
Educação Familiar no Lar

Reverência pelos 
Lugares Sagrados
"O meu santuário reverenciareis: Eu sou o Senhor" 
(Levítico 19:30).

Demonstramos reverência a D eus , respeitando suas propriedades.

Beneficiamo-nos dos Sacrifícios dos Outros
Após muitos anos de guerra, sob a liderança inspirada de Josué, os 
filhos de Israel conquistaram a terra de Canaã. Cada tribo recebeu sua 
porção. Josué desafiou-os a se estabelecerem na terra e demonstrarem 
gratidão ao Deus que lhes concedeu a vitória, servindo-o 
diligentemente.
Numa grande conferência, Josué dirigiu-se a todas as tribos; falou 
como que com a voz do Senhor, e rememorou sua história desde a 
época do dilúvio. E declarou: "Eu vos dei a terra em que não 
trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas; e comeis 
das vinhas e dos olivais que não plantastes." Por causa de tudo o que 
o Senhor dera a seu povo, Josué os admoestou: "Agora pois temei ao 
Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade" (Josué 24:13-14).
De modo muito real, todas as gerações usufruem uma terra pela qual 
não trabalharam e cidades que não edificaram. A maioria dos 
membros da Igreja é beneficiada pelo evangelho devido ao sacrifício 
de outros: missionários que deixaram o lar para trazer-nos o 
evangelho ou antepassados que abandonaram suas casas e famílias 
pelo evangelho. Freqüentamos templos que foram construídos por 
outras pessoas, com grande sacrifício. Participamos de reuniões em 
edifícios que, na maior parte, foram financiados por doações de 
outrem.
Os belos templos encontrados em todo o mundo foram levantados 
graças ao sacrifício de muitos. O Templo de Lago Salgado exigiu 
quarenta anos de trabalho e sacrifícios dos membros antigos, para ser 
construído. Desde sua dedicação, em 1893, literalmente milhões de 
pessoas, tanto vivas quanto mortas, receberam bênçãos eternas nesse 
belo edifício. Os sacrifícios dos santos, em todos os continentes do 
mundo, ergueram templos nos quais se realizam as ordenanças 
salvadoras por milhões e milhões dos filhos de Deus.
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Os dizimistas fiéis de um pais podem auxiliar a financiar um templo 
ou capela de outro continente. Assim, todos os membros têm 
oportunidade de participar da edificação do reino de Deus em todo o 
mundo.
Quando um edifício é terminado e pago, é então dedicado ao Senhor. 
Torna-se sua propriedade. Quando ali entramos, nós o fazemos na 
qualidade de hóspedes.
Como podemos demonstrar gratidão àqueles que se sacrificaram, a 
fim de que pudéssemos gozar dos resultados de seus labores? 
Cuidando respeitosamente do legado que eles nos deixaram.

Devemos Usar as Propriedades da Igreja com Reverência e 
Respeito
Depois que Moisés tirou os filhos de Israel do Egito, o Senhor o 
instruiu e orientou para purificar o povo. Um mandamento dado pelo 
Senhor foi que o povo deveria "reverenciar" seu santuário (veja 
Levítico 19:30). Santuário é um lugar de adoração, um lugar santo, um 
refúgio, um local onde o Senhor pode habitar. Todas as propriedades 
dedicadas ao Senhor tomam-se santuários seus, e ele nos pediu que 
demonstrássemos reverência ao usá-los.
O primeiro templo desta dispensação foi construído em Kirtland, 
Ohio, numa época em que os santos eram poucos e muito pobres. Foi 
necessário um grande sacrifício para levantar os fundos destinados à 
construção dessa estrutura. Os irmãos trabalhavam, e as irmãs 
cuidavam dos trabalhadores, fornecendo roupas e abrigo para os que 
necessitavam. Todos viviam humildemente, de modo que cada 
centavo disponível fosse usado nesse grandioso projeto. Quando o 
edifício foi terminado e chegou a hora da dedicação, os santos 
receberam muitas manifestações espirituais. Para surpresa de alguns, 
a oração dedicatória foi lida por Joseph Smith. Era uma revelação do 
Senhor, e não uma expressão pessoal do Profeta.
Nesta revelação (D&C 109), lemos como a casa do Senhor deveria ser 
utilizada e tratada. Devia ser uma casa de oração, jejum, fé, ensino, 
glória. Devia ser uma "casa de ordem"(vers. 8), um lugar de 
"santidade", onde se prestasse reverência a Deus (vers. 13).
Referindo-se a esta revelação, o Presidente Spencer W. Kimball disse: 
"Num sentido muito real, o que se diz quanto aos templos sagrados 
da Igreja, aplica-se também a toda 'casa do Senhor', seja uma capela 
ou outro lugar em que os santos se reúnam para adorar, ou mesmo 
um lar SUD." (M anual Básico da M ulher S U D , p. 50.)
Como podemos aplicar as instruções do Senhor, dadas na seção 109, 
ao uso de suas propriedades? Uma "casa de ordem" é um lugar em 
que todas as coisas são conduzidas no momento apropriado, da forma 
apropriada e com o espírito certo. Em outro sentido, casa de ordem é
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um local onde todas as coisas são mantidas em seus devidos lugares, e 
as dependências cuidadas e usadas adequadamente. Ser um "lugar de 
santidade" significa ser um local pertencente a Deus, onde sua 
presença pode ser sentida, um lugar designado para seu serviço, um 
lugar digno de reverência.
Todas as pessoas que entram num desses locais sagrados devem ter 
muito cuidado com os pensamentos, a maneira de falar, os atos e a 
indumentária, que precisam ser condizentes com a santidade do 
lugar. Deve-se ter cuidado com as atividades ali realizadas, e fazer 
com que o edifício e tudo o que nele houver seja bem cuidado. Esse 
respeito pelo edifício é uma forma de demonstrarmos reverência a 
Deus.
O sentimento de reverência é facilmente percebido nos templos da 
Igreja. Fala-se baixo, os oficiantes vestem-se de branco, e a beleza das 
salas e do mobiliário cria uma atmosfera de paz e adoração. E fácil, 
nesse ambiente, nos comportarmos da melhor forma possível, mas é 
difícil manter reverência no uso diário ou semanal dos outros edifícios 
da Igreja.
Uma irmã ficou impressionada e tocada pela atitude de alguns santos 
finlandeses, numa manhã chuvosa de domingo. Ela estava visitando 
uma capela recentemente dedicada, numa pequena cidade fora de 
Helsinki, na Finlândia. Ao chegar à Igreja, naquela manhã, cada 
membro tirou os sapatos molhados e barrentos, antes de entrar no 
edifício. Esses santos demonstraram reverência ao Senhor, cuidando 
de sua casa. Desejavam manter a capela limpa e em boas condições.
Infelizmente, o tipo de comportamento demonstrado por esses santos 
finlandeses, não se evidencia sempre, em todas as capelas da Igreja. 
Uma pessoa que limpou determinada capela após a reunião 
sacramental, disse ter encontrado nos bancos, debaixo deles e no lugar 
dos hinários: programas rasgados e outros papéis, copinhos de 
sacramento usados, alimentos e invólucros de alimentos, lenços de 
papel, brinquedos, lápis de cor, lápis preto e canetas. Toda pessoa tem 
a responsabilidade de deixar a capela tão ou mais limpa do que foi 
encontrada. Devemos apanhar o lixo, usar a cozinha ou o banheiro 
sem estragá-los ou entupi-los, e jamais permitir que outras pessoas 
estraguem propriedades da Igreja propositadamente. Em muitos 
lugares, as capelas são usadas por mais de uma ala, com pouco tempo 
entre as reuniões para limpá-las. Todos devemos sentir a 
responsabilidade de deixar a capela como gostaríamos de encontrá-la.
Os pais dão o exemplo aos filhos, quanto ao uso de propriedades da 
Igreja. As crianças tendem a observar as pessoas mais velhas e imitá-las.
Devem-se estabelecer limites razoáveis quanto ao que as crianças têm 
permissão de levar para a capela, nas reuniões. Brinquedos
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barulhentos devem ficar em casa. Livros ou lápis e papel são mais 
apropriados. Devido às reuniões conjuntas, às vezes é necessário levar 
alimento para as crianças pequenas. Esses alimentos* devem ser do 
tipo que não suje os bancos ou carpetes e que não espalhe migalhas.
Os hinários não devem ser rasgados ou danificados. Eles podem 
rasgar-se quando caem. Os pais devem supervisionar os filhos, 
quando usam os hinários.
Esportes e atividades devem ser limitados às áreas apropriadas.
Gritos e correrias não são admissíveis nas capelas. Além de 
diminuírem a sensação de paz e reverência que deve existir na casa do 
Senhor, o comportamento turbulento pode causar acidentes que 
estraguem a propriedade. A atitude reverente leva ao uso respeitoso 
das dependências da Igreja.
O Presidente Kimball incluiu em sua descrição de uma "casa do 
Senhor" qualquer local em que os santos se reúnam para adorar, ou 
qualquer lar SUD.
Em algumas áreas em desenvolvimento da Igreja, os membros às 
vezes se reúnem em edifícios que não são de propriedade da Igreja. 
Como membros da Igreja de Cristo, devemos seguir os ensinamentos 
do Salvador, quando usamos propriedades alheias: "Portanto, todas 
as coisas que quiserdes que os homens vos façam, assim também 
fazei-as vós a eles" (3 Néfi 14:12). E importante que exemplifiquemos 
os ensinamentos de Cristo, uma vez que tomamos sobre nós o seu 
nome. Com freqüência, a opinião das pessoas sobre a Igreja baseia-se 
em sua experiência com nossos membros. Por isso é importante 
tomarmos cuidados especiais, quando usamos propriedade alheia.
Muitas vezes os santos precisam reunir-se na casa de membros.
Devem ter, neste caso, a mesma reverência que teriam na casa do 
Senhor.

Nosso Lar Pode Ser um Local Sagrado
Embora nosso lar não seja usado para reuniões regulares da Igreja, 
pode ser um santuário para os que nele habitam. O Élder James E. 
Faust comentou: "Nossos lares devem estar entre os mais santificados 
santuários da terra" ("Como Enriquecer o Casamento", A  Liahona, 
fevereiro de 1978, p. 13). Nosso lar pode prover um ambiente propício 
ao ensino e exemplo do princípio de reverência, especialmente 
quando realizamos noites familiares, estudo do evangelho ou 
conselhos de família. Os pais têm oportunidade de ensinar aos filhos a 
cuidar das próprias coisas e a respeitar a propriedade alheia. Se esses 
princípios forem ensinados em casa, os pais podem confiar em que 
seus filhos terão a atitude e o comportamento adequados em outros 
locais sagrados.
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O Élder Boyd K. Packer observou que "os lugares mais sagrados da 
terra não são os templos, necessariamente. A capela, a sede da estaca e 
o templo são sagrados por contribuírem para a edificação da 
instituição mais sagrada da Igreja — o lar — e para a bênção do 
relacionamento mais sagrado que existe na Igreja, que é a família." 
(That All M ay Be Edified [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], pp. 234-235.)
As escrituras oferecem muitas diretrizes úteis para transformarmos 
nosso lar em uma casa do Senhor, onde o Espírito pode ser buscado e 
recebido. Nosso lar pode ser uma casa de oração , de jejum, de fé, de 
ensino, e de ordem (veja D&C 88:119).

Sugestões às Professoras
1. Pergunte às irmãs como foram beneficiadas pelos sacrifícios de 

outros.
2. Apresente uma bela peça de bordado, porcelana ou quadro. 

Pergunte: Como tratariam uma peça valiosa que pertencesse a 
outra pessoa e que lhe fosse emprestada? Como trataria uma peça 
valiosa que pertencesse ao próprio Senhor? Assim devemos tratar 
as propriedades da Igreja.

3. Leia Doutrina e Convênios 109:14-21. Pergunte: Quais são algumas 
coisas que o Senhor diz que devemos fazer na sua casa?

4. Discuta como podemos demonstrar reverência e respeito pelas 
capelas, por outros locais onde os santos se reúnem e pelos lares 
SUD.

5. Solicite à classe que sugira como ensinar as crianças a respeitarem 
as propriedades e a se comportarem reverentemente.

6. Leia a citação do Élder James E. Faust. Lembre as diretrizes 
encontradas em Levítico 19:30 e Doutrina e Convênios 88:119 e 
109:8-21, para ver como fazer do lar um local sagrado.
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