemos aprender a respeito de nossas famílias e de nós mesmas 
através das histórias familiares. Certo especialista em história 
familiar explicou: "A genealogia não é um punhado de formulários 
contendo registros de grupos familiares, gráficos de linhagem, 
microfilmes, sumário de nomes e coisas de ordem técnica; estas são 
apenas as ferramentas. A genealogia é o estudo de nossa família, o 
estudo de nossos ancestrais — seu nascimento, sua infância, seus 
sonhos, seus casamentos, sua ocupação, seus filhos, sua morte. E
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como todas essas coisas do passado, de um modo muito real têm 
um impacto no presente, a genealogia é o estudo de nós mesmos" 
(George D. Durr ant, "Doing Genealogy", Ensign, abril de 1985, 
p. 18).
Os registros podem aproximar famílias eternas. O Élder John H. 
Groberg disse: "Ao contemplar o que passaram nossos antepassados 
para que pudéssemos estar aqui, ao sentir sua fé e coragem, sentir 
seu amor por nós e nosso amor por eles, percebemos o que é 
genuinamente importante. Começamos a compreender a eternidade 
da família" ("Escrever Vossa História Pessoal e Familiar",
A Liahona, outubro de 1980, p. 81).
A história pessoal e familiar pode ajudar-nos a compreender 
situações que, de outro modo, talvez não compreendêssemos. 
"Certa mulher em busca de conselho disse que havia sido privada 
de uma infância normal; sua mãe, uma imigrante viúva, dera-lhe 
responsabilidades em excesso. Quando o conselheiro incentivou-a a 
escrever a respeito daqueles anos de sua vida, ela iniciou o que 
resultaria em uma crônica de queixas. Sentiu então que não poderia 
escrever mais nada — a morte de seu pai e os acontecimentos que 
se seguiram eram por demais dolorosos. Então, seu conselheiro 
sugeriu que tentasse novamente, desta vez encarando a situação sob 
o ponto de vista de sua mãe. A mulher relatou mais tarde que 
chorou a maior parte do tempo em que escrevia — não mais por si 
mesma, como antes, mas por sua mãe e por causa do amor que 
agora sentia por ela" (Gawain and Gayle J. Wells, "Hidden Benefits 
of Keeping a History", Ensign, julho de 1986, p. 50).
Devemos Seguir Algumas Diretrizes para Escrever Nossa História
Quando as escrituras dos tempos antigos descrevem as pessoas, elas 
incluem nomes, histórias individuais e da época, testemunhos e 
conversões, conselhos e mandamentos, profecias e advertências. Ao 
fazermos nossos próprios registros, podemos incluir muitos desses 
mesmos elementos.
O Élder Boyd K. Packer contou como ele e a irmã Packer se 
determinaram a organizar seus registros. Ele disse: "Reunimos tudo 
o que tínhamos, e, em poucas semanas, ficamos espantados com o 
que fomos capazes de conseguir. O mais impressionante, todavia, 
foi o fato de que começamos a ter experiências que nos mostravam 
que de algum modo, estávamos sendo guiados, e que aqueles que 
estavam além do véu se mostravam interessados naquilo que 
fazíamos. Tudo o que precisava acontecer, começou a acontecer.
Ao viajarmos pela Igreja e prestarmos particular atenção a este 
assunto, muitos testemunhos começavam a vir a luz. Outros que 
estão reunindo seus registros estão tendo experiências semelhantes.
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É como se o Senhor estivesse esperando que começássemos"
("Criar uma História Pessoal", A Liahona, maio de 1977, p. 8).
Escievei a história pessoal. A história pessoal pode ser escrita de 
várias maneiras, já que cada indivíduo é diferente. O Élder Packer 
sugeriu: "Se você não sabe por onde começar, comece com você 
mesmo. Se não sabe quais dados obter, e como obtê-los, comece 
com os que já tiver...
Pegue uma caixa de papelão de qualquer tipo. Coloque-a em algum 
lugar visível que atrapalhe, talvez na sala, na cozinha ou em 
qualquer lugar em que não passe desapercebida. Depois, nas 
semanas seguintes, vá juntando os registros de sua vida e 
colocando-os na caixa". ("Someone Up There Loves You", p. 10.)
Algumas pessoas carregam consigo cartões ou pequenas folhas de 
papel. Quando se lembram de acontecimentos passados, escrevem 
essas lembranças. Escrevendo apenas uma coisa em cada papel, fica 
mais fácil classificar os assuntos. Seja qual for o método utilizado 
para coligir informações, é bom estabelecer um limite de tempo. 
Esgotado esse tempo, devemos então organizar o material, mesmo 
que ainda não esteja completo.
O Presidente Joseph Fielding Smith disse: "Todo acontecimento 
importante em nossa vida deve ser registrado por nós, 
individualmente" [Doutrinas de Salvação, vol. n, p. 203).
A história pessoal é bem mais curta do que um diário, mas o diário 
pode servir de base para se escrever a história pessoal. Uma vez 
escrita, a história pessoal, o diário pode servir para mantê-la 
atualizada. Algumas pessoas escrevem sobre sua vida começando 
pelo nascimento e depois continuando ano após ano. Outras 
preferem escrever por tópicos, como por exemplo: informação 
familiar, bênçãos e ordenanças, educação, casamento, lembranças 
da infância (viagens, acidentes, amigos, incidentes divertidos etc.), 
experiências que fortaleceram a fé, circunstâncias em que foram 
convertidas à Igreja, saúde, passa-tempos, talentos, experiências 
relativas ao trabalho, serviços na Igreja.
Ao escrever, tenha em mente o seguinte:
• Lembre-se de que sua história fala de você. Descreva seus 

sentimentos, incluindo alegrias e desapontamentos. Forneça 
detalhes suficientes para dar sentido às histórias. Não se preocupe 
em escrever com estilo. Seu relato deve soar como se você mesma 
estivesse falando. Escreva como se estivesse contando os 
acontecimentos a uma amiga.

• Inclua informações detalhadas dando nomes, datas e lugares. Por 
exemplo, cite o nome da pessoa que a batizou e das pessoas que a 
confirmaram.
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• Diga a verdade. O Presidente Spencer W. Kimball disse que sua 
história "irá conter sua verdadeira imagem, em vez do retrato que 
é apresentado aos outros" ("Os Anjos Poderão Fazer Citações 
Deles", A Liahona, junho de 1977, pp. 24-25). Você não precisa 
abandonar os desafios pessoais, mas pode falar sobre eles com 
sensibilidade, sem mágoa ou culpa. Pode mostrar como 
amadureceu ao aprender a lidar com um problema difícil..

• Inclua seu testemunho. O que seria das escrituras sem as 
declarações de fé e testemunho? Suas próprias declarações de fé 
podem ser as palavras mais valiosas que escreverá.

Escrevei uma história famihai. Uma história familiar é a história de 
uma ou mais pessoas e suas famílias. Pode abranger as vidas de uma 
pessoa e seus familiares imediatos, uma geração, ou várias pessoas e 
gerações. Pode incluir o mesmo tipo de informações encontradas na 
historia pessoal. A história familiar é algo contínuo, visto que as 
famílias continuam a crescer. A pesquisa ininterrupta geralmente 
nos proporciona mais informações a respeito de nossos parentes e 
ancestrais.
Além disso, a história familiar pode incluir informações sobre o pais 
de origem da família, locais e datas de residência, ocupações e 
acontecimentos locais ou mundiais que afetaram a família. Seria 
importante incluir dados sobre o primeiro membro da família 
convertido à Igreja.
Convide outros familiares a juntarem-se a você, escrevendo sobre a 
história da família. Se não se interessarem, comece escrevendo 
sobre aqueles a quem conhece melhor: pais, avós, filhos. Ao final de 
cada ano, você poderia pedir a todos os membros da família que 
escrevessem os acontecimentos mais significativos do ano que se 
passou.
A história familiar tenta ajudar outros a compreenderem o 'que 
significou ser parte daquela determinada família. Para escrever a 
história familiar:
• Utilize-se das fontes de-informação mais diretas e exatas.
• Escreva a parentes, fazendo perguntas a respeito da família.
•’Entreviste os que não podem ou não querem escrever. Na 

entrevista, se possível, use um gravador ou filme. Se você não 
tiver como gravar, faça anotações precisas durante a conversa. 
Prepare-se para respostas a perguntas que não possam ser 
resumidas em uma só palavra, como: "Que recordações você tem 
de sua mãe?" ou "Como era o dia em família naqueles tempos?" 
Se você gravar ou filmar a entrevista, use material de boa 
qualidade. Rotule bem as fitas e escreva um resumo de seu 
conteúdo para o caso de deterioração.
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Os Registros Podem Proporcionar Alegria e Inspiração
As histórias familiares podem ensinar lições que fortalecem nossa 
família agora. ' 'Imaginem o impacto que se teria nas vidas dos 
membros de nossa família, se lhes ensinássemos os grandes 
princípios do evangelho através de experiências pessoais da família. 
Revelação, dízimo, jejum, oração, etc., seriam ensinados como uma 
segunda testemunha das mesmas verdades encontradas nas obras- 
-padrão. Imaginem também as muitas vezes que esses sagrados 
registros familiares poderiam ser usados nas noites familiares e 
outras ocasiões propícias para ensino, para personalizar as verdades 
do evangelho" (Jimmy B. Parker, "Um Registro de Nossos Reinos", 
A Liahona, maio de 1977, p. 7).
Orson Pratt, um antigo apóstolo, certa vez perguntou: "Quantos 
milhares foram miraculosamente curados na Igreja, e ainda assim, 
nenhum deles registrou os acontecimentos? Isso é correto? 
Deveriam essas miraculosas manifestações do poder de Deus ser 
desprezadas e cair no esquecimento?" (Millennial Star, 15 de maio 
de 1849, p. 152.)
Certo membro contou arrependido: "Lembrei-me de outra 
experiência espiritual que havia tido alguns anos antes, pouco antes 
do meu batismo. Não havia ainda registrado o fato em meu diário, 
...e agora, não podiá lembrar-me dos suficientes detalhes da história 
para recontá-la. Quis contár o ocorrido a meu filho, e por causa de 
não tê-lo escrito, não pude." (Luis V. Espinoza, "A Voz Falou em 
Espanhol", A Liahona, julho de 1977, p. 25.)
Na história pessoal do Élder Royden G. Derrick está incluído o 
único relato escrito de que se tem conhecimento, de um evento 
importante na vida de sua bisavó, Ursula Wise Derrick. Um ano 
antes de os primeiros missionários chegarem à Inglaterra, ela estava 
em seu leito de morte. Chamou seu filho, Zacharias Wise Derrick e 
disse-lhe que ele não deveria se filiar a nenhuma das igrejas que já 
conhecia. Disse ainda que viriam missionários da América, em 
pares, pregando nas ruas e nas casas, e ensinando a respeito de uma 
igreja restaurada da igreja de Jesus Cristo original. Quando ele os 
ouvisse, deveriam filiar-se àquela igreja, pois ela seria a verdadeira 
igreja de Deus. Em 1848, Zacharias ouviu os missionários, filiou-se 
à Igreja e emigrou para a América.
O Presidente Kimball fez a seguinte promessa: "Lendo a respeito 
das experiências de nossa vida, nossa posteridade virá a nos 
conhecer e amar. E, naquele dia glorioso, quando nossas famílias 
forem reunidas na eternidade já nos conheceremos" ("President 
Kimball Speaks Out on Personal Journals", Ensign, dezembro de 
1980, p. 60).
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Sugestões para as Professoras
1. Mostre um diário, um cademo ou qualquer outro livro de 

história pessoal ou familiar ao lado das obras-padrão. Use a 
declaração do Élder Burton para mostrar que os dois tipos de 
registros têm algo em comum. Debata como nossa posteridade 
pode ser beneficiada através de nossos registros pessoais e 
familiares, do mesmo modo que somos beneficiadas pelas 
escrituras.

2. Debata como as histórias familiares nos ajudam a nos entender 
melhor. Como elas nos ajudam a ficarmos mais unidas a nossos 
ancestrais e a nossos descendentes? Cite algumas outras 
maneiras através das quais as histórias podem nos ajudar. (Elas 
podem ajudar-nos a conhecer a nossa história médica e as 
tendências e características de nossa família, podem também nos 
ajudar na obra missionária.)

3. Apresente e debata as sugestões dadas na lição para escrevermos 
nossa história pessoal e familiar. Você poderá designar algumas 
irmãs para falarem sobre algumas dessas idéias.

4. Para fazer com que as irmãs iniciem sua história pessoal, 
distribua lápis e papel e peça-lhes que escrevam durante três 
minutos a respeito de um dos assuntos sugeridos na lição.

5. Você pode designar uma irmã para fazer uma breve entrevista 
com alguém e gravá-la. Toque a fita em aula para mostrar os 
tipos de perguntas adequadas. Ou, peça a uma irmã que leia 
algumas anotações feitas numa entrevista.
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