
Escritura e debate • De que maneira o portador do Sacerdócio Aarônico ajuda os membros de quem
recolhe as ofertas de jejum?

Ajude-os a entenderem que ao recolherem as ofertas de jejum, os rapazes dão aos
membros uma oportunidade de servir ao Senhor, ajudando os pobres e necessitados.

Peça a um rapaz que leia Mosiah 4:26 em voz alta.

Explique que ao pagarmos as ofertas de jejum estamos dividindo nosso sustento com
os pobres ou, em outras palavras, alimentando o faminto e vestindo o desnudo.

• De que maneira as ofertas de jejum são usadas para ajudar os pobres e
necessitados?

Ajude os rapazes a entenderem que as ofertas de jejum são usadas exclusivamente
para ajudar os pobres e necessitados. O dinheiro pode ser usado pelo bispo para
pagar a conta de luz ou o aluguel da casa de uma pessoa necessitada, para pagar
remédios necessários ou comprar o alimento e roupas, se não houver um armazém do
bispo nas proximidades. O dinheiro que não for usado é enviado para os escritórios
centrais da Igreja, para ser usado em qualquer parte do mundo onde haja um membro
necessitado.

Citação “O Senhor tem dito que vai dividir com vocês um pouco de seu poder e autoridade para
ajudar outros nesta vida...

...Não existe designação mais compensadora que ajudar os necessitados. Recolher
ofertas de jejum torna-se uma bênção para você, se encarar a tarefa como ajuda ao
bispo e aos pobres. Algum dia, talvez chegue a ver o sorriso de uma viúva e seus olhos
marejados, quando o bispo lhe leva mantimentos ou paga o aluguel que deve com as
ofertas de jejum que você recolheu.” (H. Burke Peterson, “Ministério dos Portadores do
Sacerdócio Aarônico”, A Liahona, fevereiro de 1982, p.63.)

Os Portadores do Sacerdócio Aarônico Devem Ser Diligentes no Cumprimento de
Suas Responsabilidades

Poesia e debate • O que poderia acontecer se você deixasse de cumprir apropriadamente suas
responsabilidades como portador do Sacerdócio Aarônico?

Dê a cada rapaz uma cópia da poesia “Sou Apenas Um”. Peça a um rapaz que leia o
poema em voz alta. Debata o seu significado e ajude-os a tentarem memorizar o poema.

Conclusão

Leitura de escritura Peça a um rapaz que leia 1 Néfi 3:7.
e desafio Incentive os jovens a serem como Néfi e a cumprirem todas as designações que

receberem da melhor forma que puderem.

Desafie-os a dar um bom exemplo para os outros, cumprindo reverentemente suas
responsabilidades.

Sou Apenas Um
Sou apenas um,
Mas ainda assim sou um.
Não posso fazer tudo,
Mas mesmo assim posso fazer algo.
E, por não poder fazer tudo,
Não me recusarei a fazer aquilo que posso fazer.

(Edward Everett Hale, Bartlett’s Familiar Quotations, compilado por
John Bartlett, 14ª edição [Boston: Little, Brown, and Company,
1968], p.717.)
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