
Escolher Bem
“Abstende-vos de toda a aparência do mal. ” 
(I Tessalonicenses 5:22.)



Escolhei Bem

conduta moral, todas as nossas atividades edificam nossa força 
espiritual e orientam nossos semelhantes.
Precisamos aceitar a responsabilidade pessoal pelas nossas escolhas. 
Não podemos culpar os outros ou justificar nossas ações alegando 
ignorância daquilo que escolhemos. Deixar que outros decidam por 
nós é, por si só, uma decisão. E acompanhar os outros a fim de 
"ajudar a melhorar suas escolhas", somente rebaixa nossa própria 
moralidade.

Devemos Usar os Padrões do Evangelho para Julgar
Com o intuito de usar com eficiência os padrões do evangelho, 
temos de ouvir com atenção os sussurros do Espírito. Precisamos 
aperfeiçoar nossa capacidade de discernir as coisas que são 
"virtuosas, amáveis ou louváveis" (veja a décima-terceira Regra de 
Fé), para evitar tomar-nos indevidamente influenciados pelos 
padrões mundanos. Será que ouvimos sempre as sugestões que 
recebemos do Espírito?
Pensem nos comentários abaixo. Será que as mulheres que os 
fizeram não estavam menosprezando as sugestões do Espírito?
Em uma grande fila formada à entrada de um cinema, exibindo um 
filme que alcançara grande sucesso, ouviu-se uma jovem dizendo à 
companheira: "Tomara que a gente entre logo. Não quero que 
ninguém veja que vim aqui."
"Você vai adorar essa música; a letra é suja, mas a música é
fabulosa.''
"Era um livro realmente emocionante, mas joguei-o fora! Não 
gostaria de que meus filhos o lessem ."
"Sempre mandamos as crianças para a cama cedo aos sábados. Eu 
não gostaria de perder meus programas favoritos na TV! Mas 
acontece que eles são sensuais e sugestivos demais para as 
crianças."
Precisamos usar os padrões do evangelho na escolha do que 
leremos, veremos ou participaremos. Não podemos evitar de julgar, 
pois o julgamento está implícito em cada escolha. Para ajudar-nos, 
podemos usar Morôni 7:16 como um guia crítico: "Porque tudo o 
que incita à prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado 
pelo poder e dom de Cristo,- por conseguinte, podeis perfeitamente 
saber que é de Deus.”
Para sermos sensíveis aos sussurros do Espírito, precisamos ser 
dignos. O Espírito Santo nos testificará da "verdade de todas as 
coisas" (Morôni 10:5), se formos receptivos. Podemo-nos tomar 
receptivos, guardando os mandamentos.

106



Educação Familiar no Lar Lição 4

Perguntas Críticas
Precisamos tornar-nos críticos individuais, a fim de escolher boas 
atividades culturais. As perguntas a seguir estabelecem alguns 
critérios que podemos usar para nos ajudar a efetuar escolhas:
Aquilo que lemos, vemos ou ouvimos apóia ou ataca princípios 
básicos do evangelho! É possível, por exemplo, que exista um ponto 
positivo em se mostrar as conseqüências do pecado, mas é preciso 
decidir até que ponto a descrição detalhada do mal se toma 
contaminadora em si mesma. O mal é, com freqüência, usado de 
maneira sensacionalista, a fim de vender as coisas.
Aquilo que escolhemos contém irreverência? A linguagem 
desaconselhável é encontrada em praticamente todo meio de 
comunicação atual. As crianças, especialmente, precisam ser 
ensinadas a evitar situações que envolvam a irreverência e a 
linguagem profana. Com muita freqüência, as pessoas aceitam 
materiais desaconselháveis, dizendo: "Bem, não se pode evitá-lo. É 
simplesmente parte do mundo de hoje." Podemos aprender a 
conhecer o que é bom ou mau, e podemos recusar-nos a ouvir, ler 
ou assistir a coisas que tenham linguagem que não se enquadre nos 
padrões do evangelho. Se não aprendermos a discernir, nosso 
espírito se tomará insensível à capacidade de reconhecer erros 
maiores.
Será a nossa possível escolha censurável? Precisamos reconhecer as 
coisas ruins, para poder evitá-las. Infelizmente o mundo de hoje 
com freqüência descreve o pecado de todos os tipos como sendo 
correto, prazeroso e aceitável. O "mau caráter" é aplaudido por 
suas más ações. Ele é invejado por suas aventuras e, com 
freqüência, essas apresentações irreais são mostradas de tal modo, 
que as pessoas perdem seu senso de realidade, de moralidade e de 
verdades etemas.
A nudez e o sexo são apresentados? Alguns dos programas de 
televisão mais populares ostentam sexo e roupas ousadas. A 
perversão sexual é descrita como aceitável em vez de como o sério 
pecado que ela é. A moral é usada como assunto para piadas e o que 
é imoral prevalece. Ninguém precisa assistir ou aceitar material 
cujo inspirador é Satanás. Precisamos evitar e ensinar nossos filhos 
a evitarem essas coisas.
Exibe-se extrema violência! Há pouca ou nenhuma justificativa 
para a apresentação de violência extrema. Os assim chamados 
filmes de horror mostrando a tortura sádica e violenta e a retaliação 
são cada vez mais incentivados e aplaudidos por um número 
crescente de crianças e adultos. Muitos não entendem que estão 
pervertendo sua visão da vida. Só poderíamos ver situações 
semelhantes a algumas que nos são apresentadas e descritas 
atualmente entre pessoas muito pervertidas e realmente enfermas.

107



Escolher Bem

A violência se acha tão afastada da mensagem de amor e paz 
ensinada pelo Salvador, que devemos claramente evitá-la.

Conclusão
O Élder M. Russell Ballard disse: "É  necessário que os membros da 
Igreja influenciem mais do que são influenciados. Devemos 
empenhar-nos em deter a torrente de pecado e maldade em lugar de 
nos deixar levar passivamente por ela. Cada um de nós precisa 
ajudar a resolver o problema em lugar de evitar ou ignorá-lo.
Aprecio este pequeno e simples poema:

Toda a água do mundo
Não importa o quanto tentasse
Jamais poderia afundar a menor embarcação
A menos que nela entrasse.
Todo o mal do mundo 
E toda espécie de pecado 
Jamais poderia arruinar um ser humano 
A menos que os deixássemos entrar...

Dizia o profeta Mórmon que a cada um de nós é dado o Espírito de 
Cristo para discernir o bem do mal; tudo quanto nos convida a fazer 
o bem é de Deus. Por outro lado, tudo quanto nos persuade a agir 
mal é do demônio, pois ele e seus seguidores não persuadem 
ninguém a fazer o bem. (Vide Morôni 7:16-18.) Este simples teste 
nos orientará no julgamento de programas de televisão e outros 
meios de comunicação...
Deixo-vos meu testemunho de que dispomos de um único meio 
seguro de proteger o lar e a família, e este é aprender a viver os 
princípios do Evangelho de Jesus Cristo." ("Os Efeitos da 
Televisão", A Liahona, julho de 1989, pp. 88-89.)

Sugestões para as Professoras
1. Pergunte: Como nossas escolhas culturais afetam nossa vida 

presente e futura? Como nossas escolhas culturais afetam nosso 
desenvolvimento espiritual? Explique que mesmo escolhas como 
o tipo de programa de televisão a que assistimos ou a música que 
ouvimos exercem um poderoso efeito sobre nosso 
desenvolvimento espiritual.

2. Leia Josué 24:15. Debata como as escolhas dos pais podem afetar 
as escolhas dos filhos.

3. Ressalte a necessidade que os pais têm de fazer do seu lar um 
local onde as crianças sejam ensinadas a escolher bem. Debata as 
perguntas críticas apresentadas na lição. Pergunte às irmãs como 
podemos ensinar princípios corretos a respeito delas em nosso 
lar.
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