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Pouco antes do 
ministério do Sal-
vador aos nefitas, 

após Sua Ressurreição, os 
nefitas ouviram a voz do 
Pai Celestial apresentar 
Jesus Cristo e dizer: “Eis 
aqui meu Filho Amado, 
em quem me comprazo” 
(3 Néfi 11:7). A experiên-
cia dos nefitas pode nos 
ensinar muito sobre como 
ouvir a voz de Deus por 
meio do Espírito Santo em 
nossa própria vida.

Ir ao templo
Muitas pessoas se 
reuniram ao redor 
do templo na terra 

de Abundância 
(ver 3 Néfi 11:1). 

Estar naquele 
lugar sagrado lhes 
deu a oportuni-
dade de ouvir a 
voz de Deus.

Como podemos 
nos preparar 

para ir ao tem-
plo e ouvir a voz 

de Deus pelo 
Espírito?

DEBATE
Ao prestarem mais atenção 
e desejarem entender, os 
nefitas finalmente ouviram 
o Pai Celestial lhes apresen-
tar Seu filho.

Como você pode se 
concentrar mais em buscar 
orientação espiritual para 
sua vida?
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Aguçar os 
ouvidos

Depois que os 
nefitas ouviram a 
voz pela terceira 
vez, “aguçaram 
os ouvidos para 
escutá- la” (3 Néfi 

11:5). Eles se 
humilharam e 

estavam dispostos 
a escutar.

Como podemos 
nos humilhar para 

ouvir a voz de 
Deus por intermé-

dio do Espírito?

Como podemos  
ouvir a voz de Deus?

Sentir o poder
A princípio, os 
nefitas ouviram 

“uma voz mansa”, 
mas “não enten-

diam a voz” (3 Néfi 
11:3). Essa voz 
“penetrava- lhes  
até o âmago”  
(3 Néfi 11:3).

Como podemos 
sentir o poder 

da voz “mansa e 
delicada” do Espí-
rito? (Ver 1 Reis 

19:11–12.)

Procurar a fonte
Quando os nefi-
tas aguçaram os 

ouvidos, “[olharam] 
fixamente para o 

céu, de onde vinha 
o som” e “com-

preenderam a voz 
que ouviram” (3 

Néfi 11:5–6).
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