
Educação Familiar no Lar

As Bênçãos do Templo 
para Todos
“E na verdade vos digo que seja esta casa construída 
em meu nome, paia que nela eu possa revelar ao meu 
povo as minhas ordenanças. ” (D&C 124:40.)

Podemos proporcionar as bênçãos das ordenanças do templo a 
todos os membros da família, vivos e mortos.

Para garantir as promessas de exaltação para nós mesmas e nossas 
famílias, temos de receber todas as bênçãos do templo e 
providenciar que nossos familiares as recebam também. Isto 
significa bênçãos do templo para nós, para nossa família viva e para 
os membros e ancestrais de nossa família, já falecidos.
Bênçãos do Templo para os Vivos
As ordenanças do templo têm um grande propósito no plano de 
salvação. Antes que o homem possa ser exaltado, tem de ser 
ensinado a viver na presença de Deus. Tem de saber o que fazer para 
ser exaltado. Tem de aprender as leis do céu e ser obediente a essas 
leis. Tem de demonstrar sua disposição de entender e obedecer, 
antes de poder ser considerado digno de entrar na presença de Deus 
ou receber o poder para fazê-lo. O templo é o único lugar onde esse 
conhecimento pode ser obtido. Se quisermos, portanto, o 
conhecimento que nos capacitará a entrar na plenitude da glória de 
Deus, temos de nos preparar, recebendo as bênçãos do templo.
A Investidura. Com referência à investidura, Brigham Young disse: 
"Vossa investidura é receber todas as ordenanças na Casa do 
Senhor, que são necessárias para que possais, depois de haverdes 
deixado esta vida, caminhar de volta à presença do Pai, passando 
pelos anjos que estão de sentinela, podendo apresentar-lhes as 
palavras-chave, os sinais e símbolos pertencentes ao santo 
sacerdócio, e ganhar a vossa exaltação eterna, a despeito da terra e 
do inferno." (Discursos de Brigham Young, comp. John A. Widtsoe 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 416.)
A investidura, pois, prepara-nos para viver com Deus, nosso Pai 
Eterno, no reino celestial. Ela nos ensina o que precisamos fazer, e
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como fazê-lo. Se não aprendermos essas coisas, não poderemos 
chegar onde Deus habita, mundos sem fim.
O Élder John A. Widtsoe falou das coisas que a investidura pode 
ensinar-nos: "As ordenanças do templo abrangem todo o plano de 
salvação... Esta exposição do plano do evangelho faz da freqüência 
ao templo um dos métodos mais eficientes de relembrar a estrutura 
do evangelho como um todo... Ao homem ou à mulher que entram 
no templo, de olhos abertos, observando os símbolos e os convênios 
e empenhando-se num contínuo e persistente esforço para entender 
o pleno significado de tudo, Deus fala e transmite suas revelações.
A investidura é tão ricamente simbólica, que só um tolo tentaria 
descrevê-la, e tão repleta de revelações para aqueles que se 
empenham em procurar e ver, que a palavra humana é incapaz de 
exprimir ou explicar as possibilidades existentes nas ordenanças do 
templo. A investidura que foi dada por revelação pode ser melhor 
entendida pela revelação; e para aqueles que procuram com mais 
empenho, com o coração puro, a revelação será a maior de todas." 
("Temple Worship” , Utah Genealogical and Historical Magazine, 
abril de 1921, pp. 58, 63.)
A investidura do templo é separada das ordenanças de selamento. É 
uma ordenança pessoal, ao passo que as ordenanças de selamento 
dizem respeito à família.
Selamento de famílias. Por meio da ordenança do selamento, feita 
no templo, as famílias podem receber a bênção de tomar-se uma 
unidade familiar eterna, pautada segundo a família de Deus.
Referindo-se ao selamento e ao relacionamento da família eterna, 
disse o Presidente Brigham Young: "Nem tudo o que concerne ao 
relacionamento familiar está ao meu alcance, nem no de qualquer 
outro homem sobre a face da terra. Ele é sem começo de dias ou fim 
de anos; é um assunto difícil de abordar. Podemos falar apenas 
alguma coisa a respeito dele; pois é o alicerce dos mundos, dos anjos 
e dos Deuses, para que seres inteligentes sejam coroados em glória, 
imortalidade e vida eterna. Na realidade, é uma linha que vai desde 
o início até o final do santo evangelho da salvação — do evangelho 
do Filho de Deus; ele é de eternidade em eternidade." (Discursos de 
Brigham Young, p. 195.)
Toda mulher deve entender que as bênçãos da investidura e o 
selamento de famílias são necessários para a exaltação, e deve 
preparar-se para recebê-los. (Veja D&C 131:1-4; 132:15-17.) Então, 
uma vez que tenha recebido essa bênção para si mesma, deve fazer 
tudo o que puder para providenciar que os membros vivos da 
família também as aceitem.
O Presidente Joseph F. Smith disse: "Ó  Deus, não permita que eu 
perca os meus. Não posso perder aqueles que o Senhor me confiou e
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que dependem de mim para receber diretriz, instrução e a devida 
influência... Espero que o Senhor me ajude a salvar minha família, 
na medida em que é possível ajudar-se outra pessoa. Sei que não 
posso salvar os homens, mas posso ensiná-los a se salvarem. Posso, 
e é meu primeiro dever, dar aos meus filhos o exemplo de como 
podem ser salvos. Devo isso a eles mais do que a qualquer outra 
pessoa no mundo. Então, após terminar o trabalho que devo fazer 
em meu próprio círculo familiar, procurarei, tanto quanto possível, 
fazer o bem a outras pessoas." [Doutrina do Evangelho, Joseph F. 
Smith, p. 422.)
O Profeta Joseph Smith ensinou-nos que o tempo que temos para 
executar essa obra pelos vivos pode ser limitado: "É  pouco o tempo 
de que os santos dispõem para salvar e redimir seus mortos, e 
agregar seus parentes vivos, para que também possam salvar-se, 
antes que seja ferida a terra, e desça sobre o mundo a consumação 
decretada.
Eu aconselharia todos os santos a que se pusessem a trabalhar com 
todas as suas forças, para a reunião de todos os seus parentes 
vivos... que possam ser ligados e se salvem." (Ensinamentos do 
Profeta Joseph Smith, comp. Joseph Fielding Smith, p. 322.)
Em nossos esforços a fim de assegurar para nossas famílias as 
bênçãos do templo, temos que nos lembrar de que toda pessoa tem 
seu arbítrio e que nem todos responderão conforme desejaríamos. 
Não nos devemos esquecer também do grande dom do 
arrependimento e da importância de continuarmos a trabalhar 
amorosamente com tais membros da família.

As Bênçãos do Templo para os Mortos
O Presidente Wilford Woodruff falou sobre nossa responsabilidade 
em relação aos nossos parentes mortos: "Encaro essa parte de nosso 
ministério como uma missão de tanta importância, quanto a 
pregação aos vivos: os mortos ouvirão a voz dos servos de Deus no 
mundo espiritual, mas não poderão surgir na manhã da 
ressurreição, a menos que sejam realizadas em seu favor certas 
ordenanças, em templos construídos e dedicados a Deus. E tão 
importante salvar um homem morto quanto um vivo." (Discourses 
of Wilford Woodruff, comp. G. Homer Durham [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1946], p. 160.)
A condição aflitiva dos mortos pelos quais não foram realizadas 
essas ordenanças, pode ser exemplificada por uma história que nos 
contou o Élder Boyd K. Packer: "Tempos atrás, eu estava 
aconselhando uma senhora que se filiara à Igreja, após o malogro de 
seu casamento e a perda de seu único filho, um menino de apenas 
nove anos. Contou-me ela uma coisa que recordo com clareza, 
porque me tocou profundamente.
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Após separar-se do marido, enquanto tentava ganhar a vida para si e 
o filho, este foi acometido por doença incurável. Tempos antes de 
sua morte, ele percebeu que não mais iria recuperar-se. Contou à 
mãe que, dali por diante, tinha uma única coisa em mente, e ficava 
a repetir em tom suplicante: 'Mãe, a senhora não se esquecerá de 
mim, não é? Eu não serei esquecido, promete?'
Tal súplica de uma criança agonizante fala um pouco por todos nós, 
expressando nosso anseio de não sermos esquecidos." ("A Família e 
a Eternidade", A Liahona, agosto de 1971, p. 11.)
Para aqueles a quem chamamos de mortos, a morte não é o 
problema. O problema é serem esquecidos. Sem o poder de 
selamento do santo sacerdócio, eles têm que viver separados como 
indivíduos, sem relacionamento familiar.
O próprio Salvador, no período entre sua morte e ressurreição, levou 
o evangelho aos mortos (veja I Pedro 3:18-20, 4:6; D&C 138), mas 
devemos certificar-nos de que a ordenança necessária seja realizada 
por eles. Do contrário, mesmo que aceitem o evangelho, não 
poderão gozar a plenitude das bênçãos.
O Presidente Joseph Fielding Smith falou sobre os espíritos daqueles 
que morreram: "Se o véu se abrisse, para que pudéssemos ver o 
mundo dos espíritos, provavelmente descobriríamos muitos entre 
eles, a rezarem ansiosamente, esperando o dia de seu resgate. Os 
seus corações estão voltados para seus filhos, nos quais depositaram 
suas esperanças de resgate da prisão." (O Caminho da Perfeição, 
p. 159.)
O evangelho pode ser ensinado a grupos, no mundo espiritual, mas 
é o indivíduo que tem de ter fé no Senhor Jesus Cristo e arrepender- 
-se. Uma vez que as ordenanças do evangelho necessárias à 
exaltação têm de ser executadas na terra separadamente para cada 
indivíduo, nossos ancestrais que estão além da sepultura dependem 
de nós para a realização dessas ordenanças, por eles e por suas 
famílias.
O Élder Dallin H. Oaks sugeriu "alguns princípios gerais, que 
deveriam incentivar todos os santos dos últimos dias a receberem 
suas próprias ordenanças e providenciarem as ordenanças da 
eternidade para seus antepassados...
O primeiro princípio é que nossos esforços para promover a obra do 
templo e a história da família devem ser desenvolvidos para realizar 
a obra do Senhor, e não para colocar culpa sobre seus filhos, devido 
a não conseguirem fazê-la num tempo determinado. A situação dos 
membros desta Igreja difere muito quanto à idade, saúde, educação, 
local de residência, responsabilidades familiares, situação 
financeira, acesso a recursos para pesquisa ou em bibliotecas 
especializadas, e muitas outras coisas...
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O segundo princípio é que devemos compreender que, na obra de 
redenção dos mortos, há muitas tarefas a serem realizadas, e que 
todos os membros devem participar delas, selecionando 
fervorosamente os meios que se adaptem à sua situação pessoal 
numa determinada época... Nosso propósito não é compelir todas as 
pessoas a fazerem tudo, mas, sim, incentivar todos a fazerem algo.
Há muitas coisas que nossos membros podem fazer para ajudar na 
redenção dos mortos, na obra do templo e na história da família. 
Algumas dessas coisas envolvem chamados. Outras são pessoais. 
Todas, porém, são demonstrações de devoção e de discipulado. 
Todas apresentam oportunidades de sacrifício e serviço...
Parte da obra mais importante do templo e da história da família é 
realizada em casa. Não me refiro apenas a manter atualizada a 
pesquisa dos nomes da família, e a necessária verificação dos 
selamentos realizados. Em casa podemos escrever nosso diário e 
reunir fotografias e informações conseguidas por meio de parentes 
vivos. Podemos escrever histórias da família e compartilhar com 
nossos filhos suas grandes lições...
O terceiro princípio é que seria aconselhável que os membros da 
Igreja pensassem sobre a proclamação do evangelho, o 
aperfeiçoamento dos santos e a redenção dos mortos, não apenas 
como uma missão da Igreja, mas também como uma designação 
pessoal. Todo membro deve manter uma atividade contínua em 
cada um desses três aspectos, levando em conta sua situação e 
recursos pessoais." ("Com  Sabedoria e Ordem", A Liahona, 
dezembro de 1989, pp. 18-22.)

Conclusão
A gratidão daqueles por quem realizamos as ordenanças do templo 
crescerá continuamente, à medida que forem entendendo os 
princípios do evangelho. E assim, nossa gratidão crescerá também 
continuamente, à medida que aumenta nossa apreciação pela 
provação mortal que eles nos tomaram possível. Cada geração 
depende da outra para fazer sua parte. Quando cada geração cumpre 
sua responsabilidade, é construído um reino patriarcal que durará e 
crescerá por toda a eternidade.
O Profeta Joseph Smith fez um resumo do sentimento com o qual 
devemos realizar esta grande obra: "Irmãos, não prosseguiremos em 
tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos; e 
avante, avante para a vitória! Regozijem-se vossos corações, e sede 
muito alegres. Prorrompa a terra em canto. Que os mortos se 
expressem em hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, o qual, desde 
antes da fundação do mundo, ordenou aquilo que nos permitiria 
redimi-los de sua prisão; pois os encarcerados terão a liberdade." 
(D&C 128:22.)
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Sugestões para as Professoras
1. Pergunte: Quais são os propósitos das ordenanças do templo? 

Examine as idéias apresentadas na lição, salientando que as 
ordenanças do templo nos dão o conhecimento de que 
precisamos para entrar na glória de Deus e permitem-nos 
estabelecer um relacionamento familiar eterno.

2. Designe uma irmã para ler a declaração do Presidente Joseph F. 
Smith a respeito da importância de salvar os membros de nossa 
própria família. Peça-lhe que conte brevemente o que está 
fazendo para encorajar todos os seus familiares a receberem as 
bênçãos do templo.

3. Se desejar, poderá pedir a uma irmã que tenha progredido 
bastante no trabalho da história da família que explique onde as 
irmãs poderão encontrar auxílio para fazer suas pesquisas. Ela 
poderá mostrar e explicar alguns dos formulários básicos que 
precisam ser preenchidos para apresentar os nomes.
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