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CHEIO DE DÚVIDAS
Posso encontrar respostas para  
minhas perguntas no evangelho  
e confiar no Salvador para me  
ajudar a superar qualquer dúvida.

INÚTIL
Cristo sofreu por mim, pois me 
ama e sabe de meu valor infinito.

FRUSTRADO
A graça de Cristo pode dar- me 
paciência para superar a frus-
tração comigo mesmo e com os 
outros.

DOENTE
O Senhor sabe me socorrer e por 
causa Dele um dia serei curado de 
todas as minhas enfermidades.

Tiago 1:5–6: Tiago me incentiva 
a consultar a Deus caso eu não 
compreenda algo, mas ressalta 
que é preciso perguntar com fé. 
Ele compreendia que o ato de 
fazer perguntas leva a um desejo 
de entender, ao passo que a 
dúvida leva à descrença.

Escrituras Adicionais:
Mosias 4:9
Alma 32:28
Mórmon 9:27
Doutrina e Convênios 6:36

2 Néfi 4:16–35: Até mesmo Néfi, 
que era tão fiel, sentiu frustração. 
Quando estou tentando superar 
minhas fraquezas, realizar uma 
tarefa ou resistir a tentações, 
posso encontrar consolo em 
saber que Deus vai me ajudar 
e conceder paz.

Escrituras Adicionais:
Alma 34:41
Alma 38:4–5
Doutrina e Convênios 67:13
Doutrina e Convênios 98:12

Lucas 15:3–7: A parábola da 
ovelha perdida mostra que o Bom 
Pastor, Jesus Cristo, fará de tudo 
para resgatar uma ovelha per-
dida. Tenho tanto valor para o Pai 
Celestial e Jesus Cristo que Eles 
providenciaram uma maneira para 
eu voltar à presença Deles e me 
tornar semelhante a Eles.

Escrituras Adicionais:
João 3:16
João 15:13
Alma 24:14
Doutrina e Convênios 18:10–13

Lucas 8:43–48: Enquanto estava 
na Terra, Cristo curou muitas 
pessoas. Eu também posso ser 
curado. Essa cura talvez não venha 
imediatamente ou nesta vida, mas 
Ele vai me consolar (uma forma de 
cura) e me curar completamente 
na ressurreição.

Escrituras Adicionais:
Mateus 4:23–24
Marcos 9:14–27
Alma 7:11–13
3 Néfi 17:7–10


