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NOVO TESTAMENTO: MANUAL DO PROFESSOR DO SEMINÁRIO, LIÇÃO 12

“Às vezes as pessoas acham que é errado julgar os outros no que quer que seja. Embora seja verdade que não 
se deve condenar os outros ou julgá- los injustamente, ao longo da vida é preciso avaliar ideias, pessoas e situa-
ções. (…)

Julgar é fazer importante uso de seu arbítrio e exige grande cuidado, especialmente quando se trata de julgar os 
outros. Todos os seus julgamentos devem ser guiados por padrões de retidão. “Lembre- se de que somente Deus, 
que conhece o coração de cada indivíduo, pode fazer um julgamento final de cada um (ver Apocalipse 20:12; 
3 Néfi 27:14; D&C 137:9). (…)

Tanto quanto possível, julgue as situações em vez de julgar as pessoas [Sempre que possível, abstenha- se de fazer 
julgamentos] até que se tenha um conhecimento adequado dos fatos. Seja sempre sensível ao Espírito Santo que 
pode orientar suas decisões” (Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 2004, pp. 108–109).
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