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      Os portadores do Sacerdócio Aarônico reú-
nem-se em seu quórum no domingo para:

    •   Tratar dos assuntos do quórum.

    •   Aconselhar-se sobre seus deveres no sacerdócio. 

    •   Ensinar e aprender o evangelho de Jesus Cristo. 

    Use este guia de recursos junto com o  Sacer-
dócio Aarônico – Manual 3  e  Cumprir Meu 
Dever para com Deus: Para Portadores do 
Sacerdócio Aarônico , a fi m de atingir esses 
objetivos. Escolha, em espírito de oração, 
recursos que envolvam os rapazes no apren-
dizado e os ajudem a fortalecer sua fé e seu 
testemunho. 

   L I Ç Ã O  1

  A Trindade
   Perguntas para Debate

   •   Que função cada membro da Trindade desem-
penha em sua vida?

    •   Como você explicaria nossa crença sobre a 
Trindade para um amigo de outra religião?

    •   Que experiências você teve ao receber a 
infl uência do Espírito Santo?

     Recursos Adicionais

   •   Jeffrey R. Holland, “O Único Deus Verdadeiro, 
e Jesus Cristo a Quem [Ele Enviou]”,  A  Liahona  
e   Ensign , novembro de 2007, pp. 40–42.

    •   Gordon B. Hinckley, “Nestes Três Creio”, 
 A  Liahona  e   Ensign , julho de 2006, pp. 2–8.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
p. 191.

     Dever para com Deus

   •   No livreto Dever para com Deus, os rapazes 
são convidados a aprender e ensinar sobre os 
tópicos doutrinários (ver páginas 18–20, 42–44 
e 66–68). Se um rapaz em seu quórum esco-
lheu a Trindade como um de seus tópicos dou-
trinários, pense na possibilidade de convidá-lo 
a ensinar o que aprendeu, como parte da lição.

      L I Ç Ã O  2

  O Plano de Salvação
   Perguntas para Debate

   •   O que o Plano de Salvação ensina sobre quem 
você é?

    •   Baseado no seu entendimento do Plano de 
Salvação, o que você diria para outras pessoas 
a fi m de ajudá-las a entender nossa visão sobre 
o nascimento, a morte, as questões como casti-
dade, homossexualismo e aborto?

    •   Como o seu conhecimento do Plano de Salva-
ção afeta suas escolhas diárias?

     Recursos Adicionais

   •   Russell M. Nelson, “Salvação e Exaltação”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2008, pp. 7–10.

    •   Neil L. Andersen, “Looking Back and Looking 
Forward”,  New Era , agosto de  2009, pp. 2–5.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 134–137.

     Dever para com Deus

   •   Alguns dos rapazes talvez tenham escolhido 
aprender sobre o Plano de Salvação como parte 
de seu planejamento para entender a doutrina 
(ver páginas 18–20, 42–44 e 66–68). Considere 
a possibilidade de pedir a esses rapazes que 
venham para a reunião do quórum preparados 
para compartilhar algo que estejam aprendendo.

      L I Ç Ã O  3

  Filhos do Deus Vivo
   Perguntas para Debate

   •   Quais são algumas das características de seu 
Pai Celestial e como se esforçar para adquiri-las 
vai ajudá-lo em sua vida?

    •   Como o fato de saber que você é um fi lho de 
Deus afeta suas decisões diárias?

    •   Quais lembranças sobre o Pai Celestial pode-
rão ajudá-lo a evitar comparar-se com outras 
pessoas?

   

 Guia de Recursos para o Sacerdócio 
Aarônico (2011) — Manual 3 

 Dever para com 
Deus
  O Programa Dever para 
com Deus ajuda os 
portadores do Sacerdócio 
Aarônico a cumprir seus 
deveres do sacerdócio e 
a adquirir força espiritual. 
Procure maneiras de 
incluir o programa Dever 
para com Deus nas 
reuniões do quórum. Este 
guia sugere maneiras de 
fazer isso como parte da 
instrução do quórum. 
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  Recursos Adicionais

   •   Robert D. Hales, “Conhecer a Deus, Nosso Pai 
Celestial, e Seu Filho, Jesus Cristo”,  A  Liahona  
e   Ensign , novembro de  2009,  pp. 29–32.

    •    Guia para Estudo das Escrituras,  “Oração”, 
pp. 158–159.

    •   “A Família: Proclamação ao Mundo”,  A 
 Liahona , outubro de 2004, p.   49.

      L I Ç Ã O  4

  Tenho Capacidade e Liberdade para 
Escolher
   Perguntas para Debate

   •   Por que você acha que o arbítrio é necessário 
no plano de felicidade do Pai Celestial?

    •   O que você precisa mudar ou continuar 
fazendo em sua vida de modo que sempre 
faça escolhas que deixem o Pai Celestial feliz?

     Recursos Adicionais

   •   Henry B. Eyring, “Estejam Preparados”,  A 
 Liahona  e   Ensign , novembro de 2009, pp. 59–62.

    •   M. Russell Ballard, “Aprender as Lições do 
Passado”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2009, 
pp. 31–34.

    •   David A. Bednar, “Vigiar com Toda a Perse-
verança”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2010, 
pp. 40–43. Considere a possibilidade de usar 
o terceiro componente sugerido pelo Élder 
Bednar, “Convidar os Filhos a Agir”, para 
complementar a lição.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz em seu quórum escolheu apren-
der sobre o arbítrio como parte de seu plano 
para entender a doutrina (ver páginas 18–20, 
42–44 e 66–68), considere a possibilidade de 
convidá-lo a ensinar o que tem aprendido, 
como parte da lição. 

      L I Ç Ã O  5

  “Como Caíste do Céu, ó Lúcifer!”
   Perguntas para Debate

   •   Como o fato de saber sobre os propósitos de 
Satanás o ajuda a resistir a suas infl uências?

    •   De que modo Satanás disfarça as tentações 
para induzi-lo e tentá-lo a quebrar um manda-
mento ou baixar seus padrões?

    •   O que você sabe sobre o Pai Celestial que lhe 
dá coragem para sobrepujar a tentação?

     Recursos Adicionais

   •   James E. Faust, “As Forças Que Nos Salvarão”, 
A  Liahona , janeiro de 2007, pp. 2–7;   Ensign , 
janeiro de 2007, pp. 4–9.

    •   James J. Hamula, “Vencer a Guerra Contra o 
Mal”,  A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2008, 
pp. 50–53.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 175–176.

      L I Ç Ã O  6

  A Queda de Adão
   Perguntas para Debate

   •   Por que a Queda de Adão é necessária para 
nosso progresso eterno?

    •   Quais são algumas coisas que podemos fazer 
para sobrepujar a morte espiritual e nos aproxi-
mar de nosso Pai Celestial?

     Recursos Adicionais

   •   Jeffrey R. Holland, “A Expiação de Jesus Cristo”, 
A  Liahona  e    Ensign , março de 2008, pp. 32–38.

    •    Guia para Estudo das Escrituras,  “Queda de 
Adão e Eva”,  scriptures.LDS.org;  Bible Dictio-
nary , “Fall of Adam.”

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 141–145.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz em seu quórum escolheu estudar 
e ensinar sobre o plano de salvação como parte 
de seu planejamento para entender a doutrina 
(ver páginas 18–20, 42–44 e 66–68), considere a 
possibilidade de convidá-lo a ensinar o que ele 
aprendeu sobre a Queda, como parte da lição.

      L I Ç Ã O  7

  A Expiação Traz Vitória sobre a Morte 
e o Inferno
   Perguntas para Debate

   •   Como a Expiação de Cristo proporciona os 
meios para sobrepujarmos a morte física e 
espiritual?

    •   Por que Cristo sofreu por nós? (Ver  D&C 
19:15–19 .)

    •   O que você precisa fazer para sentir o pleno 
efeito da Expiação em sua vida?

     Recursos Adicionais

   •   Quentin L. Cook, “O Plano de Nosso Pai: 
Grande o Sufi ciente para Incluir Todos os 

 Convidar o Espírito
  “Devemos fazer tudo a 
nosso alcance para criar 
uma atmosfera na qual 
nossos alunos consigam 
sentir a infl uência do 
Espírito” ( Ensino, Não Há 
Maior Chamado  [1999], 
p. 41). 
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Seus Filhos”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 
2009, pp. 34–38.

    •   Richard G. Scott, “Ele Vive! Glorifi cado Seja 
Seu Nome!”  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2010, 
pp. 75–78.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 77–83.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar a  atividade 
de aprendizado na página 16 do livreto Dever 
para com Deus como parte desta lição. 

    •   Na página 64, os sacerdotes são convidados 
a preparar uma lição sobre como o arrepen-
dimento e a Expiação podem nos ajudar a 
permanecer dignos como portadores do sacer-
dócio. Considere a possibilidade de convidar 
um sacerdote para compartilhar o que ele 
preparou.

      L I Ç Ã O  8

  A Ressurreição e o Julgamento 
   Perguntas para Debate

   •   Já que todos nós vamos ressuscitar, por-
que importa a maneira como vivemos? 
(Ver  Alma 41 .)

    •   Leia  Alma 11:40–41  e 12:14. Como seremos 
julgados?

    •   O que podemos fazer para melhorar nossos 
pensamentos, palavras e ações?

     Recursos Adicionais

   •   Thomas S. Monson, “Ele Ressuscitou!”  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2010, pp. 87–90.

    •   Jeffrey R. Holland, “Não Havia Ninguém com 
Ele”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de  2009, 
pp. 86–88.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 150–151.

      L I Ç Ã O  9

  Justiça e Misericórdia
   Perguntas para Debate

   •   O que é justiça? O que é misericórdia?

    •   Leia  Alma 34:15–16 . Qual é a relação entre a 
justiça e a misericórdia?

    •   Quais são as consequências se você decidir 
não se arrepender? (Ver  Alma 42:22–24 ;  D&C 
19:16–17 .)

    •   Como você recebe o dom da misericórdia?

     Recursos Adicionais

   •   Dallin H. Oaks, “O Amor e a Lei”,  A  Liahona  
e   Ensign , novembro de 2009, pp. 26–29.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 109; 111–113.

     Dever para com Deus

   •   No livreto Dever para com Deus, os rapazes 
são convidados a aprender e ensinar sobre os 
tópicos doutrinários (ver páginas 18–20, 42–44 
e 66–68). Se um rapaz em seu quórum esco-
lheu a Expiação como um de seus tópicos dou-
trinários, pense na possibilidade de convidá-lo 
a ensinar o que aprendeu, como parte da lição.

      L I Ç Ã O  1 0

  Uma Poderosa Mudança
   Perguntas para Debate

   •   Que exemplos de outras pessoas mudando 
suas atitudes e comportamento para ser mais 
justas você tem visto?

    •   Como você agirá quando passar pela poderosa 
mudança de coração descrita nas escrituras? 
(Ver  Mosias 5:2–3 ;  Alma 5:14 .)

     Recursos Adicionais

   •   David A. Bednar, “Necessário Vos É Nascer 
de Novo”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2007, 
pp. 19–22.

    •   Dale G. Renlund, “Preservar a Vigorosa 
Mudança de Coração”,  A  Liahona  e    Ensign,  
novembro de 2009, pp. 97–99.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 47–50.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de convidar os 
rapazes a compartilhar como o cumprimento 
de seus planos do livreto Dever para com 
Deus os tem ajudado a experimentar mudan-
ças em sua vida.

      L I Ç Ã O  1 1

  Fé Sufi ciente para Obter a Vida Eterna
   Perguntas para Debate

   •   Como posso explicar para outra pessoa o 
que signifi ca exercer fé em Jesus Cristo? (Ver 
 Alma 32:21 .)

    •   Que exemplos de fé em Cristo você tem visto 
na vida de outras pessoas ou nas escrituras?

    •   Quais são algumas áreas de sua vida nas quais 
deveria confi ar mais no Senhor?

 Amar os Alunos
  “Quando seus alunos 
notarem que você os ama 
e se preocupa com eles, 
vão aprender a confi ar 
em você. Vão tornar-se 
mais receptivos e menos 
propensos a tumultuar a 
aula” ( Ensino, Não Há 
Maior Chamado , p. 79). 
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     Recursos Adicionais:

   •   Dieter F. Uchtdorf, “O Caminho do Discípulo”, 
 A  Liahona  e   Ensign , maio de 2009, pp. 75–78.

    •   Quentin L. Cook, “Mordomia — Uma Res-
ponsabilidade Sagrada”,  A  Liahona  e   Ensign , 
novembro de 2009, pp. 91–94.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 86–88.

     Dever para com Deus

   •   Alguns rapazes talvez tenham escolhido apren-
der sobre a fé como parte de seu plano para 
entender a doutrina (ver páginas 18–20, 42–44 
e 66–68). Considere a possibilidade de pedir a 
esses rapazes que venham para a reunião do 
quórum preparados para compartilhar algo que 
estejam aprendendo.

      L I Ç Ã O  1 2

  Arrependimento
   Perguntas para Debate

   •   Como você explicaria o princípio do arrependi-
mento a um amigo?

    •   O que signifi ca sentir verdadeiro pesar por seus 
pecados?

    •   Quais são algumas possíveis consequências de 
procrastinar nosso arrependimento? (Ver  Alma 
34:32–34 .)

     Recursos Adicionais

   •   Russell M. Nelson, “Arrependimento e Con-
versão”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2007, 
pp. 102–105.

    •   Neil L. Andersen, “Arrependendo-vos (…) 
para que Eu Vos Cure”,  A  Liahona  e    Ensign , 
novembro de 2009, pp. 40–43.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 18–22.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar a atividade 
de aprendizado na página 16 do livreto Dever 
para com Deus como parte desta lição.

    •   Se um rapaz em seu quórum escolheu estudar 
sobre o arrependimento como parte de seu 
plano para entender a doutrina (ver páginas 
18–20, 42–44 e 66–68). considere a possibili-
dade de convidá-lo a compartilhar o que está 
aprendendo, como parte desta lição. 

      L I Ç Ã O  1 3

  Receber Perdão ao Perdoar
   Perguntas para Debate

   •   Como você se sentiu quando perdoou alguém 
ou quando foi perdoado?

    •   Por que devemos perdoar as outras pessoas?

    •   Como podemos sobrepujar o ressentimento 
ou a raiva que sentimos por aqueles que nos 
ofenderam?

     Recursos Adicionais

   •   Richard G. Scott, “Como Curar as Devastadoras 
Consequências dos Maus-Tratos e do Abuso”, 
A  Liahona  e   Ensign , maio de 2008, pp. 40–43.

    •   Robert   D. Hales, “Coragem Cristã: O Preço de 
Seguir a Jesus”,  A  Liahona  e   Ensign , novembro 
de 2008, pp. 72–75.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 132–134.

      L I Ç Ã O  1 4

  O Sacramento
   Perguntas para Debate

   •   O que os emblemas do sacramento ensinam 
sobre a Expiação de Jesus Cristo?

    •   Sobre o que você pode pensar durante o sacra-
mento para ajudá-lo a lembrar-se da Expiação 
do Salvador?

    •   O que você pode fazer como portador do 
sacerdócio para que a experiência de partilhar 
do sacramento seja mais signifi cativa para as 
pessoas?

     Recursos Adicionais

   •   Dallin   H. Oaks, “A Reunião Sacramental e o 
Sacramento”,  A  Liahona  e    Ensign , novembro 
de 2008, pp. 17–20.

    •   D. Todd Christofferson, “Nascer de Novo”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2008, pp. 76–79.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 168–170.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar as atividades 
de aprendizado encontradas em “Administrar as 
Ordenanças do Sacerdócio” como parte desta 
lição (ver páginas 24, 48 e 72 Você poderia 
também dar tempo aos rapazes para escrever 
planos neste tópico em seu livreto Dever para 
com Deus ou compartilhar experiências que 
eles tiveram cumprindo seus planos.

 Estabelecer Limites
  “Defi na que comporta-
mentos são aceitáveis e 
quais não são. Por exem-
plo, não tolere linguagem 
que deprecie as coisas 
sagradas ou que seja vul-
gar, profana ou indelicada. 
Desestimule as posturas 
descorteses, como comer 
ou fi car entrando e saindo 
durante a aula” ( Ensino, 
Não Há Maior Chamado , 
p. 83). 
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      L I Ç Ã O  1 5

  Perseverar até o Fim
   Perguntas para Debate

   •   Por que temos provações?

    •   O que Leí prometeu a Jacó que o Senhor faria 
com respeito a suas provações e afl ições? (ver 
 2 Néfi  2:2 .) O que o Senhor vai fazer por você?

    •   O que você aprendeu ao sobrepujar os desafi os 
que enfrentou?

     Recursos Adicionais

   •   Dieter F. Uchtdorf, “Prosseguir com Paciência”, 
 A  Liahona  e   Ensign , maio de 2010, pp. 56–59.

    •   Joseph B. Wirthlin, “Aconteça o Que Acontecer, 
Desfrute”,  A  Liahona  e   Ensign , novembro de 
2008, pp. 26-28.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 11–15.

      L I Ç Ã O  1 6

  Jesus Cristo, a Vida e a Luz do Mundo
   Perguntas para Debate

   •   Como você acha que Jesus dá luz e vida ao 
mundo? (Ver  Morôni 7:16–19 ;  D&C 88:5–13 .)

    •   Quando o Salvador o ajudou a receber mais 
luz, verdade ou conhecimento?

    •   Quais são algumas das coisas que você pode 
fazer para ter mais luz em sua vida? (Ver  D&C 
93:28, 39 .)

     Recursos Adicionais

   •   Kevin W. Pearson, “Fé no Senhor Jesus Cristo”, 
 A  Liahona  e   Ensign , maio de 2009, pp. 38–40.

    •   Quentin L. Cook, “Seguimos Jesus Cristo”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2010, pp. 83–86.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), p. 110.

     Dever para com Deus

   •   Convide os rapazes que tenham estudado sobre 
Jesus Cristo em seus planos para entender a 
doutrina, (ver páginas 18–20, 42–44 e 66–68) a 
compartilhar seu testemunho sobre o Salvador.

      L I Ç Ã O  1 7

  O Espírito Santo
   Perguntas para Debate

   •   Como você sabe quando está sob a infl uência 
do Espírito Santo?

    •   Que experiências você teve ao ser consolado, 
avisado ou inspirado pelo Espírito Santo?

    •   O que você pode fazer diariamente a fi m de 
qualifi car-se para ter a companhia do Espírito 
Santo?

     Recursos Adicionais

   •   Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2001), pp. 2–3.

    •   Richard G. Scott, “Receber Orientação Espiri-
tual”,  A  Liahona  e   Ensign , novembro de  2009, 
pp. 6–9.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), pp. 
74–76.

     Dever para com Deus

   •   Alguns rapazes talvez tenham escolhido 
aprender sobre o Dom do Espírito Santo como 
parte de seu plano para entender a doutrina 
(ver páginas 18–20, 42–44 e 66–68). Pense na 
possibilidade de convidá-los a ensinar o que 
aprenderam, como parte da lição.

      L I Ç Ã O  1 8

  Oração
   Perguntas para Debate

   •   De que forma a oração ajudou vocês a se apro-
ximarem do Pai Celestial?

    •   Por que você acha que as respostas às orações 
nem sempre vêm quando queremos ou da 
maneira que queremos?

    •   Quais são algumas das coisas que podemos fazer 
para tornar nossas orações mais signifi cativas?

     Recursos Adicionais

   •   David   A. Bednar, “Pedir com Fé”,  A  Liahona  e 
  Ensign , maio de 2008, pp. 94–97.

    •   Richard   G. Scott, “O Dom Celestial da Oração”, 
 A  Liahona  e    Ensign , maio de 2007, pp. 8–11.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004) 
pp. 120–125.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar o pri-
meiro parágrafo da atividade de aprendizado 
na página 38, como parte desta lição. Você 
poderia também dar tempo aos rapazes para 
escrever planos a fi m de fortalecer seu hábito 
de orar regularmente (ver páginas 15, 39 e 63).

      L I Ç Ã O  1 9

  Jejum
   Perguntas para Debate

   •   Como você ou alguém que você conhece foi 
abençoado por meio do jejum?

 Manter a Ordem
  Ao esforçar-se para man-
ter a ordem na reunião 
do quórum, considere as 
seguintes sugestões: Valo-
rize o comportamento 
adequado. Permaneça em 
silêncio. Espere calado a 
pessoa parar de falar ou 
portar-se mal. Aproxi-
me-se da pessoa que 
estiver comportando-se 
mal. Ajude a pessoa a 
participar de maneiras 
positivas. Ver  Ensino, 
Não Há Maior Chamado , 
pp. 85–86. 
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    •   Quais são algumas das coisas que podemos 
fazer para que o jejum seja uma experiência 
mais  signifi cativa?

     Recursos Adicionais

   •   Russell M. Nelson, “Ensinamentos das Orações 
do Salvador”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 
2009, pp. 46–49. Considere a possibilidade de 
complementar a lição com a seção “Aprimorar 
Nossas Orações”,  deste discurso.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2001), p. 35, 
parágrafo 2.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004) 
pp. 101–103.

      L I Ç Ã O  2 0

  Dízimo — Um Teste Espiritual
   Perguntas para Debate

   •   Como você explicaria a um amigo o que é o 
dízimo e por que o pagamos?

    •   Quais bênçãos espirituais e temporais você 
recebeu ou outras pessoas que conhece rece-
beram ao pagar o dízimo?

     Recursos Adicionais

   •   Presidente Gordon B. Hinckley, “Que a Virtude 
Adorne Teus Pensamentos Incessantemente”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2007, pp. 115–117. 
“Embora o dízimo seja pago com dinheiro, o 
mais importante é que ele seja pago com fé” 
(página 117).

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2004), 
pp. 34–35.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 59–60.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz em seu quórum escolheu aprender 
sobre o dízimo como parte de seu plano para 
entender a doutrina (ver páginas 18–20, 42–44 e 
66–68) considere a possibilidade de convidá-lo 
a ensinar o que aprendeu, como parte da lição.

      L I Ç Ã O  2 1

  O Papel do Quórum
   Perguntas para Debate

   •   Qual é o propósito do quórum?

    •   Como podemos fortalecer a irmandade em 
nosso quórum?

    •   Como o nosso quórum pode ser uma boa 
infl uência em nossa ala ou em nosso ramo?

     Recursos Adicionais

   •   Henry B. Eyring, “Um Quórum do Sacerdó-
cio”,  A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2006, 
pp. 43–45.

    •   Michael A. Neider, “Quóruns: Princípios Reve-
lados”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 2009, 
pp. 14–16.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
p. 145.

     Dever para com Deus

   •   Muitos rapazes terão mais sucesso cumprindo 
seus planos do Dever para com Deus quando 
trabalharem neles como quórum. Considere 
a possibilidade de dar tempo ao presidente 
do quórum para discutir, com os membros do 
quórum, meios pelos quais possam cumprir 
seus planos juntos.

      L I Ç Ã O  2 2

  Deveres dos Sacerdotes
   Perguntas para Debate

   •   Quais são algumas das maneiras pelas quais o 
Sacerdócio Aarônico abençoa a vida de outras 
pessoas?

    •   O que você pode fazer agora para magnifi car 
seu chamado como portador do sacerdócio no 
futuro?

    •   Como a sua atitude com respeito ao seu ser-
viço no sacerdócio afeta aqueles a quem serve?

     Recursos Adicionais

   •   David L. Beck, “O Magnífi co Sacerdócio 
Aarônico”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 2010, 
pp. 54–56.

    •   Jeffrey   R. Holland, “O Ministério de Anjos”,  A 
 Liahona  e   Ensign , novembro de 2008, pp. 29–31.

     Dever para com Deus

   •   Considere analisar os resumos dos deveres do 
sacerdócio no livreto Dever para com Deus, 
como parte desta lição (ver páginas 22–23, 
46–47 e 70–71). Você poderia também convi-
dar os rapazes para compartilhar experiências 
que estejam tendo ao cumprir os planos que 
fi zeram para cumprir esses deveres.

 Deixe que 
os Rapazes 
Compartilhem 
  Quando os rapazes com-
partilham as verdades do 
evangelho nas reuniões 
do quórum, o testemu-
nho e a confi ança em 
falar sobre o evangelho 
aumentam. Procure opor-
tunidades no programa 
Dever para com Deus que 
permitam que eles façam 
isso durante as reuniões 
do quórum e com a 
família. 
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      L I Ç Ã O  2 3

  Preparar-se para o Sacerdócio de 
Melquisedeque
  Observação: sugere-se que todas as classes do 
Sacerdócio Aarônico estejam juntas para essa lição.

   Perguntas para Debate

   •   O que você está aprendendo com suas expe-
riências atuais no Sacerdócio Aarônico que 
estão  preparando-lhe para receber o Sacerdó-
cio de Melquisedeque?

    •   O que você diria a um amigo para incentivá-lo 
em suas responsabilidades no sacerdócio?

     Recursos Adicionais

   •   Dallin H. Oaks, “Curar os Enfermos”,  A  Liahona  
e   Ensign , maio de 2010, pp. 47–50.

    •   Henry B. Eyring, “Estejam Preparados”, 
 A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2009, 
pp. 59–62.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de convidar um ou 
mais sacerdotes para compartilhar o que eles 
têm aprendido ao completar seu projeto na 
seção intitulada “Preparar-me para Receber o 
Sacerdócio de Melquisedeque” (páginas 84–89).

      L I Ç Ã O  2 4

  Seguir o Profeta
   Perguntas para Debate

   •   Como você ajudaria alguém que está tendo 
difi culdade para seguir o profeta?

    •   O que o Senhor promete às pessoas que 
seguem o conselho dos profetas?

    •   Quais ensinamentos da conferência geral mais 
recente são signifi cativos para você? Por quê?

     Recursos Adicionais

   •   Thomas S. Monson, “Até Voltarmos a Nos 
Encontrar”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 2009, 
pp. 112–114.

    •   Quentin L. Cook, “Dar Ouvidos às Palavras do 
Profeta”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 2008, 
pp. 47–50.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 140–141.

     Dever para com Deus

   •   O livreto Dever para com Deus incentiva os 
rapazes a fazer um plano para estudar as 
escrituras e as palavras dos profetas (ver pági-
nas 14, 38 e 62). Considere a possibilidade de 
convidar os rapazes a compartilhar como as 
palavras dos profetas os têm infl uenciado.

      L I Ç Ã O  2 5

  Todo Rapaz Deve Servir Como 
Missionário
   Perguntas para Debate

   •   De que forma o trabalho missionário é uma 
parte do plano de Deus para Seus fi lhos?

    •   Quais são as bênçãos do serviço missionário?

    •   O que você pode fazer a fi m de preparar-se 
melhor para servir em uma missão de tempo 
integral?

     Recursos Adicionais

   •   L. Tom Perry, “Elevar Nossos Padrões”,  A  Liahona  
e   Ensign , novembro de 2007, pp. 46–49.

    •   Richard G. Scott, “Agora É a Hora de Servir em 
uma Missão!”  A  Liahona  e   Ensign , maio de 
2006, pp. 87–90.

    •   Ronald A. Rasband, “O Divino Chamado de 
um Missionário”,  A  Liahona  e    Ensign , maio 
de 2010, pp. 51–53.

     Dever para com Deus

   •   Convide um sacerdote que esteja trabalhando 
em seu projeto do Sacerdócio de Melquisede-
que para compartilhar o que está aprendendo 
sobre servir em uma missão de tempo integral 
(ver páginas 84–89). Você também pode con-
vidar outros rapazes (inclusive os diáconos e 
mestres) para completar algumas das atividades 
da página 87.

      L I Ç Ã O  2 6

  Bênçãos da Castidade
   Perguntas para Debate

   •   Por que os pecados sexuais são considerados 
“extremamente sérios”? (Ver o livreto  Para o 
Vigor da Juventude , 2001, pp. 26–27.)

    •   De que maneira ver pornografi a interfere em 
servir dignamente no sacerdócio?

    •    D&C 121:45  nos instrui a  “deixar que a virtude 
adorne [nossos] pensamentos incessante-
mente”. O que isso signifi ca?

     Recursos Adicionais

   •   Thomas S. Monson, “Tenham Coragem”,  A 
 Liahona  e    Ensign , maio de 2009, pp. 123–127.

    •   Dieter F. Uchtdorf, “Uma Questão de Poucos 
Graus”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2008, 
pp. 57–60.

    •   Jeffrey R. Holland, “Não Dar Mais Lugar ao 
Inimigo de Minha Alma”,  A  Liahona  e   Ensign , 
maio de 2010, pp. 44–46.

 Ensinar Como 
Aprender
  Use um tempo durante 
as reuniões do sacerdócio 
para ensinar aos rapazes 
algumas das maneiras 
pelas quais eles podem 
aprender com as escri-
turas durante seu tempo 
de estudo pessoal das 
escrituras. Por exemplo, 
você poderia convidar 
os rapazes a lerem uma 
passagem das escrituras e 
procurar uma verdade do 
evangelho. Depois peça a 
eles que façam perguntas 
como: o que aprendo 
com essa verdade e como 
posso aplicá-la em 
minha vida? 
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    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 38–42, 137–138.

     Dever para com Deus

   •   Pense em usar as seguintes atividades de apren-
dizado como parte desta lição: página 40, último 
parágrafo; e página 64, primeiro parágrafo.

     Experiências

   •   Convide os Rapazes a estudar o tópico da por-
nografi a no  Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  
(2004), pp. 137–138.

      L I Ç Ã O  2 7

  O Corpo É um Templo
   Perguntas para Debate

   •   Qual é o propósito da Palavra de Sabedoria?

    •   De que maneira, viver a Palavra de Sabedoria 
nos abençoa física e espiritualmente?

    •   O que você pode fazer para ajudar amigos ou 
familiares que têm defi culdade em obedecer a 
Palavra de Sabedoria?

     Recursos Adicionais

   •   Thomas S. Monson, “A Preparação Traz Bên-
çãos”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 2010, 
pp. 64–67.

     Dever para com Deus

   •   Alguns rapazes talvez tenham escolhido apren-
der sobre a Palavra de Sabedoria como parte 
de seu plano para entender a doutrina (ver 
páginas 18–20, 42–44 e 66–68). Considere a 
possibilidade de convidá-los a ensinar o que 
eles aprenderam, como parte da lição.

      L I Ç Ã O  2 8

  Resistir à Tentação
   Perguntas para Debate

   •   De que modo Satanás disfarça as tentações 
para induzi-lo e tentá-lo a quebrar um manda-
mento ou baixar seus padrões?

    •   O que você tem feito para resistir à tentação 
com sucesso?

    •   Quais são as vantagens de decidir com antece-
dência como você reagirá quando se defrontar 
com as tentações?

     Recursos Adicionais

   •   D. Todd Christofferson, “Disciplina Moral”, 
 A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2009, 
pp. 105–108.

    •   W.   Craig Zwick, “Não Cederemos, Não Pode-
mos Ceder”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 
2008, pp. 97–99.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2001), 
pp. 4–5, 14–21, 26–28.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 186–188.

      L I Ç Ã O  2 9

  Observância do Dia do Senhor
   Perguntas para Debate

   •   Como vocês explicariam o propósito do Dia do 
Senhor para alguém que não conhecesse nada 
a esse respeito?

    •   O que você pode fazer para santifi car o Dia do 
Senhor em um mundo que fez desse um dia 
para recreação e divertimento?

    •   Como você pode saber se uma atividade é ade-
quada para o Dia do Senhor? (Ver  D&C 59:9–13 .)

     Recursos Adicionais

   •   Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2001), 
pp. 32–33.

    •    Pregar Meu Evangelho: Guia para o Serviço 
Missionário , (2004), p. 75.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 56–57.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz escolheu estudar a seção intitulada 
“Observância do Dia do Senhor” no livreto  Para 
o Vigor da Juventude  como parte de seu plano 
para viver dignamente (ver páginas 17, 41 e 65), 
considere a possibilidade de convidá-lo a com-
partilhar algumas experiências que está tendo 
ao se esforçar para viver esse princípio.

      L I Ç Ã O  3 0

  Um Portador do Sacerdócio Aarônico 
Respeita as Mulheres
   Perguntas para Debate

   •   Pense nas moças que você conhece e nas 
mulheres que têm feito a diferença em sua 
vida. Como você pode demonstrar mais res-
peito por elas?

     Recursos Adicionais

   •   Henry B. Eyring, “A Fé e o Juramento e Convê-
nio do Sacerdócio”,  A  Liahona  e    Ensign , maio 
de 2008, pp. 61–64. Considere a possibilidade 

 Aprender, Agir, 
Compartilhar
  O livreto Dever para com 
Deus convida os rapazes 
a seguir um padrão 
para aprender, agir e 
compartilhar. Depois que 
os Rapazes aprendem um 
princípio do evangelho, 
convide-os a fazer planos 
para agir de acordo com 
o que aprenderam. Nas 
reuniões subsequentes 
do quórum, considere 
dar oportunidades a eles 
para compartilhar suas 
experiências. 
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de incluir a história de Parley P. Pratt e a decla-
ração do Presidente Eyring sobre ver nas fi lhas 
de Deus seu verdadeiro valor.

    •   L. Tom Perry, “Mães Ensinam os Filhos em Casa”, 
 A  Liahona  e    Ensign , maio de  2010, pp. 29–31.

    •   “A Família: Proclamação ao Mundo”,  A 
 Liahona , outubro de  2004, p.   49.

     Dever para com Deus

   •   A página 81 do livreto Dever para com Deus 
sugere uma atividade que pode ensinar os 
rapazes a demonstrar respeito adequado pelas 
mulheres. Considere usar esta atividade como 
parte da lição ou durante a Mutual. Dê ao 
quórum a oportunidade de discutir o que eles 
aprenderam com esta atividade.

      L I Ç Ã O  3 1

  Escolher uma Companheira Eterna
   Perguntas para Debate

   •   Que qualidades você deveria observar em uma 
jovem ao escolher uma companheira eterna?

    •   Que qualidades você pode desenvolver para 
tornar-se um bom marido?

    •   Que escolhas você está fazendo agora que vão 
prepará-lo para ser esse tipo de pessoa?

     Recursos Adicionais

   •   Russell M. Nelson, “Casamento Celestial”,  A 
 Liahona  e   Ensign , novembro de 2008, pp. 92–95.

     Experiências

   •   Pense na possibilidade de convidar uma irmã 
bem respeitada na ala para falar por alguns minu-
tos sobre quais são os atributos que ela sente que 
uma mulher deve procurar em um marido.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz escolheu estudar a seção intitulada 
“Namoro” no  Para o Vigor da Juventude  como 
parte de seu plano para viver dignamente (ver 
páginas 17, 41 e 65), considere a possibilidade 
de convidá-lo a compartilhar o que está apren-
dendo, como parte desta lição.

      L I Ç Ã O  3 2

  Preparar-se para a Investidura no 
Templo
   Perguntas para Debate

   •   Qual é o propósito da investidura?

    •   Quais são as bênçãos que acompanham o rece-
bimento da investidura?

    •   O que você pode fazer agora a fi m de 
preparar-se para receber a sua investidura 
no templo?

     Recursos Adicionais

   •   Boyd K. Packer, “Venham ao Templo”,  A 
 Liahona , outubro de 2007, pp. 14–18;    Ensign , 
outubro de  2007, pp. 18–22.

    •   Richard G. Scott, “Adorar no Templo: Fonte 
de Força e Poder em Épocas de Escassez”,  A 
 Liahona  e    Ensign , maio de 2009, pp. 43–45.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2001), 
pp. 14–16.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 182–186.

      L I Ç Ã O  3 3

  Casamento Celestial: Uma Preparação 
para a Eternidade
   Perguntas para Debate

   •   Como posso explicar a uma amigo a dife-
rença entre o casamento no templo e o casa-
mento civil?

    •   Como a sua decisão de casar-se no Templo 
afetará seu futuro e o futuro de seus fi lhos?

    •   De que maneira você pode preparar-se agora 
para um casamento celestial?

     Recursos Adicionais

   •   Russell M. Nelson, “Casamento Celestial”, 
 A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2008, 
pp. 92–95.

    •    Livreto  Para o Vigor da Juventude  (2001), 
pp. 24–25.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004),  
pp. 34–37.

      L I Ç Ã O  3 4

  Obediência
   Perguntas para Debate

   •   Como você tem infl uenciado seus amigos a 
serem obedientes ou como eles têm infl uen-
ciado você a ser obediente?

    •   Pense a respeito das experiências que teve ao 
cumprir seus planos no livreto Dever para com 
Deus. O que essas experiências lhe ensinaram 
a respeito da importância da obediência?

    •   De que modo sua obediência hoje infl uencia 
suas oportunidades futuras?

 Avaliar o Que Eles 
Sabem
  Avalie como os rapazes 
entendem as verdades 
do evangelho que são 
ensinadas nas lições. Por 
exemplo, você poderia 
pedir a eles que resumam 
ou expliquem a verdade 
com suas próprias 
palavras. Se não puderem 
explicá-la, passe mais 
tempo ajudando-os a 
entender, mesmo que isso 
signifi que que você não 
consiga ensinar todo o 
material da lição. 
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     Recursos Adicionais

   •   Dieter F. Uchtdorf, “Fazemos uma Grande 
Obra, de Modo que Não Poderemos Descer”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2009, pp. 59–62.

    •   Robert D. Hales, “Para o Sacerdócio Aarônico: 
Preparação para a Década Decisiva”,  A  Liahona  
e    Ensign , maio de 2007, pp. 48–51.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 117–118.

      L I Ç Ã O  3 5

  Fé no Senhor Jesus Cristo
   Perguntas para Debate

   •   O que signifi ca ter fé em Jesus Cristo?

    •   Em que ocasiões minha fé em Cristo foi 
fortalecida?

    •   Quais são algumas das coisas que você está 
fazendo ou pode fazer para demonstrar fé 
em Cristo?

     Recursos Adicionais

   •   Boyd K. Packer, “Oração e Inspiração”, 
 A  Liahona  e    Ensign , novembro de  2009, 
pp. 43–46.

    •   Neil L. Andersen, “Conta-me Histórias de 
Cristo”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2010, 
pp. 108–112.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 86–88.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz em seu quórum escolheu apren-
der sobre a fé  como parte de seu plano 
para entender a doutrina (ver páginas 18–20, 
42–44 e 66–68), considere a possibilidade de 
convidá-lo a vir para a reunião do quórum 
preparado para compartilhar algo que está 
aprendendo.

      L I Ç Ã O  3 6

  Bênçãos Patriarcais
   Perguntas para Debate

   •   O que é uma bênção patriarcal?

    •   Por que seria bom que eu tivesse uma bênção 
patriarcal?

    •   O que posso fazer para me preparar para rece-
ber uma bênção patriarcal?

     Recursos Adicionais

   •   Boyd K. Packer, “Conselho aos Rapazes”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2009, pp. 49–52.

    •   Ronald A. Rasband, “Experiências Especiais”, 
A  Liahona  e   Ensign , maio de 2008, pp. 11–12.

    •   James E. Faust, “As Bênçãos do Sacerdócio,” 
A  Liahona , janeiro de 1996, pp. 67–70.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 30–32.

      L I Ç Ã O  3 7

  Frutos e Dons do Espírito
   Perguntas para Debate

   •   Como você consegue reconhecer os dons espi-
rituais que recebeu?

    •   Como você foi abençoado por meio dos dons 
espirituais de outras pessoas?

    •   Como você pode usar seus dons espirituais 
para abençoar outras pessoas?

     Recursos Adicionais

   •   José A. Teixeira, “Dons para Ajudar-nos a Nave-
gar pela Vida”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 
2009, pp. 104–106.

    •   Kent D. Watson, “Moderação em Todas as Coi-
sas”,  A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2009, 
pp. 38–39.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 61–62.

      L I Ç Ã O  3 8

  O Puro Amor de Cristo
   Perguntas para Debate

   •   Quais são os diferentes atributos da caridade 
ou do “puro amor de Cristo”? (Ver  Morôni 
7:45–48 .)

    •   Quais desses atributos você vê na vida de 
outras pessoas?

    •   Quais atributos da caridade você está desenvol-
vendo ou gostaria de desenvolver em sua vida?

     Recursos Adicionais

   •   Dieter F. Uchtdorf, “O Amor de Deus”, 
A  Liahona  e   Ensign , novembro de  2009, 
pp. 21–24.

    •   Joseph B. Wirthlin, “O Grande Mandamento”, 
A  Liahona  e   Ensign , novembro de  2007, p. 
28. Considere a possibilidade de substituir o 
debate “Caridade É Amor Cristão” por partes 
deste discurso.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 32–33.

 Fortalecer o 
Quórum
  Um dos propósitos da 
reunião do quórum do 
sacerdócio é o de fortale-
cer o quórum e ajudar os 
rapazes a envolver-se no 
trabalho do quórum. Dê 
ao líder do quórum um 
tempo durante a reunião 
do sacerdócio para plane-
jar o serviço do quórum, 
fazer designações, receber 
relatórios e saber como 
estão as designações 
anteriores. 
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      L I Ç Ã O  3 9

  Banquetear-nos com as Palavras de 
Cristo
   Perguntas para Debate

   •   Quais são algumas das bênçãos que podemos 
receber ao estudar as escrituras diariamente?

    •   Quais passagens das escrituras são mais signifi -
cativas para você? Por quê?

    •   Quais são algumas das maneiras pelas quais 
podemos tornar o estudo das escrituras mais 
signifi cativo e efi caz?

     Recursos Adicionais

   •   Jeffrey R. Holland, “Segurança para a Alma”, 
 A  Liahona  e   Ensign , novembro de 2009, 
pp. 88–90.

    •   D. Todd Christofferson, “A Bênção das Escri-
turas”,  A  Liahona  e    Ensign , maio de 2010, 
pp. 32–35.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 67–71.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar as ativida-
des de aprendizado encontradas em “Orar e 
Estudar as Escrituras” como parte desta lição 
(ver páginas 14, 38 e 62). Você poderia tam-
bém dar tempo aos rapazes para traçar pla-
nos sobre esse tópico em seu livreto Dever 
para com Deus ou compartilhar experiências 
que eles tiveram estudando as escrituras.

      L I Ç Ã O  4 0

  Fazer a Obra Missionária
   Perguntas para Debate

   •   Como o seu exemplo de vivência do evange-
lho pode ser uma ferramenta para fazer a obra 
missionária?

    •   O que nos impede de compartilhar o evange-
lho? Como podemos sobrepujar essa relutância?

    •   Quem você conhece que poderia convidar para 
aprender sobre o evangelho? Como você pode-
ria abordar essa pessoa?

     Recursos Adicionais

   •   M. Russell Ballard, “A Verdade de Deus Irá 
Avante”,  A  Liahona  e    Ensign , novembro de 
2008, pp. 81–84.

    •   Brent H. Nielson, “Um Chamado para a Nova 
Geração”,  A  Liahona  e    Ensign , novembro de 
2009, pp. 95–97.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 118–120.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar as atividades 
de aprendizado encontradas em “Convidar 
Todos a Vir a Cristo” como parte desta lição 
(ver páginas 28, 52 e 76). Você poderia também 
dar tempo aos rapazes para traçar planos 
sobre esse tópico em seu livreto Dever para 
com Deus ou compartilhar experiências que 
eles tiveram convidando outras pessoas a vir a 
Cristo.

      L I Ç Ã O  4 1

  Tornar-se Mais Semelhante a Nosso 
Salvador
   Perguntas para Debate

   •   Quais histórias das escrituras mostram como o 
Salvador tratava as outras pessoas e como você 
deve tratá-las?

    •   O que você está fazendo ou o que pode mudar 
em sua vida para tornar-se mais semelhante ao  
Salvador?

     Recursos Adicionais

   •   Henry B. Eyring, “Nosso Exemplo Perfeito”,  A 
 Liahona  e   Ensign , novembro de 2009, pp. 70–73.

    •   Dieter F. Uchtdorf, “Vós Sois Minhas Mãos”, 
 A  Liahona  e   Ensign , maio de 2010, pp. 68–75.

     Dever para com Deus

   •   No livreto Dever para com Deus, os sacerdotes 
são convidados a estudar os ensinamentos do 
Salvador sobre como tratar as outras pessoas 
e depois colocar em prática esses ensinamen-
tos com seus familiares e amigos (ver páginas 
79–83). Pense na possibilidade de convidar um 
sacerdote para compartilhar algumas de suas 
experiências e o que ele aprendeu.

      L I Ç Ã O  4 2

  Ser Humilde e Ensinável
   Perguntas para Debate

   •   Quais são as características de um humilde 
seguidor de Cristo?

    •   Como o orgulho pode afetar seu relaciona-
mento com o Pai Celestial ou com as pessoas 
ao seu redor?

     Recursos Adicionais

   •   Thomas S. Monson, “Tenham Bom Ânimo”,  A 
 Liahona  e    Ensign , maio de 2009, pp. 89–92.

 Usar as Palavras 
dos Profetas
  Ajude os rapazes a se 
familiarizarem com os 
ensinamentos mais 
recentes dos profetas 
vivos. Use os “Recursos 
Adicionais” deste guia 
para encontrar com 
facilidade os discursos 
recentes de conferências 
que contêm citações e 
histórias relacionadas ao 
tópico da lição. 
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    •   Henry   B. Eyring, “Com os Corações Entrelaça-
dos em União”,  A  Liahona  e    Ensign , novembro 
de 2008, pp. 68–71.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude   (2001), p.40.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), p. 99.

      L I Ç Ã O  4 3

  Pensamentos e Linguagem
   Perguntas para Debate

   •   Quais são algumas fontes de maus pensa-
mentos que podem levar ao mau linguajar 
ou comportamento?

    •   Como você pode controlar o que vê e ouve? 
Como você pode se livrar dos maus pensa-
mentos?

     Recursos Adicionais

   •   Boyd K. Packer, “Oração e Inspiração”, 
A  Liahona  e    Ensign , novembro de 2009, 
pp. 43–46. 

    •   Jeffrey   R. Holland, “A Língua dos Anjos”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2007, pp. 16–18.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude   (2001), 
pp. 22–23.

     Dever para com Deus

   •   O livreto Dever para com Deus convida os 
Rapazes a estudar as seções de  Para o Vigor 
da Juventude  como parte de seu plano para 
viver dignamente (ver páginas 17, 41 e 65). Se 
as seções que eles escolheram se aplicam a esta 
lição (por exemplo, “Diversão e Mídia”, “Música 
e Dança”, ou “Linguagem”), você poderia convi-
dá-los a compartilhar o que estão aprendendo.

      L I Ç Ã O  4 4

  Prestar Serviço ao Próximo
   Perguntas para Debate

   •   Como o seu serviço ao próximo tem feito dife-
rença na vida dessas pessoas?

    •   A quem na ala ou na comunidade o quórum 
poderia servir? Quais planos o quórum pode 
fazer para servir a essas pessoas?

     Recursos Adicionais

   •   Thomas S. Monson, “O Que Fiz Hoje por 
Alguém?”  A  Liahona  e   Ensign , novembro de 
2009, pp. 84–87.

    •   Dallin H. Oaks, “Serviço Abnegado”,  A  Liahona  
e   Ensign , maio de 2009, pp. 93–96.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude   (2001), p. 38.
    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 

pp. 178–179.

     Dever para com Deus

   •   Você poderia usar a atividade de aprendizado 
encontrada em “Prestar Serviço ao Próximo” 
como parte desta lição (ver páginas 26, 50 e 
74). Se considerar oportuno, dê tempo aos 
Rapazes para debater seus planos de prestar 
serviço como quórum (o presidente do quó-
rum deverá conduzir o debate). Você poderia 
também convidá-los a compartilhar experiên-
cias que tiveram ao cumprir seus planos de 
prestar serviço.

      L I Ç Ã O  4 5

  Fortalecer Testemunhos 
Partilhando-os
   Perguntas para Debate

   •   O que é um Testemunho?
    •   Como você pode compartilhar seu testemunho 

com seus amigos sem parecer que está pregando?

     Recursos Adicionais

   •   Dallin H. Oaks, “Testemunho”,  A  Liahona  e 
  Ensign , maio de 2008, pp. 26–29.

    •   Robert D. Hales, “Nosso Dever para com Deus: 
A Missão dos Pais e Líderes para com a Nova 
Geração”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2010, 
pp. 95–98.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 189–191.

     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de convidar os 
rapazes a compartilhar como seu testemunho 
tem crescido ao trabalharem para cumprir seus 
planos do livreto Dever para com Deus.

      L I Ç Ã O  4 6

  Ensino Familiar Efi ciente
   Perguntas para Debate

   •   Quais são suas responsabilidades como mestre 
familiar?

    •   Como portador do Sacerdócio Aarônico, como 
você pode fortalecer as famílias que ensina?

    •   Como você tem sido fortalecido pelo ensino 
familiar?

     Recursos Adicionais

   •   Henry B. Eyring, “Soldado Abatido!” A  Liahona  
e   Ensign , maio de 2009, pp. 63–66.

    •   Henry B. Eyring, “Agir com Toda a Diligência”, 
 A  Liahona  e    Ensign , maio  de 2010, pp. 60–63.

    •    Livreto  Para o Vigor da Juventude   (2001), p. 38.

 Reagir de Maneira 
Positiva

  “Caso reaja de forma 
positiva a todos os 
comentários sinceros, 
você pode ajudar seus 
alunos a sentirem-se 
mais confi antes em sua 
capacidade de participar 
de uma discussão. Você 
pode dizer, por exemplo: 

“Obrigado por sua 
resposta”, (…) ou  “Esse 
exemplo é muito bom”. 
( Ensino, Não Há Maior 
Chamado,  p. 64). 
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     Dever para com Deus

   •   Considere a possibilidade de usar as partes 
aplicáveis das atividades de aprendizado das 
páginas 52 e 76 como parte desta lição. Você 
poderia dar tempo aos mestres e sacerdotes na 
reunião do quórum para fazer planos com o 
intuito de melhorar como mestre familiar, ou 
você poderia convidá-los a compartilhar expe-
riências que tiveram ao cumprir seus planos.

      L I Ç Ã O  4 7

  Honestidade
   Perguntas para Debate

   •   Quais são algumas consequências da desones-
tidade?

    •   Quais são algumas coisas que você pode fazer 
para sobrepujar a tentação de ser desonesto?

     Recursos Adicionais

   •   Joseph B. Wirthlin, “Lições Que Aprendi na 
Vida”,  A  Liahona  e   Ensign , maio de 2007, 
p. 45–47. Compartilhe a história sobre futebol 
americano contada pelo Élder Wirthlin para 
complementar a lição.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude   (2001), p. 31.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), p. 98.

     Dever para com Deus

   •   Se um rapaz escolheu estudar a seção intitulada 
“Honestidade” no  Para o Vigor da Juventude  
como parte de seu plano para viver digna-
mente (ver páginas 17, 41 e 65), considere a 
possibilidade de convidá-lo a compartilhar o 
que está aprendendo com seu estudo.

      L I Ç Ã O  4 8

  Preparar-se para Servir por Meio da 
Educação
   Perguntas para Debate

   •   Por que você deve continuar aprendendo, 
mesmo que já tenha um emprego?

    •   Quais são algumas profi ssões relacionadas a 
suas metas, interesses e talentos?

    •   O que você pode fazer agora a fi m de prepa-
rar-se para uma profi ssão que lhe permitirá 
sustentar sua família?

     Recursos Adicionais

   •   Dieter F. Uchtdorf, “Dois Princípios para Quais-
quer Condições Econômicas”,  A  Liahona  e 
  Ensign , novembro de 2009, pp. 55–58.

    •   Boyd K. Packer, “Conselho aos Rapazes”,  A 
 Liahona  e   Ensign , maio de 2009, pp. 49–52.

    •   Livreto  Para o Vigor da Juventude   (2001), p. 9.

    •    Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho  (2004), 
pp. 63–64.

     Dever para com Deus

   •   No livreto Dever para com Deus, os mestres são 
convidados a aprender sobre a importância de 
ganhar conhecimento e então criar um projeto 
relacionado à educação (ver páginas 55–59). 
Considere a possibilidade de convidar um mestre 
para compartilhar algumas de suas experiências 
e o que ele aprendeu. Você poderia também 
dar tempo aos mestres na reunião do quórum 
para completar uma atividade de aprendizado e 
começar a criar seu projeto.

      L I Ç Ã O  4 9

  Temos um Legado Maravilhoso
   Perguntas para Debate

   •   Quais bênçãos específi cas você tem recebido 
devido ao evangelho na Terra hoje?

    •   O que você está fazendo agora que ajudará a 
sua família a ter uma boa reputação?

    •   O que você quer que seus futuros fi lhos e 
netos lembrem sobre você?

     Recursos Adicionais

   •   Boyd   K. Packer, “A Prova”,  A  Liahona  e   Ensign , 
novembro de 2008, pp. 88–91.

    •   L. Tom Perry, “O Modo Antigo de Encarar o 
Futuro”,  A  Liahona  e    Ensign , novembro de 
2009, pp. 73–76.

    •   Marcos A. Aidukaitis, “Porque Ele Leu o Livro 
de Mórmon”,  A  Liahona  e    Ensign , novembro 
de 2008, pp. 15–17.                     

 Prestar Testemunho
  “O professor inspirado, o 
que prega pelo poder 
do Espírito, deve prestar 
testemunho de que a 
doutrina que ensina é ver-
dadeira” ( Ensino, Não Há 
Maior Chamado,  p. 10). 
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