
Educação Familiar no Lar

Valores Eternos
“E eis que vos digo que ele (Deus) não muda; e, se 
mudasse, deixaria de sei Deus; mas não deixa de 
sei Deus” (Móimon 9:19).

Nossos valores devem basear-se no Evangelho de Jesus Cristo.

Introdução

Nossos valores determinam a importância que damos a tudo em 
nossa vida. Eles ditam nossas atitudes e atos em relação à nossa 

família, nossos amigos, nossos bens materiais, nossas atividades na 
Igreja, e todas as outras facetas da vida.
A Irmã Barbara Winder disse: ' 'Nossos valores na vida influenciam 
tudo o que fazemos com nosso tempo, energia, recursos, e 
comportamento em relação a terceiros. Resumindo, eles orientam 
nossa vida...
Todos os dias nos defrontamos com circunstâncias e escolhas que 
põem à prova nossos valores pessoais e requerem decisões que 
fortalecem ou enfraquecem tais valores. Precisamos avaliar as 
influências sofridas por nossos valores e m etas." ("Righteous 
Standard", discurso devocional proferido na Universidade Brigham 
Young, em 12 de novembro de 1985.)
Nossos valores podem ser ditados pelos padrões instáveis e 
transitórios do mundo, ou determinados pelos padrões imutáveis e 
eternos do Senhor. Como nós, às vezes, não nos comprometemos 
verdadeiramente com os valores centralizados em Cristo, nossa 
vida torna-se sujeita a incertezas, confusão e erros. Freqüentemente 
somos influenciadas pelas filosofias cambiantes dos homens e 
ficamos confusas diante de valores diversos e incertos.
O Élder Royden G. Derrick explicou: "(O Senhor) diz, falando da 
humanidade: "Pois se desviaram dos meus estatutos, e quebraram o 
meu eterno convênio." Depois continua: "Não buscam ao Senhor 
para estabelecer a sua justiça, mas cada um segue o seu próprio 
caminho" (D&C 1:16). Isto é tão verdadeiro! Quando cada um 
toma sua própria decisão a respeito do que é certo e do que é errado, 
temos tantos sistemas de valores diferentes, que não podemos, de 
forma alguma, ser um como Jesus Cristo nos ordenou...

156

2



Educação Familiar no Lar Lição 2

Quanta gente temos espalhada pelo mundo todo, que tenta 
estabelecer suas próprias regras, seus próprios sistemas de valores, e 
determinar o que é certo e o que é errado a respeito da verdadeira 
filosofia e Evangelho do Senhor Jesus Cristo?" ("T h e True Value 
System ", em Devocional Speeches of the Year, 1979, Provo: 
Brigham Young University Press, 1980, p. 111.)
Esta multiplicidade de direções e valores no mundo, é, 
indubitavelmente, fonte de confusão em nossa vida, com a qual 
precisamos aprender a lidar. Embora outras pessoas e ideologias 
possam influenciar nossos valores, todo indivíduo é responsável 
pelos valores que adota e pratica.

Os Valores Eternos Não Mudam.
Independentemente das influências do mundo, nós, como santos 
dos últim os dias, devemos compreender que, quando escolhemos 
valores consistentes com o Evangelho de Jesus Cristo, temos uma 
base sólida para nossa vida, uma base de valores eternos e 
imutáveis.
E do conhecim ento geral que, na construção de edifícios, alicerces 
sólidos são essenciais para sua estabilidade. Antigamente, usavam- 
-se grandes pedras para proporcionar essa estabilidade necessária. As 
grandes pedras que uniam os cantos eram conhecidas como pedras 
de esquina, que forneciam apoio ou suporte adicional. O Presidente 
Gordon B. Hinckley explicou que a Igreja é construída sobre sólidas 
pedras de esquina: "N ós temos pedras de esquina ou angulares 
fundamentais sobre as quais está assentada esta grande e bem 
ajustada Igreja dos últim os dias...
Esses grandiosos dons de Deus são as inabaláveis pedras angulares 
que fundamentam A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, bem como o testemunho e convicção individual de seus 
membros: (1) a realidade e divindade do Senhor Jesus Cristo como o 
Filho de Deus; (2) a sublime visão do Pai e do Filho concedida ao 
Profeta Joseph Sm ith, dando início à dispensação da plenitude dos 
tempos,- (3) o Livro de Mórmon como a palavra de Deus, 
proclamando a divindade do Salvador; e (4) o sacerdócio de Deus 
divinamente conferido, para ser exercido em justiça para o bem dos 
filhos de nosso Pai.
Cada uma dessas pedras angulares se prende à outra, ligadas por um 
alicerce de apóstolos e profetas, e todas elas unidas à principal pedra 
angular, Jesus Cristo...
... (Esta Igreja está) inamovivelmente edificada sobre um 
fundamento de apóstolos e profetas, com pedras angulares de 
inabalável firmeza, assentadas por ele para a consecução de seus
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propósitos eternos, tendo o próprio Jesus Cristo como principal 
pedra de esquina." ("As Pedras Angulares de Nossa F é", A Liahona, 
janeiro de 1985, pp. 56 e 58.)
Precisamos, portanto, considerar estas questões vitais: Como o 
conhecim ento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus dá a nossos 
valores uma perspectiva eterna? Como a visão que o Profeta Joseph 
Sm ith teve do Pai e do Filho nos ajuda a compreender preceitos 
eternos? Como podem as escrituras, testemunhando da divindade 
do Salvador, dar-nos uma visão mais profunda de princípios 
eternos? Como pode o sacerdócio abençoar nossa vida, ao 
buscarmos esses valores que são imutáveis? As respostas a essas 
perguntas nos ensinam que há princípios e valores eternos sobre os 
quais podemos basear os nossos. Precisamos basear nossos valores 
pessoais em valores do evangelho, a fim  de construir uma base 
sólida para nossa vida. Como podemos usar os padrões do evangelho 
para estabelecer nossos valores inabaláveis e eternos, não nos 
precisamos confundir pela incerteza. Podemos confiar plenamente 
nesses padrões baseados em princípios do evangelho.
O Presidente David O. McKay afirma enfaticamente: "N ão 
importam as mudanças que possam ocorrer, sejam elas físicas, 
materiais, políticas, industriais ou outras, nem  as modificações nas 
teorias governamentais; nem como a moda, os costumes e os ideais 
sejam aceitos e abandonados; as verdades imutáveis que operam 
eternamente no universo permanecem, sempre contribuindo para o 
progresso espiritual, para a paz, para a felicidade do indivíduo e da 
raça.
Com este reconhecimento, surgem certas perguntas fundamentais, 
cujas respostas podem ser encontradas apenas por referência à 
verdade eterna...
O mundo necessita de verdades fundamentais que jamais mudam: 
as verdades eternas do Evangelho de Jesus C risto ." (Stepping Stones 
to an Abundant Life, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971, pp. 
238-239 ,246 .)
Um  profeta do Livro de Mórmon deu-nos uma certeza semelhante: 
"E  eis que vos digo que ele (Deus) não muda; e, se mudasse, 
deixaria de ser D eus" (Mórmon 9:19).

Os Valores Eternos Orientam Nossa Vida.
Através das escrituras e das palavras dos profetas vivos, nós 
recebemos a base de orientação de que necessitam os para 
determinar nossos valores. O Presidente Marion G. Romney 
declarou: "Através de revelação, o Senhor estabeleceu princípios 
eternos de verdade, para serem nossos guias...
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(Nas escrituras) encontram-se princípios de verdade eterna, os 
quais, se obedecidos, conduzirão os homens com segurança, através 
da mortalidade e até a vida eterna...
A maior parte das pessoas do mundo ainda não aceitou esses 
princípios revelados como um guia para sua vida, mas nós, os 
membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, já 
os aceitamos. Parece-me, portanto, que tudo o que fizermos, deve 
ser feito ã luz de nossa compreensão e testemunho desses princípios 
eternos." ("Princípios Eternos de Verdade", A Liahona, novembro 
de 1979, pp. 1-2.)
Um a de nossas diretrizes escriturísticas encontra-se em Morôni 
7:16-17, onde nos é dito que o Espírito de Cristo foi concedido a 
todas nós, a fim de sabermos diferenciar o bem do mal. Esta 
passagem nos diz que podemos "perfeitamente saber" que o bem é 
de Deus, e que o demônio não persuade "ninguém a fazer o bem ". 
Esses ensinamentos, conforme registrados nas escrituras e 
ensinados pelos profetas vivos, fornecem uma orientação segura 
sobre a qual podemos basear nossos valores pessoais, e nossas 
decisões e atos.
Depois de estabelecermos nossos valores, com base nos princípios 
do evangelho, precisamos aplicá-los à nossa vida de formas práticas. 
A aplicação diária de nosso conhecimento do evangelho é um 
desafio constante. Devemos perguntar a nos mesmas como aplicar 
o que sabemos ao nosso modo de vida. O Élder M. Russel Ballard 
perguntou: "Já  haveis estabelecido vossas prioridades? Estão elas 
claramente definidas em vossa mente? Estavam claras quando vos 
levantastes esta manhã, e estarão claras amanhã de manhã e em 
todas as manhãs consecutivas?...
... Neste m om ento, confrontamo-nos com a pergunta: "Vale a 
pena?" Vale a pena guardar todos os mandamentos? Vale a pena ser 
moralmente puro? Vale a pena guardar a Palavra de Sabedoria? Vale 
a pena ser honesto, honesto em nosso trabalho... e em todos os 
nossos negócios? Vale a pena pagar nossos dízimos e ofertas? Vale a 
pena servir fielm ente onde formos chamados?"
O Élder Ballard oferece uma resposta direta a essas perguntas: 
"Quando compreendemos algumas idéias que o Senhor nos deu 
através das escrituras, podemos facilm ente chegar à conclusão de 
que '' Sim, vale a pena." . . .
Em todos os m om entos de cada dia enfrentamos decisões a tomar, 
baseadas no treinamento que recebemos em nosso lar e na Igreja. As 
diretrizes são claras, e nossa visão deve estar posta na meta de longo 
alcance que é qualificar-nos para herdar o mais alto grau de glória no
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reino celestial." ("Is It Worth It?" New Era, junho de 1984, pp. 39- 
-40.)
Certa irmã fez algumas perguntas a respeito de nossas prioridades: 
"Olhando para nós mesmas, então, quais devem ser nossas 
principais preocupações? Não são aquelas que ouvimos com 
freqüência, atualmente: Devo correr cinco quilômetros por dia? Sou 
uma perfeita dona de casa? Devo seguir uma carreira? Estou 
plenamente realizada? Tais preocupações são obviamente 
secundárias. Nossos cuidados principais devem ser: Sei que Jesus é 
o Cristo, o Filho literal de Deus? Acredito nos profetas vivos e os 
sigo? Como reajo aos desafios do dia-a-dia? Procuro geralmente 
agradar ao Senhor, a outras pessoas ou a m im  m esm a?" (Sydney 
Smith Reynolds, "Teaching Values — A M other's C om m ission" 
Ensign, março de 1984, p. 22.)
O Elder Boyd K. Packer observou: "N ossa vida é composta de 
milhares de escolhas cotidianas. No decorrer dos anos, essas 
pequenas opções, somadas, mostram claramente o que valem os." 
("A  Escolha", A Liahona, março de 1981, p. 29.)
Não podemos antecipar todas as penetrantes perguntas às quais 
deveremos, indubitavelmente, responder em algum momento de 
nossa vida. Sem a orientação de valores baseados no evangelho, 
nossa busca das respostas será difícil. As perguntas podem surgir em 
momentos de adversidade, como em casos de decepção, rejeição, 
fracasso, acidente, doença, abuso, desemprego, discórdia familiar, 
outros tipos de contendas e brigas, perda financeira, fracasso de 
planos traçados ou morte de pessoas queridas. Perguntas a respeito 
de como dar de nós mesmas, quando há pessoas necessitadas, 
podem ser difíceis: como dedicar nosso tempo, aptidões, energia e 
posses, em circunstâncias talvez inconvenientes ou até mesmo 
aparentemente impossíveis, e que não oferecem qualquer 
recompensa ou senso de realização aparentes?
Nem todas as nossas decisões e provas de nossos valores estão 
ligados à adversidade ou provação, mas a maioria de nós passará por 
provas rigorosas de nossos valores. As diretrizes do evangelho nos 
ajudarão a enfrentar os desafios oferecidos por essas provas.
Seguindo essas diretrizes, podemos também demonstrai" os valores 
eternos nos afazeres diários da vida; na maneira como saudamos 
cada novo dia, interagimos com familiares e amigos, cuidamos de 
nosso corpo, enfrentamos nossas responsabilidades domésticas e 
profissionais. Podemos demonstrar a influência de valores eternos 
na forma como gastamos nosso dinheiro, cuidamos e usamos 
nossos bens, respeitamos a lei e a autoridade civil, passamos o Dia 
Santificado, e servimos na Igreja ou em um outro lugar.
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Quando baseamos nossos pensamentos e atos diários em valores 
eternos, podemos enriquecer a vida de muita gente, além de 
progredir em direção a metas que são eternas.

Os Valores Eternos Nos Ajudam a Nos Tomarmos Semelhantes a 
Cristo.
Quando permitimos que os valores eternos de Deus atuem em 
nossa vida, nós a estamos moldando segundo a vida do Salvador. O 
Élder W illiam R. Bradford disse: "Nosso Mestre Jesus Cristo 
estabeleceu o modelo em todas as coisas, e com este decreto 
conclamou todos os homens a segui-lo:
"E m  verdade, em verdade vos digo que este é o meu evangelho; e 
sabeis o que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me 
vistes fazer, essas mesmas fareis, porque fareis aquilo que me vistes 
fazer" (3 Néfi 2 7 :21 )."  ("Estam os Nós Seguindo o Modelo de 
Cristo?" A Liahona, agosto de 1976, p. 88.)
O Élder Mark E. Petersen também nos admoestou a moldarmos 
nossa vida segundo a vida do Salvador: "A  verdadeira salvação 
requer que sejamos um com o Senhor em palavra, pensamento e 
propósito. Podemos medir nosso progresso em direção à salvação, 
simplesmente determinando quão cristãos somos. Se não nos 
estamos tomando cada vez mais parecidos com ele no viver diário, 
não estamos progredindo em direção à salvação como deveríamos.
Tornar-se semelhante a Cristo é uma questão de crescimento 
espiritual diário. Assim como a flor se desenvolve de uma semente 
e a criancinha se tom a pessoa adulta, podemos crescer 
espiritualmente dia a dia, até adquirirmos, finalmente, uma 
personalidade semelhante à de Cristo...
Jesus, o Salvador, é o exemplo supremo de como devemos edificar 
nossas almas.
"Portanto, que classe de homens devereis ser?" pergunta ele e 
depois responde: "Assim  como eu sou." (3 Néfi 27:27.)
Não podemos tomar-nos como ele é de uma hora para outra. É um 
processo paulatino, eterno. Todos os dias e a toda hora devemos 
lutar para nos tomarmos como ele é ."  ("Ouvintes e Cumpridores", 
A Liahona, janeiro de 1983, pp. 27-28.)
O processo de aceitar o desafio de moldar nossa vida segundo a do 
Salvador, dura a vida inteira. Tomar-se como ele é requer esforço. 
Seus valores, imutáveis e etemos, deverão, no final, tomar-se os 
nossos.
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Conclusão
Os valores do mundo se modificam de tempos em tempos, mas os 
do Senhor jamais mudam. Eles são eternos. Devemos avaliar nossos 
valores pessoais e colocá-los dentro do contexto do evangelho. As 
verdades do evangelho, como ensinadas nas escrituras e pelos 
profetas vivos, fornecem um firme alicerce sobre o qual podemos 
basear nossos valores pessoais. Ao seguirmos as diretrizes do 
evagelho, o Senhor nos ajudará quando procurarmos viver de acordo 
com o exemplo que ele nos deixou.
O Elder Derrick nos lembra: "Quando nós compreendemos o 
Senhor Jesus Cristo, podemos entender nosso potencial melhor do 
que jamais o fizéramos...
... Ele determina os padrões e faz as regras pelas quais vivemos. Ele 
estabeleceu o verdadeiro sistem a de valores; e, se o seguirmos e 
ajudarmos a edificar seu reino à sua própria maneira, receberemos 
recompensas m uito além de nossas maiores esperanças e sonhos." 
("T h e True Value System ", p. 114.)
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