
Eduçação Familiar no Lai

A Plenitude das Bênçãos 
do Sacerdócio
“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o 
que ligares na terra será ligado nos céus. ”
(Mateus 16:19.)

Podemos trazei a plenitude das bênçãos do sacerdócio para a 
nossa família.

Elias Restaurou a Plenitude do Poder do Sacerdócio
Ao visitar pela primeira vez Joseph Smith, em 1823, o Anjo Morôni 
fez a promessa de que Elias viria. (Veja Joseph Smith 2:39.) Elias 
veio — ao Templo de Kirtland, em 1836. (Veja D&C 110:13-16.) 
Nessa ocasião, restaurou as chaves de que os portadores do 
sacerdócio precisavam antes de poderem usar a plenitude do poder 
do Sacerdócio de Melquisedeque. Joseph Smith e Oliver Cowdery 
haviam recebido o Sacerdócio de Melquisedeque em 1820; até que 
Elias viesse, porém, não podiam pôr à disposição da humanidade a 
plenitude das bênçãos do sacerdócio. Na declaração a seguir, o 
Presidente Joseph Smith explicou a autoridade que Elias restituiu à 
terra:
' 'Elias veio para restituir à terra a plenitude do poder do sacerdócio, 
conferindo-o a profetas mortais devidamente comissionados pelo 
Senhor. Este sacerdócio possui as chaves de ligar e selar na terra e 
nos céus, todos os princípios e ordenanças pertencentes à salvação 
do homem, a fim de que, desta forma, tomem-se válidos no reino 
celestial de Deus...
E em virtude dessa autoridade que são realizadas as ordenanças nos 
templos, tanto para os vivos como pelos mortos. É o poder que une 
para a eternidade marido e mulher, quando celebram o casamento 
de acordo com o plano eterno. É a autoridade pela qual os pais 
adquirem o direito de paternidade, concernente aos filhos, para toda 
a eternidade e não apenas para o tempo, que toma eterna a família 
no reino de D eus." (Joseph Fielding Smith, Doutrinas de Salvação, 
comp. Bruce R. McConkie, vol. n, cap. 7.)
O poder para unir famílias para a eternidade foi uma das maiores 
bênçãos possibilitadas pelo poder restaurado por Elias. Por meio
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desse poder, portadores do sacerdócio dignos e autorizados podem 
realizar casamentos no templo e selar famílias por todas as 
gerações.

O Casamento no Templo Abre o Caminho para Receber a Plenitude 
das Bênçãos do Sacerdócio
O Profeta Joseph Smith disse que uma pessoa obtém a plenitude do 
sacerdócio "guardando todos os mandamentos e obedecendo a todas 
as ordenanças da casa do Senhor". [Ensinamentos do Profeta Joseph 
Smith, comp. Joseph Fielding Smith, p. 300.)
Quando um homem e uma mulher se ajoelham juntos diante do 
altar, no templo, e entram no novo e eterno convênio do 
casamento, estão dando um passo necessário ao recebimento da 
plenitude do sacerdócio e iniciando uma nova organização — uma 
família eterna — na família de Deus.
O casamento no templo é tão importante, que aqueles que não 
receberem esta ordenança, não poderão alcançar o grau mais 
elevado no reino celestial. (Veja D&C 131:1-4.) Se encararmos 
corretamente a família, vamos considerá-la como uma unidade 
eterna, presidida por um digno portador do Sacerdócio de 
Melquisedeque, assistido pela esposa que a ele foi selada para o 
tempo e a eternidade, e que juntamente com ele responde pelo lar e 
a família. Esta família se enquadra num plano para as famílias 
eternas dentro da família de Deus, unindo um homem e uma 
mulher, com seus filhos e netos, às últimas gerações, e com seus 
pais e avós, até as mais antigas gerações.
Através de nossa família, cujos membros foram eternamente 
selados uns aos outros, podemos participar da plenitude do 
sacerdócio. A menos que nossa família seja unida pelo poder do 
sacerdócio, no mundo eterno, estaremos separados, indivíduos 
isolados no mundo vindouro.
Como se aplica o mandamento de casar-se para toda a eternidade 
àquelas irmãs que deixaram de se casar nesta vida, sem que tenha 
havido culpa de sua parte? O Élder Joseph Fielding Smith assim 
explicou a responsabilidade das irmãs:
"Vós, boas irmãs, que sois solteiras e sós, não temais, não penseis 
que essas bênçãos vos serão negadas. Não tendes nenhuma 
obrigação ou necessidade de aceitar alguma proposta que vos 
repugne, por medo de serdes condenadas. Caso sentirdes em vosso 
coração a veracidade do evangelho e em condições propícias teríeis 
recebido essas ordenanças e bênçãos seladoras no templo do Senhor, 
e isto é vossa fé, vossa esperança e vosso desejo, que não se realiza 
agora, o Senhor vos há de recompensar, e sereis abençoadas — pois 
nenhuma bênção será negada.
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O Senhor vos há de julgar conforme os desejos de vosso coração, 
quando nesta vida são negadas bênçãos, e ele não vos condenará por 
aquilo que não podeis remediar...
Mulher alguma será condenada pelo Senhor por não aceitar uma 
proposta que percebe não lhe ser conveniente. A meu ver, é muito 
melhor para nossas boas jovens recusarem uma oferta de 
casamento, se acharem que a companhia do homem seria 
desagradável, ou se for alguém que não amam e acreditam não 
poder aprender a amar.
Se, em seu coração, a jovem aceita incondicionalmente a palavra do 
Senhor, e, em circunstâncias favoráveis, cumpriria a lei, mas recusa 
uma proposta, quando acredita que as condições não justificam sua 
aceitação de um contrato matrimonial que a ligaria para sempre a 
alguém a quem não ama, ela não perderá sua recompensa. O Senhor 
a julgará pelos desejos de seu coração, e dias virão em que receberá 
as bênçãos que lhe foram negadas, ainda que seja só na vida 
vindoura." (Smith, Doutrinas de Salvação, 2:76-77.)

Devemos Incentivar Nossa Família a Buscar a Plenitude das 
Bênçãos do Sacerdócio
O Anjo Morôni disse a Joseph Smith que Elias ' ‘plantará no coração 
dos filhos as promessas feitas aos pais, e os corações dos filhos se 
voltarão aos pais". (D&C 2:2; compare com Malaquias 4:6.)
A que pais foram feitas e quais são as promessas? O Senhor tem 
feito grandes promessas a todos os seus profetas, iniciando com 
Adão. Mas as promessas que mais nos dizem respeito são aquelas 
feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Como membros da Igreja, somos 
literalmentei ou por adoção, semente de Abraão e membros da casa 
de Israel. O Élder Bruce R. McConkie explica:
"Abraão fez o que todo homem digno deve fazer: recebeu o 
evangelho; recebeu o sacerdócio, teve o poder de Deus em suas 
mãos e, com esse poder, extensivo à sua família, buscou a retidão, 
tendo em vista as bênçãos dos patriarcas. Ele buscou a ordem 
patriarcal, buscou primeiro os direitos transmitidos desde Adão, o 
primeiro homem, de maneira que pudesse receber, possuir e herdar 
tudo quanto Deus havia prometido a Adão, e posteriormente a Noé. 
E Abraão recebeu todas essas coisas. E Isaque e Jacó, por sua vez, as 
receberam também. Assim, para nossos propósitos, quando falamos 
sobre as promessas feitas aos pais, estamos falando de Abraão,
Isaque e Jacó... e o que eu quero receber e possuir é tudo o que Deus 
prometeu a Abraão." (Bruce R. McConkie, "President Joseph 
Fielding Smith Memorial Address", Syllabus for the Eleventh 
Annual Priesthood Genealogy Seminar — Sinopse do Décimo
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Primeiro Seminário Anual de Genealogia para o Sacerdócio — 
[Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1976], 1:291.)
Em Abraão 2:9-11, lemos que o Senhor fez grandes promessas a 
Abraão. Deus disse que a semente de Abraão seria uma grande 
nação, que receberia a plenitude das bênçãos do sacerdócio e que 
teria a responsabilidade de compartilhar essas bênçãos com todas as 
famílias que viveram ou que viveriam na terra.
O Presidente Ezra Taft Benson explicou que devemos ensinar 
nossos filhos a respeito da plenitude das bênçãos do sacerdócio:
"Essa compreensão, creio, promoverá neles o desejo de buscarem as 
bênçãos sacerdotais exatamente como Abraão buscou as suas...
Quando nossos filhos obedecem ao Senhor e vão ao templo para 
receber suas bênçãos e fazer o convênio do casamento, entram na 
mesma ordem do sacerdócio que Deus instituiu no princípio com o 
Pai Adão.
Essa ordem lhes dá direito às mesmas bênçãos de Abraão, de qúem 
o Senhor diz que 'entrou para a sua exaltação e se assenta em seu 
trono'. (D&C 132:29.)
E depois acrescenta, significativamente: 'Esta promessa é tua 
também, porque és de Abraão.' (D&C 132:31.)
Por isso, volto a destacar: Nessa ordem do sacerdócio, só se entra 
cumprindo todos os mandamentos de Deus e buscando as bênçãos 
dos pais, como fez Abraão indo para a casa de nosso Pai. Elas não 
são recebidas em nenhum outro lugar da terra! ...
Agora, gostaria de dizer uma coisa a todos os que são dignos de 
entrar na Casa do Senhor. Quando fordes ao templo e efetuardes as 
ordenanças pertencentes à Casa do Senhor, fareis jus a certas 
bênçãos:
•  Recebereis o espírito de Elias, o qual voltará vosso coração para 

vosso cônjuge, vossos filhos e vossos antepassados.
•  Amareis vossa família com um afeto mais profundo do que antes.
•  Vosso coração se voltará para vossos pais, e o deles a vós.
•  Sereis investidos com poder do alto, como o Senhor prometeu.
•  Recebereis a chave do conhecimento de Deus. (Veja D&C 84:19.) 

Aprendereis como podeis ser como ele é. Até mesmo o poder de 
divindade se manifestará em vós. (Veja D&C 84:20.)

•  Estareis prestando um grande serviço aos que já passaram para o 
outro lado do véu, a fim de que possam ser 'julgados segundo os 
homens na carne, mas ... possam viver segundo Deus no 
espírito'. (D&C 138:34.)" ("O  que Se Espera que Ensineis a 
VossosFilhos sobre o Tem plo", A Liahona, abril de 1986, pp. 4e6.)
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Conclusão
Certamente é verdade que a mensagem revelada pelo Senhor, por 
meio de Elias, é uma mensagem de salvação para a família. Se 
realmente a entendermos, não descansaremos até que nossos pais e 
filhos estejam todos salvos. Podemos realizar essa obra de salvação, 
casando no templo e vivendo de acordo com os nossos convênios e 
também oferecendo as bênçãos do sacerdócio à nossa família.

Sugestões para as Professoras
1. Faça um resumo das informações contidas no cabeçalho da seção 

110 de Doutrina e Convênios. Leia os versículos de 13 a 16, que 
falam a respeito da visita de Elias ao Templo de Kirtland. 
Pergunte: Que bênçãos do sacerdócio temos por Elias haver 
restaurado as chaves do poder selador? (Casamento no templo, 
selamentos aos filhos e aos ancestrais, famílias eternas.)

2. Pergunte: Para receber a plenitude das bênçãos do sacerdócio, o 
que temos de fazer, além de casar no templo e honrar nossos 
próprios convênios? (O Senhor nos tem ordenado que voltemos 
nosso coração aos nossos pais e coloquemos as bênçãos do 
evangelho à disposição deles. Ao fazê-lo, permitiremos que sejam 
selados em famílias eternas também.)

3. Explique que Elias restaurou as chaves que os portadores do 
sacerdócio tinham de possuir, antes que pudessem usar a 
plenitude do poder do Sacerdócio de Melquisedeque. Podemos 
trazer esse poder à nossa vida e ã de nossa família, casando-nos 
no templo e voltando nosso coração aos nossos pais. Desafie as 
irmãs a aumentarem seu desejo de possuir todas as bênçãos que o 
Senhor oferece aos seus filhos.
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