
Os Dez Mandamentos do 
Mestre Familiar

1. Marcareis com antecedência toda visita que fizerdes.
2. Orareis juntos antes de sairdes para fazer as visitas.
3. Preparareis uma mensagem apropriada para cada família.
4. Sereis pontuais em vossas visitas.
5. Sereis cordiais e demonstrareis interesse naquilo que as famílias tiverem a dizer durante a

visita.
6. Vossas visitas serão breves.
7. Orareis com cada família antes de terminar a visita (se o dono da casa consentir).
8. Fareis contatos ou visitas, se achardes serem necessárias.
9. Fareis visitas, enviareis cartões ou telefonareis, lembrando os aniversários de cada

membro da família, ou outras ocasiões especiais.
10. Ficareis alerta a toda e qualquer emergência e outras formas de poder ser úteis às

vossas famílias.

Quatro Famílias
A família PEREIRA é constituída por um casal jovem com três filhos pequenos. Foram

convertidos à Igreja e são muito fiéis em tudo o que lhes é pedido. Um dos filhos vive

constantemente doente, mas eles enfrentam o problema com bom ânimo. O filho mais velho

está com quase oito anos. A família Pereira é bem educada e gosta de música clássica,

poesia e teatro.

A família SOUZA é composta de um casal mais velho, com uma filha adolescente. Todos os

filhos mais velhos estão casados e têm os próprios lares. A filha adolescente não demonstra

interesse pela Igreja e se tornou inativa. Associou-se a um grupo de jovens rebeldes e causa

muita preocupação aos pais. Seus interesses principais são o cinema e sua coleção de

caixas de fósforos.

A família TEIXEIRA é muito boa, mas está inativa. Deixam os mestres familiares visitarem-nos,

mas não se envolvem em nenhuma das funções da Igreja. Tem filhos adolescentes e filhos

pequenos, mas nenhum deles vai à Igreja. Os filhos adolescentes gostam de atividades ao ar

livre, adoram nadar e praticar esportes em geral.

A irmã TEREZA é uma velhinha muito querida, membro da Igreja há muito tempo. Ela faz todo

o possível para não faltar às reuniões no domingo, mas nem sempre isto lhe é fácil. Gosta

muito de plantas, cultiva lindas folhagens e tem um belo jardim. Sente-se solitária e gosta

muito da visita dos mestres familiares.

162

Lição 44

34820_059 Aaronic Priesthood Man168   168 6/6/11   8:16:03 AM

Os Dez Mandamentos do 
Mestre Familiar

1. Marcareis com antecedência toda visita que fizerdes.
2. Orareis juntos antes de sairdes para fazer as visitas.
3. Preparareis uma mensagem apropriada para cada família.
4. Sereis pontuais em vossas visitas.
5. Sereis cordiais e demonstrareis interesse naquilo que as famílias tiverem a dizer durante a

visita.
6. Vossas visitas serão breves.
7. Orareis com cada família antes de terminar a visita (se o dono da casa consentir).
8. Fareis contatos ou visitas, se achardes serem necessárias.
9. Fareis visitas, enviareis cartões ou telefonareis, lembrando os aniversários de cada

membro da família, ou outras ocasiões especiais.
10. Ficareis alerta a toda e qualquer emergência e outras formas de poder ser úteis às

vossas famílias.

Quatro Famílias
A família PEREIRA é constituída por um casal jovem com três filhos pequenos. Foram

convertidos à Igreja e são muito fiéis em tudo o que lhes é pedido. Um dos filhos vive

constantemente doente, mas eles enfrentam o problema com bom ânimo. O filho mais velho

está com quase oito anos. A família Pereira é bem educada e gosta de música clássica,

poesia e teatro.

A família SOUZA é composta de um casal mais velho, com uma filha adolescente. Todos os

filhos mais velhos estão casados e têm os próprios lares. A filha adolescente não demonstra

interesse pela Igreja e se tornou inativa. Associou-se a um grupo de jovens rebeldes e causa

muita preocupação aos pais. Seus interesses principais são o cinema e sua coleção de

caixas de fósforos.

A família TEIXEIRA é muito boa, mas está inativa. Deixam os mestres familiares visitarem-nos,

mas não se envolvem em nenhuma das funções da Igreja. Tem filhos adolescentes e filhos

pequenos, mas nenhum deles vai à Igreja. Os filhos adolescentes gostam de atividades ao ar

livre, adoram nadar e praticar esportes em geral.

A irmã TEREZA é uma velhinha muito querida, membro da Igreja há muito tempo. Ela faz todo

o possível para não faltar às reuniões no domingo, mas nem sempre isto lhe é fácil. Gosta

muito de plantas, cultiva lindas folhagens e tem um belo jardim. Sente-se solitária e gosta

muito da visita dos mestres familiares.

162

Lição 44

34820_059 Aaronic Priesthood Man168   168 6/6/11   8:16:03 AM

Os Dez Mandamentos do 
Mestre Familiar

1. Marcareis com antecedência toda visita que fizerdes.
2. Orareis juntos antes de sairdes para fazer as visitas.
3. Preparareis uma mensagem apropriada para cada família.
4. Sereis pontuais em vossas visitas.
5. Sereis cordiais e demonstrareis interesse naquilo que as famílias tiverem a dizer durante a

visita.
6. Vossas visitas serão breves.
7. Orareis com cada família antes de terminar a visita (se o dono da casa consentir).
8. Fareis contatos ou visitas, se achardes serem necessárias.
9. Fareis visitas, enviareis cartões ou telefonareis, lembrando os aniversários de cada

membro da família, ou outras ocasiões especiais.
10. Ficareis alerta a toda e qualquer emergência e outras formas de poder ser úteis às

vossas famílias.

Quatro Famílias
A família PEREIRA é constituída por um casal jovem com três filhos pequenos. Foram

convertidos à Igreja e são muito fiéis em tudo o que lhes é pedido. Um dos filhos vive

constantemente doente, mas eles enfrentam o problema com bom ânimo. O filho mais velho

está com quase oito anos. A família Pereira é bem educada e gosta de música clássica,

poesia e teatro.

A família SOUZA é composta de um casal mais velho, com uma filha adolescente. Todos os

filhos mais velhos estão casados e têm os próprios lares. A filha adolescente não demonstra

interesse pela Igreja e se tornou inativa. Associou-se a um grupo de jovens rebeldes e causa

muita preocupação aos pais. Seus interesses principais são o cinema e sua coleção de

caixas de fósforos.

A família TEIXEIRA é muito boa, mas está inativa. Deixam os mestres familiares visitarem-nos,

mas não se envolvem em nenhuma das funções da Igreja. Tem filhos adolescentes e filhos

pequenos, mas nenhum deles vai à Igreja. Os filhos adolescentes gostam de atividades ao ar

livre, adoram nadar e praticar esportes em geral.

A irmã TEREZA é uma velhinha muito querida, membro da Igreja há muito tempo. Ela faz todo

o possível para não faltar às reuniões no domingo, mas nem sempre isto lhe é fácil. Gosta

muito de plantas, cultiva lindas folhagens e tem um belo jardim. Sente-se solitária e gosta

muito da visita dos mestres familiares.

162

Lição 44

34820_059 Aaronic Priesthood Man168   168 6/6/11   8:16:03 AM


