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O Programa do Seminário de Estudo no Lar é feito para 
ajudá-lo a fortalecer seu entendimento do evangelho de 
Jesus Cristo e aplicar seus ensinamentos em sua vida diária 
por meio do estudo das escrituras. Para seu estudo neste 
ano letivo, primeiramente você completará as designações 
de leitura dos textos das escrituras para este curso — O 
Livro de Mórmon — e depois completará as lições indivi-
duais. Uma vez por semana você vai se encontrar com um 
professor do seminário para entregar sua lição e participar 
da aula semanal.

O seminário é um programa diário de educação religiosa. 
O estudo das escrituras em espírito de oração deve ser uma 
prática diária. É preciso cumprir suas designações do semi-
nário todos os dias letivos, mesmo que você não frequente 
as aulas todos os dias. Há 32 unidades a ser completadas 
durante o curso. O gráfico de leitura na página viii mostra 
o que você deve estudar para cada unidade. Seu professor 
vai ajudá-lo a entender quando termina cada unidade. As 
lições deste guia de estudo devem levar aproximadamente 
30 minutos para ser completadas, além de seu estudo diário 
das escrituras.

É necessário que você tenha dois diários de estudo das 
escrituras (ou dois cadernos), além de seu diário pessoal, 

nos quais você escreverá as designações das atividades do 
guia de estudo. Toda semana que se encontrar com seu 
professor, você deve abrir o diário de estudo das escrituras 
que contém as designações realizadas das atividades do 
guia de estudo feitas por você durante aquela semana. 
Seu professor vai ler as designações, fazer anotações nelas 
e devolver o diário de estudo das escrituras a você na 
semana seguinte. Você também pode escrever as respostas 
em uma folha solta de fichário e entregar as páginas nas 
quais você trabalhou naquela semana. Depois, quando 
seu professor devolver as páginas, você pode colocá-las 
de volta no fichário.

Usar Este Manual no Programa 
do Seminário Diário
Este manual pode ser usado pelos professores e pelos alunos 
no programa do seminário diário para melhorar as lições ou 
nos trabalhos de recuperação. Contudo, ele não foi feito 
para ser dado a todos os alunos do seminário diário. Se 
algum aluno precisar fazer trabalho de recuperação para 
obter crédito, o professor pode dar a esse aluno a designa-
ção de preencher a lição de estudo no lar correspondente ao 
dia que perdeu.

Introdução ao Programa do 
Seminário de Estudo no Lar
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você verá como as palavras ditas pelo Senhor a Néfi 
foram inteiramente cumpridas. Termine a lição de hoje 
lendo 1 Néfi 2:22–24.

Deus abençoa os que são obedientes e fiéis. Pon-
dere seu nível de obediência no cumprimento dos 
mandamentos de Deus. Qual seria uma maneira de 
você ser mais obediente? Siga a inspiração que rece-
ber do Espírito.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de 
 compartilhar com meu professor:

UNIDADE 2: DIA 3

1 Néfi 3–4
Introdução
O Senhor ordenou que Leí enviasse seus filhos de 
volta para Jerusalém a fim de obter as placas de latão 
de Labão. Lamã e Lemuel não conseguiam enxergar 
como poderiam cumprir esse mandamento, mas Néfi 
tinha fé que o Senhor iria fornecer um meio pelo qual 
poderiam cumprir o que Ele havia pedido. Apesar de 
repetidas dificuldades, Néfi persistiu fielmente em 
fazer o que o Senhor havia pedido. Consequente-
mente, ele foi guiado pelo Espírito Santo e obteve as 
placas com sucesso. O que aconteceu com Néfi mostra 
que a obediência persistente nos qualifica para a ajuda 
do Senhor nas situações difíceis. 

1 Néfi 3:1–9, 19–20
Os filhos de Leí retornam a Jerusalém
Você já se deparou com uma situação difícil e se 
perguntou como seria resolvida? A lição de hoje pode 
ajudar a fortalecer sua fé e sua determinação de ser 
obediente diante de situações difíceis. Comece lendo 
1 Néfi 3:1–6 e destaque em suas escrituras o man-
damento que o Senhor deu a Leí para os filhos dele 
cumprirem. Também observe a diferença na maneira 
como Lamã e Lemuel reagiram ao mandamento do 
Senhor, em contraste com a reação de Néfi. 

Para compreender a dificuldade da ordem dada pelo 
Senhor, é útil saber que a distância entre Jerusalém e 
o Mar Vermelho (o Golfo de Áquaba) é de quase 300 
quilômetros através de um terreno árido e quente, 

infestado de ladrões. Leí e sua família tinham viajado 
três dias depois daquele ponto (ver 1 Néfi 2:5–6), e 
então o Senhor disse que seus filhos deveriam voltar 
a Jerusalém. Leia 1 Néfi 3:7–8 e identifique o motivo 
citado por Néfi para sua disposição em obedecer ao 
mandamento do Senhor. 

Néfi prestou testemunho do princípio de que, se faze-
mos o que o Senhor ordena, Ele prepara um cami-
nho para que o cumpramos. Ao continuar a estudar 
1 Néfi 3, pense em como o exemplo de coragem e 
determinação deixado por Néfi pode inspirá-lo a ser 
mais obediente e a demonstrar mais fé no Senhor. 
Preste atenção especialmente a como Néfi reagiu às 
dificuldades. Embora Néfi enfrentasse adversidades 
quando ele e os irmãos tentaram obter as placas de 
latão, ele decidiu não murmurar (ver 1 Néfi 3:6).

As placas de latão continham “o registro dos judeus” 
(1 Néfi 3:3), que eram suas escrituras. Continham 
alguns dos escritos e das informações que hoje se 
encontram no Velho Testamento, bem como outros 
escritos proféticos. Leia 1 Néfi 3:19–20 e sublinhe o 
que as placas de latão continham que as tornavam tão 
importante para a família e os descendentes de Leí. 

Domínio das Escrituras — 1 Néfi 3:7
Leia 1 Néfi 3:7 três vezes (você pode variar a forma 
de ler essa passagem: em voz alta ou em silêncio). 
Feche as escrituras e tente escrever respostas para as 
seguintes perguntas sem olhar para o versículo:

•	 Para	quem	Néfi	estava	falando?	  
 

•	O	que	Néfi	se	comprometeu	a	fazer?	  
 

•	O	que	Néfi	sabia	que	o	Senhor	faria?	  
 

Abra suas escrituras e revise 1 Néfi 3:7 e suas respostas.

O Profeta Joseph Smith disse: “Adotei a seguinte regra: 
Quando o Senhor ordenar, faça-o” (History of the Church, 
vol. 2, p. 170). Você pode escrever essa declaração em 
suas escrituras ao lado de 1 Néfi 3:7.

1 Néfi 3:10–31
Labão rouba os bens de Leí e tenta matar Néfi e seus irmãos
Deus nos abençoa de diversos modos quando obede-
cemos a Seus mandamentos. O que aconteceu com 
Néfi ao obter as placas de latão confirma seu teste-
munho de que Deus providencia um meio para que 
Seus filhos cumpram Seus mandamentos 1 Néfi 3:7). 
Use a seguinte tabela para estudar as duas tentativas 
feitas pelos filhos de Leí para obter as placas de latão. 
Escreva a resposta para as perguntas da coluna para 

Usar o Manual do Aluno de Estudo no Lar 

Introdução ao Texto 
das Escrituras

A introdução fornece algu-
mas informações sobre o his-
tórico e um sumário do texto 
das escrituras para cada lição.

Registrar as Respostas 
no Manual

De vez em quando será 
pedido que você escreva 
as respostas no manual 
nos espaços em branco 

ou em uma tabela. 

Agrupamento de 
Versículos e Resumo 

Contextual
O agrupamento de versí-
culos reflete as interrup-
ções naturais nas quais 

acontece uma mudança 
de ação ou de tópico. 

Cada um deles é seguido 
por um simples resumo de 

acontecimentos ou ensi-
namentos nos versículos.

Domínio das Escrituras
Cada uma das 25 passagens 

de domínio das escritu-
ras do Livro de Mórmon 

é vista separadamente na 
aula em que aparecem, a 

fim de ajudá-lo a domi-
nar melhor a escritura. 
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1 Néfi 7:6–15
Néfi tenta persuadir seus irmãos a prosseguir sua jornada 
pelo deserto

Leia 1 Néfi 7:6–7 e 
descubra por que Lamã, 
Lemuel e alguns mem-
bros da família de Ismael 
se rebelaram durante 
sua jornada no deserto. 
Imagine como seria 
estar no lugar de Néfi 
nessa situação. Pense no 
que você diria a Lamã, 
Lemuel e à família de 
Ismael para tentar per-
suadi-los a prosseguir 
sua jornada até a terra 
da promissão. 

Leia 1 Néfi 7:8–12 e 
identifique as pergun-
tas que Néfi fez a seus 
irmãos para tentar per-

suadi-los a não voltar para Jerusalém. Quais eram as 
três verdades que Néfi disse que seus irmãos haviam 
esquecido?

Responda o seguinte em seu diário de estudo das 
escrituras.

 2. Como a lembrança dessas três verdades ajudaram 
Lamã e Lemuel a ser fiéis ao Senhor?
 3.  Aliste 4–5 bênçãos que você recebeu do Senhor. 
Como a lembrança do que o Senhor fez por você o ajuda 

a ser fiel na decisão de segui-Lo?
Leia 1 Néfi 7:13–15 e identifique o que Néfi disse que 
aconteceria com Lamã, Lemuel e os membros rebeldes 
da família de Ismael se eles voltassem a Jerusalém.

 4. Escreva um parágrafo em seu diário de estudo das 
escrituras sobre por que é essencial lembrar o que o 

Senhor fez por você e seguir Sua orientação. 

1 Néfi 7:16–22
O Senhor liberta Néfi
Continue a imaginar como teria sido estar no lugar 
de Néfi naquela situação, ao ler 1 Néfi 7:16. O que 
você faria?

Néfi orou. Leia sua oração em 1 Néfi 7:17–18 e identifi-
que pelo que Néfi orou. 

Observe que Néfi pediu que fosse libertado “de acordo 
com [sua] fé”. Uma das lições que aprendemos nesses 
versículos é a de que Deus responde às orações de 
acordo com nossa fé. Orar com fé significa orar con-
fiando no Senhor e sempre inclui a disposição de agir. 

Estude a seguinte declaração do Élder David A. Bednar, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, a respeito da ora-
ção de Néfi em 1 Néfi 7:17 e o poder da Expiação de 
mudar nosso coração. Sublinhe toda frase que o ajudar 
a compreender a importância de estarmos dispostos a 
agir ao orarmos com fé.

“Sabem pelo que eu provavelmente teria 
orado se eu tivesse sido amarrado por 
meus irmãos? Minha oração teria incluído 
o pedido de que algo ruim acontecesse a 
meus irmãos e terminaria com a frase: 
‘Liberta-me das mãos de meus irmãos’ 

ou, em outras palavras, ‘Por favor, livra-me desta 
situação, agora mesmo!’ É de especial interesse para 
mim o fato de que Néfi não orou, como eu provavel-
mente teria orado, para que a situação fosse mudada. 
Em vez disso, orou para ter forças para mudar suas 
circunstâncias. E suponho que ele tenha orado dessa 
maneira justamente porque sabia e compreendia e 
tinha sentido o poder capacitador da Expiação do 
Salvador. (…)

Irmãos e irmãs, a implicação desse episódio para cada 
um de nós é bem direto. À medida que passamos a 
compreender e a aplicar o poder capacitador da Expia-
ção em nossa vida pessoal, vamos orar e buscar forças 
para mudar nossa situação, em vez de orar pedindo 
que nossa situação seja mudada. Vamos tornar-nos 
agentes que ‘agem’ em vez de pessoas passivas ‘que 
recebem a ação’ (2 Néfi 2:14)” (“‘In the Strength of the 
Lord’ [Na Força do Senhor] (Palavras de Mórmon 1:14; 
Mosias 9:17; Mosias 10:10; Alma 20:4)”, Brigham Young 
University 2001–2002 Speeches, 2002, p. 124).

 5. Responda a uma das seguintes perguntas em seu diá-
rio de estudo das escrituras:

 a. Quando em sua vida você orou com fé e reconheceu a res-
posta do Senhor a sua oração?
 b. Como você pode seguir o exemplo de Néfi, orar e buscar for-
ças para mudar suas circunstâncias em vez de orar para que 
suas circunstâncias sejam mudadas?

Depois que Néfi foi libertado das cordas que o pren-
diam, seus irmãos quiseram atacá-lo de novo. Leia 
1 Néfi 7:19–21 e identifique o que o impressionou 
na atitude de Néfi. Pense em uma situação em sua 
própria família que exigiu o perdão. Pondere por que é 

O estudo das escrituras pode 
tornar-se mais significativo 
se você visualizar na mente o 
que está acontecendo. Imagine 
como se sentiria e agiria se 
fizesse parte dos acontecimen-
tos descritos nas escrituras. 
Isso também pode ajudá-lo 
a se dar conta de como os 
relatos das escrituras podem 
ser parecidos com situações de 
sua vida e a prepará-lo para 
aplicar as verdades ensinadas 
nas escrituras. 

Visualizar as 
Escrituras

Designações do 
Diário de Estudo 
das Escrituras
As designações do diário 
de estudo das escrituras 
serão escritas e entregues 
ao professor toda semana 
para receber comentários. 
Pensar cuidadosamente para 
responder vai ajudá-lo a ter 
experiências significativas à 
medida que você aprende 
e aplica as verdades das 
escrituras.

Doutrinas e Princípios
À medida que as doutrinas 
e os princípios surgirem 
no texto das  escrituras, 
eles serão destacados 
na lição para ajudá-lo a 
 reconhecê-los.

Auxílios de Estudo
Os auxílios de estudo 
fornecem ideias e explicam 
práticas que possibilitam 
a melhora do estudo e do 
entendimento das escrituras. 
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Gráfico de Leitura do Livro de Mórmon
Número da 

Unidade Capítulos Designados Lidos Nesta Semana Dias em Que Li as Escrituras 

1

Página de Rosto | Introdução | Depoimentos de Três Testemunhas | Depoimento de Oito 
Testemunhas | Testemunho do Profeta Joseph Smith | Breve Explicação sobre o Livro de 
Mórmon D S T Q Qui S S

2 1 Néfi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | D S T Q Qui S S

3 1 Néfi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D S T Q Qui S S

4 1 Néfi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | D S T Q Qui S S

5 1 Néfi 20 | 21 | 22 | 2 Néfi 1 | 2 | 3 | D S T Q Qui S S

6 2 Néfi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D S T Q Qui S S

7 2 Néfi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D S T Q Qui S S

8 2 Néfi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | D S T Q Qui S S

9 2 Néfi 32 | 33 | Jacó 1 | 2 | 3 | 4 | D S T Q Qui S S

10 Jacó 5 | 6 | 7 | Enos 1 | Jarom 1 | Ômni 1 | D S T Q Qui S S

11 Palavras de Mórmon 1 | Mosias 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D S T Q Qui S S

12 Mosias 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | D S T Q Qui S S

13 Mosias 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D S T Q Qui S S

14 Mosias 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | D S T Q Qui S S

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D S T Q Qui S S

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D S T Q Qui S S

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | D S T Q Qui S S

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | D S T Q Qui S S

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | D S T Q Qui S S

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | D S T Q Qui S S

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | D S T Q Qui S S

22 Helamã 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D S T Q Qui S S

23 Helamã 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D S T Q Qui S S

24 3 Néfi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | D S T Q Qui S S

25 3 Néfi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D S T Q Qui S S

26 3 Néfi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | D S T Q Qui S S

27 3 Néfi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D S T Q Qui S S

28 4 Néfi 1 | Mórmon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | D S T Q Qui S S

29 Mórmon 8:12–41 | 9 | Éter 1 | 2 | 3 | D S T Q Qui S S

30 Éter 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D S T Q Qui S S

31 Éter 13 | 14 | 15 | Morôni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | D S T Q Qui S S

32 Morôni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | D S T Q Qui S S
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Introdução ao Livro de Mórmon

O Que É o Livro de Mórmon?
O Livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Ele 
contém escritos de profetas antigos que fazem um relato da 
comunicação de Deus com um ramo da casa de Israel no con-
tinente americano. Para os santos dos últimos dias o Livro de 
Mórmon é considerado escritura sagrada, assim como a Bíblia, 
Doutrina e Convênios e A Pérola de Grande Valor. O Livro de 
Mórmon é um registro de grandes civilizações americanas 
antigas.

Desde sua primeira publicação em inglês em 1830, o Livro 
de Mórmon foi traduzido para muitos idiomas e as cópias 
impressas ultrapassaram 150 milhões. Foi descrito pelos pro-
fetas de Deus como a “pedra angular” de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Por que o estudo do Livro de Mórmon 
é importante para mim?
O Presidente Ezra Taft Benson ensinou que a bênção de apro-
ximar-se mais de Deus é prometida àqueles que estudam o 
Livro de Mórmon com o coração sincero:

“Não há algo no fundo de nosso coração que anseia por se 
achegar a Deus, por ser mais semelhante a Ele no cotidiano, 
por sentir Sua presença conosco constantemente? Se assim 
for, o Livro de Mórmon nos ajudará nisso mais do que qual-
quer outro livro.

O Livro de Mórmon não apenas nos ensina a verdade, 
embora de fato o faça. O Livro de Mórmon não só presta 
testemunho de Cristo, embora também de fato o faça. Há 
algo mais. Existe um poder no livro que começa a fluir para 
nossa vida no momento em que iniciamos um estudo sério 
de seu conteúdo. Acharemos mais forças para resistir à ten-
tação. Estaremos mais aptos a evitar ciladas. Encontraremos 
forças para permanecer no caminho estreito e apertado. As 
escrituras são chamadas de ‘palavras de vida’ (ver D&C 
84:85) e em nenhum lugar isso é mais verdade do que no 
Livro de Mórmon. Quando você começar a ter fome e sede 
dessas palavras, encontrará vida em cada vez mais abundân-
cia” (“O Livro de Mórmon — Pedra Angular de Nossa Reli-
gião”, A Liahona, janeiro de 1987.)

O Livro de Mórmon foi escrito para nós. Mórmon, um profeta 
antigo de quem o livro recebeu o nome, e seu filho Morôni 
resumiram séculos de registros ao compilarem as placas de 
ouro a partir das quais o Profeta Joseph Smith traduziu o Livro 

de Mórmon. Deus, que conhece o fim desde o princípio, ins-
pirou Seus profetas sobre o que incluir no resumo que seria 
útil para nós hoje. Morôni, que foi o último profeta a escrever 
no Livro de Mórmon, previu nossos dias: “Eis que eu vos falo 
como se estivésseis presentes e, contudo, não estais. Mas eis 
que Jesus Cristo vos mostrou a mim e conheço as vossas 
obras” (Mórmon 8:35).

O Presidente Benson também ensinou que o estudo do Livro 
de Mórmon vai ajudá-lo a discernir entre o bem e o mal:

“O Livro de Mórmon aproxima o homem de Cristo basica-
mente de duas maneiras: Primeira: fala claramente de Cristo 
e de Seu evangelho. Atesta a divindade do Filho e a necessi-
dade de um Redentor e de confiarmos Nele. Presta testemu-
nho da Queda, da Expiação e dos primeiros princípios do 
evangelho, inclusive de nossa necessidade de ter um coração 
quebrantado, um espírito contrito e um renascimento espiri-
tual. Ele proclama que devemos perseverar até o fim em reti-
dão e viver a vida moral de um santo.

Segunda: O Livro de Mórmon desmascara os inimigos de 
Cristo. Ele confunde falsas doutrinas e extirpa contendas (ver 
2 Néfi 3:12). Ele fortalece os humildes seguidores de Cristo 
contra as investidas malignas, estratégias e doutrinas do diabo 
em nossos dias. O tipo de apóstatas descrito no Livro de Mór-
mon é semelhante aos que temos hoje. Deus, em sua infinita 
presciência, moldou o Livro de Mórmon de tal forma que 
pudéssemos ver o erro e saber como combater os falsos con-
ceitos educacionais, políticos, religiosos e filosóficos de hoje” 
(“The Book of Mormon Is the Word of God”, Ensign, maio de 
1975, p. 64).

A Respeito do Livro de Mórmon
O Livro de Mórmon é formado por 15 livros menores. Oito 
desses livros têm o cabeçalho escrito nas placas de ouro origi-
nais traduzidas pelo Profeta Joseph Smith: 1 Néfi, 2 Néfi, Jacó, 
Alma, Helamã, 3 Néfi, 4 Néfi e Éter. Alguns capítulos do Livro 
de Mórmon também são precedidos por um cabeçalho que 
estava incluído nas placas de ouro originais (exceto as frases 
sobre a inclusão dos capítulos): Mosias 9, Mosias 23, Alma 5, 
Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, Alma 38, 
Alma 39, Alma 45, Helamã 7, Helamã 13, 3 Néfi 11 e 
Morôni 9.

No início de cada capítulo do Livro de Mórmon há, impresso 
em itálico, um breve resumo do capítulo. Esses resumos dos 
capítulos foram escritos e adicionados sob a direção da Pri-
meira Presidência e não faziam parte do texto original do 
Livro de Mórmon que estava nas placas de ouro.
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APPENDIX

Possíveis Locais do Livro de Mórmon (em relação uns aos outros)*

Rio Sidon

Deserto de Her-
montes

Deserto do Sul

Deserto do Leste

Estreita Faixa de Deserto

Terra do Norte

Abundância

Zaraenla

Mar do Norte

Faixa Estreita de Terra

Desolação
Mar do Norte

Muleque
Ômner

Gide
Moriânton

Leí
Jérson

Morôni

Gideão

Amonia

Colina de Mânti
Noé

Sidom Colina de Aniú
Judeia

Antípara Minon Aarão

Cumêni Zeezrom

Meleque
Mânti

Antiônum

Nefia

Terra da Primeira Herança

Néfi (Leí-Néfi)

Amulon

Helã

Silom
Midôni

Mórmon

Mar do Oeste Mar do Leste

Midiã
Jerusalém

Senlon
Ismael

Lemuel

Simnilon

Colina de Ripla

* Possíveis relações de locais do Livro 
de Mórmon, com base em evidências 
internas. Não se deve tentar identifi-
car pontos deste mapa com nenhum 
local geográfico existente.
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1

UNIDADE 1: DIA 1

O Estudo das 
Escrituras
Introdução
O propósito desta lição é ajudá-lo a aprender como 
estudar as escrituras e convidar o Espírito Santo a 
inspirá-lo e ensiná-lo durante o estudo. Esta lição tam-
bém ensinará habilidades que o ajudarão a entender 
melhor as escrituras e aplicar os ensinamentos delas 
em sua vida. Ao estudar esta lição, pense em manei-
ras de convidar o Espírito Santo para seu estudo do 
evangelho.

Aprender pelo Estudo e pela Fé
Imagine que você queira melhorar sua forma física e, 
então, pede a um amigo que faça exercícios por você.  
O quanto os exercícios praticados por seu amigo 
mudariam sua forma física? Relacionando esse 
 exemplo a seu crescimento espiritual, assim como uma 
pessoa não pode se exercitar por outra, não se pode 
aprender o evangelho por outra pessoa. Cada um de 
nós é responsável por nosso próprio aprendizado do 
evangelho e crescimento espiritual.

Em Doutrina e Convênios 88:118, o Senhor descreveu 
como aprender o evangelho. Ao ler, identifique o que 
precisa fazer para aprender o evangelho e complete a 
seguinte declaração: “Procurai conhecimento, sim, pelo 
-------------------- e também pela --------------------.”

Procurar conhecimento pelo estudo e pela fé requer 
esforço pessoal. Seu esforço ao estudar o evangelho em 
espírito de oração convidará o Espírito Santo a participar 
do processo de aprendizagem. Algumas das maneiras 
de se esforçar em seu estudo do evangelho este ano são: 
orar pedindo entendimento, fazer as tarefas do semi-
nário, prestar testemunho, compartilhar com os outros 
suas experiências ao viver o evangelho e aplicar em sua 
vida o que aprendeu.

Algo essencial que você pode fazer para convidar o 
Espírito Santo para fazer parte de seu aprendizado 
espiritual é estudar as escrituras diariamente. O estudo 
diário das escrituras ajuda-o a ouvir a voz do Senhor 
falando com você (ver D&C 18:34–36). Élder Robert D. 
Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, prometeu: 
“Quando queremos que Ele fale conosco, estudamos 
as escrituras; pois Suas palavras são ditas por meio 
de Seus profetas. Ele então nos ensinará, se ouvirmos 
os sussurros do Espírito Santo (“As Santas Escrituras: 

O Poder de Deus para Nossa Salvação”, A Liahona, 
novembro de 2006, p. 24).

Ao ler as escrituras e convidar o Espírito Santo para 
participar de seu estudo, você receberá as bênçãos 
de maior crescimento espiritual, maior proximidade 
de Deus, mais revelação em sua vida, mais força para 
resistir à tentação, e testemunho mais forte sobre o 
evangelho de Jesus Cristo.

Estudo das Escrituras
O Presidente Marion G. Romney, da Primeira Presidên-
cia, identificou um dos principais propósitos das escri-
turas quando disse: “As escrituras foram escritas a fim 
de preservar princípios para nosso próprio benefício” 
(ver “Registros de Grande Valor”, A Liahona, dezembro 
de 1985, p. 28). Aprendemos os princípios e as doutri-
nas do evangelho ao estudarmos as escrituras. Esses 
princípios e essas doutrinas vão guiar-nos ao aplicá-los 
em nossa vida.

Encontrar os princípios e as doutrinas de valor inesti-
mável contidos nas escrituras exige esforço e prática.  
O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, comparou o estudo das 
escrituras ao trabalho de extração de 
pedras preciosas: “Encontrem os 
diamantes da verdade que às vezes 
devem ser extraídos cuidadosa-
mente das páginas das escrituras” 
(“Four Fundamentals for Those 
Who Teach and Inspire Youth” 
[Quatro Fundamentos para  Aqueles 
Que Ensinam e Inspiram os Jovens], 
Old Testament Symposium Speeches 
[Discursos do Simpósio sobre o Velho Testamento], 
1987, 1988, p. 1). O processo de estudo, ou extração, 
das escrituras tem três partes importantes: (1) devemos 
entender o contexto das escrituras, (2) devemos 
identificar os princípios e as doutrinas que estão sendo 
ensinados, e (3) devemos aplicar essas verdades em 
nossa própria vida.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, responda à 
seguinte pergunta: Quais são as semelhanças entre um 

garimpeiro procurando diamantes e uma pessoa buscando princí-
pios do evangelho nas escrituras e aplicando-os na própria vida?

Entender o Histórico e o Contexto 
das Escrituras
Entender o histórico e o contexto de uma passagem de 
escritura vai prepará-lo para reconhecer as mensagens 
do evangelho nela contidas. O Presidente Thomas S. 
Monson aconselhou: “Familiarizem-se com as lições 



2

que as escrituras ensinam. Aprendam o contexto. (…) 
Estudem-nas como se fossem dirigidas a vocês, por-
que, na verdade, são” (“Dê o Melhor de Si”, A Liahona, 
maio de 2009, p. 67).

Ao ler as escrituras, é útil fazer perguntas como: 
“Quem escreveu estes versículos?” “Para quem eles 
foram escritos?” “O que está acontecendo nesta pas-
sagem de escritura?” e “Por que o autor escreveu estes 
versículos?” O cabeçalho dos capítulos (o resumo em 
itálico no início de cada capítulo) nos dá uma visão 
geral dos acontecimentos principais do capítulo e 
geralmente responde a essas perguntas.

Também é útil procurar no dicionário palavras difíceis 
ou com as quais você não está familiarizado. Quando 
uma frase ou passagem de escritura não estiver clara, 
consultar as notas de rodapé disponíveis pode ajudá-lo 
a entender melhor.

Para praticar o uso dessas ferramentas, leia 3 Néfi 
17:1–10 e procure respostas para as seguintes pergun-
tas: Quem está falando? Para quem Ele está falando? 
O que está acontecendo? Lembre-se de ler o cabe-
çalho do capítulo para ter uma visão geral rápida dos 
acontecimentos.

 2. Utilizando a nota de rodapé de 3 Néfi 17:1, responda 
à seguinte pergunta em seu diário de estudo das escritu-

ras: O que Jesus quis dizer quando falou: “Eis que meu tempo 
está próximo”?

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva, com 
suas próprias palavras, o que aconteceu quando o Salva-

dor estava-Se preparando para deixar a multidão. Por que Ele 
permaneceu? O que Ele fez pelo povo?

Identifique as Doutrinas e os Princípios
As doutrinas e os princípios são imutáveis verdades 
eternas do evangelho que dão orientação para nossa 
vida. Os profetas antigos nos ensinam essas verdades 
por meio de acontecimentos, histórias ou sermões 
registrados por eles nas escrituras.

Uma vez que você entender o contexto de uma pas-
sagem de escritura, estará preparado para identificar 
as doutrinas e os princípios que ela ensina. O Élder 
Richard G. Scott descreveu uma maneira útil de enten-
der princípios: “Princípios são verdades concentradas, 
prontas para serem utilizadas em uma grande varie-
dade de circunstâncias. Um princípio verdadeiro torna 
as decisões claras, mesmo sob as mais desorientadoras 
e constrangedoras situações. Vale a pena esforçarmo-
nos para organizar a verdade em princípios simples” 
(“Como Obter Conhecimento Espiritual, A Liahona 
janeiro de 1994, p. 93).

Alguns princípios do evangelho se tornam claros ao 
usarmos palavras como “e assim vemos” ou “não 
obstante”. A maioria dos princípios, entretanto, não é 
declarada de maneira direta. Em vez disso, são ilustra-
dos pela vida das pessoas das escrituras. Essas doutri-
nas e esses princípios podem ser descobertos quando 
nos fazemos perguntas como: “Qual é a questão ou a 
moral desse relato?” “Por que o escritor incluiu esse 
relato ou acontecimento?” “O que o escritor queria 
que aprendêssemos?” e “Que verdades são ensinadas 
nessa passagem de escritura?”

 4. Para praticar a identificação de alguns dos princípios 
e das doutrinas ensinados em 3 Néfi 17:1–10, escreva 

uma resposta para a atividade a ou b em seu diário de estudo 
das escrituras. Lembre-se de ler o cabeçalho do capítulo para ter 
uma rápida visão geral dos acontecimentos.
 a. Quem está falando nesses versículos? Com quem Ele está 
falando? Qual é a moral ou a questão em 3 Néfi 17:1–10?
 b. Quais são algumas das coisas que o escritor dos versículos 1, 
5–6, e 9–10 queria que aprendêssemos com esse relato? Quais 
são algumas verdades importantes que você aprendeu com 
esses versículos?

Uma das verdades do evangelho que você deve ter 
identificado nesses versículos é: O Senhor atende a 
nossos desejos genuínos de nos achegarmos a Ele.

Aplicar as Doutrinas e os Princípios
Após ter identificado as doutrinas e os princípios do 
evangelho, você estará pronto para agir de acordo com 
eles e praticá-los. Ao agir de acordo com o que apren-
deu, você sentirá o Espírito Santo testificar sobre a 
veracidade do princípio (ver Morôni 10:4–5). Toda lição 
ensinada em casa, no seminário, na Igreja e em cada 
atividade do Dever para com Deus e em cada experiência 
do Progresso Pessoal tem por objetivo ajudar-nos a agir 
de acordo com o que aprendemos.

O Presidente Thomas S. Monson explicou: 
“O objetivo do ensino do evangelho (…) 
não é ‘despejar informações’ na cabeça dos 
alunos. (…) Nossa meta é inspirar cada um a 
ponderar os princípios do evangelho, senti-los e 
começar a praticá-los ” (ver Rex A. Skidmore, 

“Ensinamento Motivador do Evangelho”, A Liahona, 
janeiro de 1982, p. 12).

Para ajudá-los a aplicar os princípios à medida que os 
aprenderem, faça perguntas como: “O que o Senhor 
quer que eu faça com esse conhecimento?” “Quais 
impressões espirituais eu recebi para ajudar-me a 
melhorar?” “Que diferença esse princípio pode fazer 
em minha vida?” “O que posso começar a fazer ou 
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parar de fazer agora para viver de acordo com essa 
verdade?” “Como minha vida poderá melhorar se eu 
fizer o que essa escritura ensina?”

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva um 
pequeno parágrafo descrevendo como você pode aplicar 

um princípio ou uma doutrina que aprendeu em 3 Néfi 17:1–10.

Técnicas e Métodos de Estudo das Escrituras 
A utilização dos seguintes métodos e das seguintes 
práticas de estudo vão ajudá-lo a entender o contexto 
das escrituras, a identificar e aplicar as doutrinas e 
os princípios nelas ensinados. Esses métodos serão 
mencionados ao longo deste manual. Leia cada prática 
e selecione uma ou duas que sente ter necessidade de 
usar com mais frequência em seu estudo pessoal das 
escrituras.

Causa e Efeito. Procure as relações se–então e porque–
portanto. Exemplos: 2 Néfi 13:16–26; Alma 34:33.

Referências Cruzadas. Agrupe, relacione ou associe 
escrituras para esclarecer o significado delas e aumen-
tar a compreensão. Por exemplo, compare Mosias 
11:2–6, 14 e Deuteronômio 17:14–20. Você também 
pode usar notas de rodapé para encontrar referências 
cruzadas. Exemplo: 3 Néfi 12:28–29, nota de rodapé 
28a, faz referência a Doutrina e Convênios 42:23.

Definir o Contexto. Determine quem, o que, quando e 
onde nos acontecimentos das escrituras. Exemplo: Alma 
31:1, 6–11; 32:1–6 dá o contexto para Alma 32:21–43.

Palavras-Chave. Palavras e frases como “não obs-
tante” ou “e assim vemos” são convites para pararmos 
e procurarmos explicações sobre o que acabou de ser 
escrito. Exemplos: Alma 30:60; Helamã 6:35–36; 3 Néfi 
18:30–32.

Marcar as Escrituras. Marque, circule ou sublinhe 
palavras e frases importantes em suas escrituras, que 
deem significado especial ao versículo. Escreva tam-
bém pequenos pensamentos, sentimentos, princípios 
ou pequenas ideias importantes nas margens. Isso o 
ajudará a lembrar-se do que tornou aquela escritura 
importante para você.

Substituição de Nome. Coloque seu nome em uma 
das escrituras. Exemplo: Substitua o nome de Néfi pelo 
seu em 1 Néfi 3:7.

Ponderar. Ponderar significa pensar profundamente 
a respeito de algo. Ponderar inclui fazer perguntas, 
avaliar o que você sabe e o que você aprendeu. Pon-
derar normalmente resulta em saber como aplicar um 
princípio em sua vida.

Palavras Repetidas. As palavras ou frases são repeti-
das talvez por ser importante que o leitor preste aten-
ção nelas. Elas são pistas para o que o escritor sentiu 
ser importante. Exemplos: As palavras terrível e horrível 
em 2 Néfi 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; o verbo lembrar 
em Helamã 5:6–14.

Contrastes nas Escrituras. Em certas ocasiões, os pro-
fetas colocam o relato de diferentes pessoas, ideias ou 
acontecimentos próximos uns dos outros nas escritu-
ras. O contraste entre os dois torna mais fácil identifi-
car e entender os princípios do evangelho importantes 
que estão sendo ensinados. Procure contrastes em 
versículos, em passagens de escrituras ou em capítulos. 
Exemplos: 2 Néfi 2:27; Alma 47–48.

Listas de Escrituras. Encontrar listas nas escrituras 
pode ajudá-lo a entender melhor o que o Senhor e 
Seus profetas estão ensinando. Ao encontrar listas, 
você pode numerar cada elemento. Exemplo: Uma 
lista de práticas iníquas entre os nefitas encontrada 
em Helamã 4:11–13.

Simbolismo nas Escrituras. Palavras como assim, 
como, ou semelhante a ajudam a identificar os símbolos. 
Tente determinar o significado do símbolo. Utilize as 
notas de rodapé e o Guia para Estudo das Escrituras 
para tentar descobrir o que o símbolo significa. Exem-
plo: Compare Jacó 5:3, 75–77 com Jacó 6:1–7.

Visualização. Ao ler, visualize o que está acontecendo. 
Faça perguntas sobre o acontecimento e imagine-se 
presente na ocasião. Exemplo: Tente visualizar o que 
está acontecendo em Enos 1:1–8.

Definição de Palavras. As escrituras geralmente 
usam palavras com as quais não estamos acostumados. 
Quando encontrar uma palavra com a qual não esteja 
familiarizado, utilize o Guia para Estudo das Escrituras, 
as notas de rodapé ou um dicionário para encontrar o 
significado dela.

 6. Selecione e use uma das técnicas da seção “Técnicas 
e Métodos de Estudo das Escrituras”, vista anteriormente. 

Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre como essa 
técnica o ajudou em seu estudo pessoal das escrituras.

 7. Escreva o seguinte na parte de baixo das designações 
de hoje em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei a lição “O Estudo das Escrituras” e a concluí em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 1: DIA 2

O Plano de Salvação
Introdução
Nosso Pai Celestial providenciou para nós, Seus filhos, 
um plano com o intuito de guiar todos nós para a feli-
cidade eterna e a exaltação. A Expiação de Jesus Cristo 
é o ponto central de Seu plano. A Expiação sobrepuja 
os efeitos da Queda e torna possível o arrependimento 
e a purificação de nossos pecados, para que tenhamos 
alegria nesta vida e na eternidade.

Esta lição vai dar-lhe uma breve visão geral do Plano 
de Salvação estabelecido por nosso Pai Celestial. Ela 
pode ajudá-lo a ver como as verdades do evangelho 
que você vai aprender este ano se relacionam entre 
si e com seu propósito na Terra. À medida que sua 
compreensão do plano de salvação aumentar, sua fé 
em Deus e em Seu Filho, Jesus Cristo, crescerá, bem 
como sua capacidade de cumprir sua parte do plano. O 
plano de salvação é “a plenitude do evangelho de Jesus 
Cristo, cujo propósito é proporcionar a imortalidade e 
a vida eterna ao homem. Inclui a Criação, a Queda, e a 
Expiação, juntamente com todas as leis, ordenanças e 
doutrinas reveladas por Deus. Este plano torna possível 
que toda humanidade seja exaltada e viva para sempre 
com Deus” (Guia para Estudo das Escrituras, “Plano de 
Redenção”, scriptures.LDS.org).

O Plano Ajuda-nos a Entender Nosso 
Propósito na Mortalidade
O Plano de Salvação estabelecido por nosso Pai 
 Celestial responde a muitas perguntas que a maioria 

das pessoas já pensou em alguma fase da vida. Você já 
pensou em perguntas como: “De onde eu vim?” “Por 
que estou aqui?” “Para onde vamos depois desta vida?”

Antes de nascermos nesta Terra, vivíamos na presença 
do Pai Celestial como filhos espirituais Dele. Somos 
literalmente filhos Dele, e Ele nos ama. Seu plano de 
salvação é o caminho para que cada um de nós se 
torne como Ele e desfrute de todas as Suas bênçãos. 
Entendemos Seu plano e o aceitamos antes de virmos 
para a Terra.

O Livro de Mórmon exerce um papel crucial em nossa 
compreensão do plano de salvação. Os profetas do 
Livro de Mórmon utilizaram muitos termos diferentes 
para referir-se ao plano.

 1. Leia as escrituras alistadas abaixo e identifique o 
nome usado para o plano de nosso Pai Celestial em cada 

versículo. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o nome 
ao lado da referência de escritura. A primeira foi identificada 
para você.
 a. 2 Néfi 9:6 “O plano misericordioso do grande Criador”
 b. 2 Néfi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  

Palavras como misericórdia, libertação, salvação, felicidade 
e redenção enfatizam a doutrina de que o plano do Pai 
Celestial foi criado para levar a Seus filhos salva-
ção e felicidade eternas.

 2. Responda à 
seguinte pergunta 

em seu diário de estudo das 
escrituras: Como o fato de 
saber que nosso Pai Celestial 
tem um plano para sua felici-
dade e exaltação faz dife-
rença em sua vida?

A Queda de Adão 
e Eva e o Papel do 
Arbítrio no Plano 
de Salvação
Adão e Eva foram os 
primeiros filhos do Pai 
Celestial a virem a esta 
terra. Ele os colocou no 
Jardim do Éden e lhes 
deu o arbítrio — “a 
habilidade e privilégio 

Ao longo de seu estudo no lar, 
você terá a oportunidade de 
responder a perguntas e de 
compartilhar suas ideias com 
seu professor em um diário de 
estudo das escrituras. Registrar 
seus pensamentos e suas 
impressões, bem como escrever 
respostas às perguntas do 
manual, podem levar à revela-
ção e ajudá-lo a entender as 
escrituras em particular. Leve 
consigo seu diário de estudo das 
escrituras para a aula semanal 
de estudo no lar, a fim de estar 
preparado para debater o que 
aprendeu e mostrar a seu pro-
fessor o trabalho que realizou.

Diário de Estudo 
das Escrituras
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(…) de escolhermos e agirmos por nós mesmos” (Guia 
para Estudo das Escrituras, “Arbítrio” scriptures.LDS.org). 
Ele lhes ordenou que não comessem do fruto proibido 
ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 
Obedecer a esse mandamento significava que eles iriam 
poder ficar no jardim, mas não progrediriam experimen-
tando oposição na mortalidade. Não saberiam o que é 
alegria, porque não poderiam sentir tristeza ou dor.

Leia 2 Néfi 2:17–20 e procure o que aconteceu com 
Adão e Eva após terem escolhido desobedecer ao 
mandamento de Deus. No espaço fornecido, des-
creva o que Adão e Eva escolheram fazer e dois dos 
efeitos que a escolha, mais conhecida como a Queda, 
teve sobre eles:   
  
 

Leia 2 Néfi 2:22–26 e identifique mais consequências 
da escolha que Adão e Eva fizeram. Marque em suas 

escrituras mais verdades que você aprendeu sobre os 
efeitos da Queda.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, termine o 
seguinte parágrafo descrevendo os efeitos que a Queda 

de Adão e Eva teve em você pessoalmente. Inclua ideias sobre 
escolhas, arbítrio, corpo físico, morte, filhos e pecado.

“Devido à transgressão de Adão e Eva, eu também me encontro 
em um estado decaído e …”

O Papel da Expiação de Jesus Cristo 
no Plano de Salvação
O pecado e a morte separam-nos da presença de 
nosso Pai Celestial. Não podemos voltar à presença de 
Deus sem ajuda divina. Devemos entender o papel de 
Jesus Cristo e de Sua Expiação no plano de salvação 
para que tenhamos fé Nele e sigamos o plano do Pai 
Celestial. Estude Mosias 3:17–19 e procure frases que 
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descrevam como a Expiação de Jesus Cristo supera 
os efeitos da Queda e ajuda-nos a obter felicidade e 
retornar a nosso Pai Celestial. Resuma esses versículos 
usando suas próprias palavras:   
  
 

Um dos princípios que aprendemos é: Jesus Cristo é a 
figura central no plano de salvação, e Sua Expiação 
é o que faz o plano funcionar para todos os filhos 
de Deus. 

 4. Leia as seguintes passagens de escrituras: 2 Néfi 2:8; 
Mosias 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mórmon 9:13–

14. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva um parágrafo 
explicando o que elas ensinam sobre o papel central da Expiação 
de Jesus Cristo no plano de salvação. Você pode sublinhar as pala-
vras que são significativas para você.

Nossa Responsabilidade 
no Plano de Salvação
Nosso Pai Celestial deu-nos Seu plano perfeito para 
levar a efeito a felicidade eterna e a exaltação com Ele e 
nossos entes queridos. Jesus Cristo cumpriu Seu papel 
no plano, ao superar a morte e ao tornar possível para 
nós sobrepujar o pecado e voltar a viver novamente 
com nosso Pai Celestial. Entretanto, isso não elimina 
nossa responsabilidade no plano.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva algu-
mas de minhas responsabilidades no plano de salvação e 

faça uma lista com o que cada uma das seguintes escrituras nos 
ensina a respeito de nossa responsabilidade pessoal, sobre convi-
dar o poder da Expiação a nossa vida e partilhar completamente 
das bênçãos do plano de salvação:
 a. 2 Néfi 2:25–27
 b. Mosias 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 32–34
 d. 3 Néfi 27:13–14, 20–22, 27

Essas escrituras podem ajudar-nos a entender que ao 
escolhermos viver o evangelho de Jesus Cristo e 
seguir o plano de Deus, preparamo-nos para rece-
ber a vida eterna por meio da Expiação do Salvador.

 6. Suponha que peçam a você que dê um discurso na 
Igreja sobre o plano de salvação. Usando o que você apren-

deu nas escrituras com a designação acima, escreva em seu diário 
de estudo das escrituras o que você diria sobre nossa responsabili-
dade pessoal no plano de nosso Pai Celestial.

Pondere sobre o que poderia fazer para realizar mais 
plenamente sua responsabilidade no plano do Pai 
Celestial e para convidar o poder do Salvador para sua 
vida. Pense a respeito de compartilhar seus pensamen-
tos com um de seus pais, irmãos ou amigos próximos.

O Plano de Salvação Fornece 
Respostas e Orientação
A compreensão do plano de salvação pode orien-
tá-lo ao tomar decisões e ao encontrar respostas para 
perguntas com as quais você mesmo ou outras pessoas 
podem se deparar.

 7. Em seu diário de estudo das escrituras, responda a 
uma das perguntas abaixo dizendo como a compreensão 

do plano de salvação nos dá orientação e respostas:
 a. Como o fato de saber que você é um filho literal de Deus 
influencia em sua autoestima? 
 b. Como você reagiria se alguém dissesse: “A vida é minha, eu 
faço o que quero”?
 c. Como a compreensão do plano de salvação ajuda as pessoas 
a superar sentimentos de que a vida é apenas para diversão e 
satisfação dos próprios desejos por prazer?
 d. Como você usaria seu conhecimento do plano de salvação 
para ajudar alguém que está passando por provações e sente 
que isso está acontecendo porque Deus não o ama?

Entender o plano de salvação pode ajudá-lo a obede-
cer aos mandamentos de Deus porque ele explica por 
que devemos obedecê-los (ver Alma 12:32).

 8. Leia 2 Néfi 2:25 e resuma o propósito do plano de 
salvação respondendo a seguinte pergunta em seu diário 

de estudo das escrituras: De que maneiras o fato de seguir o 
plano de salvação já trouxe alegria a você e sua família?

 9. Escreva o seguinte na parte de baixo das designações 
de hoje em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei a lição “O Plano de Salvação” e a concluí em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 1: DIA 3

Página de Rosto, 
Introdução e 
Depoimento das 
Testemunhas
Introdução
Imagine que um amigo lhe perguntou por que os 
membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
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Últimos Dias precisam do Livro de Mórmon se já 
temos a Bíblia. (Talvez você já tenha tido essa expe-
riência!) O que você diria a esse amigo?

O Livro de Mórmon começa com uma página de rosto 
e com uma introdução que explica o propósito desse 
livro sagrado, inclusive o efeito que ele pode ter sobre 
nosso testemunho e relacionamento com Deus. As pri-
meiras páginas do Livro de Mórmon também contêm 
o relato de testemunhas que viram as placas de ouro a 
partir das quais o livro foi traduzido e prestam teste-
munho de sua origem divina.

Ao concluir esta lição, pense sobre como você pode 
aproveitar ao máximo seu estudo do Livro de Mórmon 
este ano e como o Livro de Mórmon pode ajudá-lo a 
desenvolver um testemunho maior do Salvador Jesus 
Cristo e de Seu evangelho restaurado.

A Página de Rosto
O Profeta Joseph Smith explicou que o antigo profeta 
Morôni incluiu a página de rosto do Livro de Mór-
mon nas placas de ouro: “A página de rosto do Livro 
de Mórmon é uma tradução literal, extraída da última 
lâmina, do lado esquerdo da coleção ou livro de placas 
que continha o registro traduzido e que foi todo escrito 
no idioma hebraico, (…) e a dita página título não é de 
forma alguma uma composição moderna, quer minha 
quer de qualquer outro homem que tenha vivido ou 
esteja vivendo nesta geração” (Ensinamentos dos Presi-
dentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 65).

Ao ler o primeiro parágrafo da página de rosto, procure 
palavras e frases que Morôni usou para testificar do 
envolvimento do Senhor no surgimento do Livro de 
Mórmon.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, explique por 
que é importante para você saber o quanto o Senhor 

esteve envolvido na escrita e tradução do Livro de Mórmon.

Ao ler o segundo parágrafo da página de rosto, procure 
os três propósitos principais dados por Morôni para que 
o Livro de Mórmon fosse escrito. (Talvez você queira 
marcá-los em suas escrituras.) A “casa de Israel” refe-
re-se tanto aos descendentes de Jacó quanto àqueles 
que são membros do convênio da Igreja do Senhor (ver 
Guia para Estudo das Escrituras, “Israel”). Além disso, a 
frase “os judeus e os gentios” inclui todos os filhos do 
Pai Celestial. No segundo parágrafo, torne a mensagem 
da página de rosto personalizada substituindo “rema-
nescentes da casa de Israel” e “os judeus e os gentios” 
pelo seu nome.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, explique como 
o fato de saber desses propósitos do Livro de Mórmon o 

ajuda a entender a importância dele.

O Presidente Ezra Taft Benson disse o seguinte acerca 
da “missão principal” ou do propósito do Livro de 
Mórmon:

“A missão principal do Livro de Mórmon, conforme 
registrado na página de rosto, é ‘convencer os judeus e 
os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que 
Se manifesta a todas as nações’.

Aquele que busca honestamente a verdade pode obter 
um testemunho de que Jesus é o Cristo ao ponderar 
em espírito de oração as palavras inspiradas do Livro 
de Mórmon.

Mais da metade de todos os versículos do Livro de 
Mórmon fala de nosso Senhor. Alguns dos nomes 
de Cristo são mencionados com mais frequência por 
versículo no Livro de Mórmon do que até mesmo 
no Novo Testamento” (“Vinde a Cristo”, A Liahona, 
janeiro de 1988, p. 82).

A página de rosto ensina que o Livro de Mórmon é 
uma testemunha de que Jesus é o Cristo. Ao estu-
dar o Livro de Mórmon este ano, concentre-se no que 
aprender sobre Jesus Cristo e peça ao Pai Celestial, em 
oração, que confirme o que você estiver aprendendo 
por meio do poder do Espírito Santo.

A Introdução do Livro de Mórmon
Você já se perguntou como um arco em uma ponte ou 
em um edifício consegue impedir que eles caiam sem 



8

ter nenhum apoio abaixo dela? Quando um arco é 
construído, os dois lados são construídos com apoios 
que os sustêm. O espaço no topo do arco é medido 
cuidadosamente e uma pedra, chamada “pedra angu-
lar” é cortada para caber ali perfeitamente. Quando a 
pedra angular é colocada no lugar, o arco fica em pé 
sem apoios. Imagine o que aconteceria com o arco se 
a pedra angular fosse removida. 

Vá para a Introdução do Livro de Mórmon e leia o 
sexto parágrafo, que começa assim: “Com respeito a 
este registro (…)”. Ao ler esse parágrafo, procure três 
princípios significativos que o Profeta Joseph Smith 
ensinou relacionados ao Livro de Mórmon.

O Presidente Ezra Taft Benson explicou mais sobre 
como o Livro de Mórmon age como pedra angular 
de nossa religião. Ao ler a citação, sublinhe frases ou 
declarações que possam ajudá-lo a descrever para 
outra pessoa o papel central que o Livro de Mórmon 
desempenha em nossa religião.

“O Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa 
religião em três aspectos: é a pedra angular de nosso 
testemunho de Cristo; é a pedra angular de nossa dou-
trina e é a pedra angular do testemunho.

O Livro de Mórmon é a pedra angular de nosso teste-
munho de Cristo que, por sua vez, é a pedra angular 
de tudo o que fazemos. O livro presta testemunho da 
realidade de Cristo com poder e clareza. …

Conforme mencionado antes, o próprio Senhor decla-
rou que o Livro de Mórmon contém a ‘plenitude do 
evangelho de Jesus Cristo’ (D&C 20:9). Isso não quer 
dizer que ele contém todos os ensinamentos e todas 
as doutrinas que já foram revelados. Na verdade, quer 
dizer que no Livro de Mórmon acharemos a plenitude 
das doutrinas necessárias para nossa salvação. E elas 
são ensinadas de modo claro e simples para que até as 
crianças consigam aprender os caminhos da salvação e 
exaltação. (…) 

Por fim, o Livro de Mórmon é a pedra angular do 
testemunho. Assim como as paredes desmoronam se 
a pedra angular for removida, também toda a Igreja 
permanece de pé ou vem abaixo em função da vera-
cidade do Livro de Mórmon. Os inimigos da Igreja 

compreendem isso muito bem. É por isso que não 
medem esforços para contestar o Livro de Mórmon, 
pois caso venha a ser desacreditado, o Profeta Joseph 
Smith também o será. Assim também como será 
desacreditada nossa afirmação de que possuímos as 
chaves do sacerdócio, recebemos revelação e somos a 
Igreja restaurada. Porém, da mesma forma, se o Livro 
de Mórmon for verdadeiro — e milhões de pessoas 
afirmam ter recebido o testemunho do Espírito de sua 
veracidade — então será preciso aceitar a Restauração 
e tudo o mais que a acompanha” “O Livro de Mór-
mon — Pedra Angular de Nossa Religião”, A Liahona, 
outubro de 2011, p. 52).

 3.  Leia o oitavo parágrafo da Introdução do Livro de 
Mórmon, que começa com “Convidamos todos os 

homens de toda parte (…)” e identifique como é possível saber 
que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Após ter lido o parágrafo, 
complete a seguinte frase em seu diário de estudo das escritu-
ras: Ao lermos, ponderarmos e orarmos, o Espírito Santo …

Assim como a pedra angular sustenta as outras pedras 
no arco, um testemunho do Livro de Mórmon fortalece 
nosso testemunho sobre outros princípios importantes 
do evangelho. Leia o nono parágrafo da Introdução, 
que começa com “Os que obtiverem do Espírito Santo 
esse divino testemunho (…)” e sublinhe três verdades 
adicionais das quais receberá testemunho se seguir o 
conselho do oitavo parágrafo. Ao ler o Livro de Mór-
mon, ponderar e orar sobre ele, o Espírito Santo vai 
testificar que ele é verdadeiro, que Jesus é o Cristo, 
que Joseph Smith foi um profeta de Deus e que A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
é o reino do Senhor na Terra.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, explique por 
que o Livro de Mórmon é chamado de pedra angular de 

nossa religião.

Os Depoimentos das Testemunhas
Imagine que você seja um juiz tentando determinar a 
verdade sobre o que aconteceu em uma disputa entre 
duas partes. O quanto seria valioso ter testemunhas 
sobre o que aconteceu? O quanto mais valioso seria ter 
muitas testemunhas?

Pedra  
Angular

Oliver Cowdery David WhitmerMartin Harris
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O Senhor mostrou a algumas testemunhas as placas 
de ouro a partir das quais Joseph Smith traduziu o 
Livro de Mórmon. Leia “Depoimento de Três Testemu-
nhas” e marque três ou quatro frases que eles usaram 
para testificar das placas e do surgimento do Livro de 
Mórmon. E, então, leia “Depoimento de Oito Testemu-
nhas”. Repare na diferença entre as experiências que 
os dois grupos tiveram, conforme mostrado na tabela 
abaixo.

Três Testemunhas Oito Testemunhas

 1. Um anjo mostrou-lhe(s) 
as placas, o Urim e Tumim, 
o peitoral, a Liahona e a 
espada de Labão.

 1. Joseph Smith lhes mostrou 
as placas.

 2. A voz de Deus declarou a 
divindade do registro.

 2. Eles manusearam as 
placas de ouro.

 5. Responda à seguinte pergunta em seu diário de estudo 
das escrituras: Por que é importante que tenha havido 

outras testemunhas das placas de ouro além de Joseph Smith?
 6. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva seu 
próprio testemunho sobre o Livro de Mórmon, Joseph 

Smith e sobre o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Caso sinta 
ainda não ter seu próprio testemunho, escreva o que fará para 
desenvolver um testemunho do Livro de Mórmon este ano. Para 
fortalecer seu testemunho, compartilhe com um de seus pais, 
com outro membro da família ou com um amigo seus sentimen-
tos sobre o que escreveu.

 7. Escreva o seguinte na parte de baixo das designações 
de hoje em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei a lição “Materiais Introdutórios do Livro de Mórmon” 
e a concluí em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de 
 compartilhar com meu professor:

UNIDADE 1: DIA 4

Visão Geral do 
Livro de Mórmon
Introdução
O Profeta Joseph Smith descreveu os acontecimen-
tos que acompanharam o surgimento do Livro de 
Mórmon. Ao estudar esse relato, seu testemunho 
desse chamado profético e do papel divino do Livro 

de Mórmon na res-
tauração da plenitude 
do evangelho de Jesus 
Cristo vai aprofundar-se. 
Esta lição também vai 
ajudá-lo a tornar-se 
mais familiarizado com 
a maneira como o Livro 
de Mórmon foi escrito. 
Os profetas Mórmon e 
Morôni testificaram da 
orientação do Senhor ao 
escrever e compilar os 
escritos de vários outros 
profetas sobre as placas 
de ouro. Ao estudar, 
procure evidências sobre 
a mão do Senhor no 
aparecimento do Livro 
de Mórmon e sobre o 
papel que o Livro de 
Mórmon pode ter para 
orientar sua vida.

“O Testemunho do Profeta Joseph Smith” 
Como você responderia a pergunta “Como sua Igreja 
obteve o Livro de Mórmon”?

O “Testemunho do Profeta Joseph Smith”, encontrado 
na parte introdutória, no início do Livro de Mórmon, 
contém trechos de Joseph Smith—História, encontra-
dos na Pérola de Grande Valor. Ele descreve o apare-
cimento do Livro de Mórmon nas próprias palavras 
do profeta. Nós o incentivamos a ler todo o registro 
de Joseph Smith—História nele contido durante seu 
estudo diário das escrituras.

Pelo fato de o “Testemunho do Profeta Joseph Smith” 
não ter número de versículos, esta lição vai usar como 
referência Joseph Smith—História para que fique mais 
fácil para você ler as designações. Ao estudar o teste-
munho do Profeta Joseph, procure evidências de que 
o Livro de Mórmon apareceu pelo poder de Deus.

Leia Joseph Smith—História 1:29–35, 42–43 e sublinhe 
os detalhes da visita de Morôni a Joseph Smith que 
você incluiria se estivesse explicando esses aconteci-
mentos a alguém. Em Joseph Smith—História 1:34, 
o que Morôni disse conter nas placas de ouro?

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Quais informações contidas em 

Joseph Smith—História 1:29–35, 42–43 você gostaria de enfa-
tizar se estivesse compartilhando esse relato com alguém? Por 
que é importante para você? 

O Presidente Boyd K. Packer, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
ensinou como é possível desen-
volver um testemunho compar-
tilhando-o com outras pessoas:
“O testemunho, é encontrado 
quando é prestado! (…)
Uma coisa é receber um tes-
temunho do que lemos ou do 
que outra pessoa disse; esse é 
um começo necessário. Outra 
coisa bem diferente é quando 
o espírito confirma em nosso 
coração que o que nós testi-
ficamos é verdade” (“A Lâm-
pada do Senhor”, A Liahona, 
dezembro de 1988, p. 32).

Desenvolver um 
Testemunho
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 2. Leia Joseph Smith—História 1:51–54 e registre seus 
pensamentos sobre as seguintes perguntas em seu diário 

de estudo das escrituras: O que Joseph Smith aprendeu durante 
as visitas anuais do anjo Morôni? Por que você acha que foi 
importante para Joseph Smith ter esse período de quatro anos 
de instruções antes de obter as placas e traduzi-las?
Após uma época de preparação e instrução, Joseph 
Smith recebeu em 1827 as placas e a responsabilidade 
de traduzi-las pelo dom e poder de Deus. Leia Joseph 
Smith—História 1:59–60 e identifique o encargo por 
ele recebido em relação às placas.

“Breve Explicação sobre o Livro de Mórmon” 
Para entender como o Livro de Mórmon foi organi-
zado, leia “Breve Explicação sobre o Livro de Mór-
mon”, encontrada após “Testemunho do Profeta 
Joseph Smith”. Compare o que ler com a ilustração 
encontrada ao final desta lição, que mostra como os 
conjuntos diferentes de placas se encaixam para for-
mar o registro do Livro de Mórmon.

Muitas pessoas serviram fazendo a manutenção dos 
registros ao longo da história dos nefitas e lamanitas, 
começando por Leí e terminando mais de 1.000 anos 
depois, com o profeta e historiador Mórmon e seu filho 
Morôni. Mórmon foi guiado pelo Senhor ao resumir 
os escritos desses profetas antigos e mais de mil anos 
de história de seu povo. Seu resumo foi registrado 
nas placas de Mórmon, também conhecidas como as 
placas de ouro. Após a morte de Mórmon, seu filho 

Morôni terminou o registro e as placas foram escondi-
das até serem dadas ao Profeta Joseph Smith.

Helamã 3:13–15 é uma das várias passagens em que 
Mórmon descreve que estava fazendo um resumo 
dos registros nefitas. Ao ler essa passagem, repare 
que havia sido escrito muito mais do que Mórmon 
e Morôni conseguiram incluir nas placas de ouro.

Leia Palavras de Mórmon 1:9 e Mórmon 8:34–35. 
Marque as palavras ou frases que descrevem como o 
Senhor ajudou e orientou Mórmon e Morôni ao com-
pilarem o registro do Livro de Mórmon.

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Se você fosse Mórmon ou Morôni 

e tivesse a responsabilidade de condensar os volumes de escritos 
proféticos em um só registro, como você decidiria o que incluir 
em seu resumo?

Nesses versículos podemos ver que os escritores do 
Livro de Mórmon viram nossos dias e escreveram o 
que seria de maior valor para nós. Você pode anotar 
isso em suas escrituras, ao lado de Mórmon 8:35.

O Presidente Ezra Taft Benson testificou que o Livro de 
Mórmon “foi escrito para nossos dias” e explicou como 
saber disso pode ajudar-nos ao estudarmos o Livro de 
Mórmon:

“Os nefitas nunca tiveram acesso a esse livro, tampouco 
os lamanitas da Antiguidade. Ele foi redigido para nós. 
Mórmon escreveu perto do fim da civilização nefita. 
Sob a inspiração de Deus, que vê todas as coisas desde 
o princípio, ele resumiu séculos de registros e escolheu 
as histórias, os discursos e os acontecimentos que nos 
seriam mais úteis. (…)

Se eles contemplaram nossos dias e escolheram aquilo 
que seria de maior valor para nós, não é assim que 
devemos estudar o Livro de Mórmon? Precisamos 
perguntar constantemente a nós mesmos: ‘Por que 
o Senhor inspirou Mórmon (ou Morôni, ou Alma) a 
incluir isto em seus escritos? Que lição posso aprender 
com isto para ajudar-me a viver nos dias de hoje?’” 
“O Livro de Mórmon — A Pedra Angular de Nossa 
Religião”, A Liahona, outubro de 2011, p. 52).

Fazer esse tipo de pergunta ao estudar vai ajudá-lo a 
descobrir os princípios e as doutrinas que o Senhor 
sabia ser de grande ajuda para sua vida.

Pense sobre sua vida agora. Reflita sobre perguntas 
que tenha ou sobre situações que esteja enfrentando, 
para as quais gostaria de receber orientação do Senhor. 
Escreva uma ou duas delas em seu diário pessoal (e não 
no diário de estudo das escrituras que você mostra a 
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seu professor). Durante seu estudo diário do Livro de 
Mórmon, procure princípios que ofereçam orientação e 
conselhos relacionados a essas situações.

A respeito do estudo diário das escrituras, 
o Presidente Gordon B. Hinckley disse: 
“Vocês podem achar que estão ocupados 
demais. Dez ou quinze minutos ao dia 
com as escrituras, e particularmente com 
o Livro de Mórmon, darão a vocês um 

maravilhoso discernimento das grandes verdades 
eternas que foram preservadas pelo poder do Onipo-
tente para abençoar Seus filhos. Ao lerem (…), vão 
aproximar-se Dele, que é o autor de nossa salvação” 
(“Elevai-vos à Estatura do Divino Que Há em Vós”, A 
Liahona, janeiro de 1990, p. 105).

 4. Pondere sobre qual meta você poderia estabelecer 
para ajudá-lo a obter o maior proveito possível da leitura 

do Livro de Mórmon este ano. Registre sua meta em seu diário 
de estudo das escrituras. Você pode estabelecer horários regula-
res para avaliar seu progresso.

 5. Escreva o seguinte na parte de baixo das designações 
de hoje em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei a lição “Visão Geral do Livro de Mórmon” e a concluí 
em  (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de 
 compartilhar com meu professor:
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Algumas das fontes para  
as placas de Mórmon

As placas de Mórmon que foram  
dadas ao Profeta Joseph Smith

As Placas e a Relação Delas com o Livro de Mórmon Publicado

1 Néfi
2 Néfi
Jacó
Enos
Jarom
Ômni

Leí
Mosias
Alma

Helamã
3 Néfi
4 Néfi

Mórmon 1–7

As Placas 
Menores 
de Néfi

As Placas 
Maiores 
de Néfi

As Placas 
de Éter

As Placas 
de Latão

Conteúdo integral

Explicação de Mórmon 
para incluir as placas 

menores de Néfi

Resumido por Mórmon

Morôni conclui  
o livro do pai

Resumido por Morôni

Os escritos de 
Morôni, incluindo 
a página de rosto

Muitas citações 
dessas placas aparecem 

no Livro de Mórmon

As Placas de Mórmon 
(as Placas de Ouro)

O Livro de Leí
(parte do resumo de 

Mórmon; a tradução de 
116 páginas perdidas 

por Martin Harris)

De 1 Néfi a Ômni

Palavras de Mórmon

Mórmon 8–9

Éter

Morôni

A Parte Selada

De Mosias a  
Mórmon 7

* As datas representam um período de tempo aproximado coberto por 
cada conjunto de placas.

† Não se sabe exatamente quando o profeta Éter concluiu seu registro,  
mas é provável que tenha sido entre 589 a.C. e 131 a.C.
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UNIDADE 2: DIA 1

1 Néfi 1
Introdução
O Livro de Mórmon começa com o relato feito por Néfi 
de quando seu pai, Leí, fielmente cumpriu seu papel de 
profeta e de líder do sacerdócio para sua família. A com-
preensão do ministério de Leí pode ajudá-lo a compreen-
der melhor o papel dos profetas em nossos dias. Leí foi 
um dos “muitos profetas, (…) profetizando ao povo que 
todos deveriam arrepender-se” (1 Néfi 1:4). Como Leí 
foi obediente a Deus e profetizou a destruição de Jeru-
salém, as pessoas zombaram dele e procuraram matá-lo. 
Entretanto, Leí regozijou-se na misericórdia do Senhor 
e no poder de libertação. Ao estudar 1 Néfi 1, pense em 
como a misericórdia de Deus e o envolvimento pessoal 
se manifestam em sua própria vida. 

1 Néfi 1:1–3
Néfi inicia seu registro
Leia 1 Néfi 1:1 e identifique palavras e frases que reve-
lem como era Néfi.

 1. A partir do que leu no versículo 1, escreva em seu 
diário de estudo das escrituras ao menos uma maneira 

pela qual você sente que sua 
vida se assemelha à de Néfi. 

 2. Responda à 
seguinte pergunta 

em seu diário de estudo das 
escrituras: Como você acha 
que Néfi pôde ter “passado 
muitas aflições”, mas ainda 
assim ser “altamente favore-
cido pelo Senhor em todos os 
[seus] dias”?

1 Néfi 1:4–20
Leí recebe uma visão 
e adverte o povo da 
destruição de Jerusalém
Pense numa ocasião em 
que seus pais ou líderes 
da Igreja o avisaram de 
algo perigoso. Qual era 
a motivação deles ao 
alertá-lo?

Nosso Pai Celestial nos 
ama e quer que esteja-
mos a salvo do pecado, 

Uma das oportunidades que 
terá neste ano, como aluno 
do seminário, é ler o Livro 
de Mórmon. A leitura das 
escrituras fortalece seu rela-
cionamento com o Senhor. O 
Presidente Spencer W. Kimball 
ensinou: “Percebo que, quando 
negligencio meu relaciona-
mento com a Deidade e tenho 
a impressão de que nenhum 
ouvido divino está escutando 
o que digo e nenhuma voz 
celestial está falando comigo, 
parece que estou muito, 
muito longe. Se mergulho nas 
escrituras, a distância diminui 
e a espiritualidade volta” 
(Ensinamentos dos Presidentes 
da Igreja:  Spencer W. Kimball, 
2006, p. 75).

As Bênçãos do Estudo 
das Escrituras

INTRODUÇÃO A  

1 Néfi
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar 1 Néfi, você descobrirá que “as ternas 
misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles 
que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los 
fortes” (1 Néfi 1:20). Você verá, por exemplo, como 
Deus ajudou Néfi a obter as placas de latão para que 
sua família pudesse ter as escrituras, como Deus salvou 
Néfi das ameaças físicas a sua vida e como Deus salvou 
Leí e seu povo da fome no deserto e da destruição 
no oceano, conduzindo-os em segurança à terra da 
promissão. 

Leí e seu povo provaram da misericórdia e das bênçãos 
de Deus ao guardarem Seus mandamentos. Leí e Néfi 
buscaram a orientação do Senhor e a receberam por 
intermédio das escrituras, de sonhos, de visões e da 
Liahona. Néfi recebeu e registrou uma visão da história 
da Terra que lhe mostrou o poder onisciente de Deus. 
Por meio de visões, Néfi viu o futuro batismo, ministé-
rio e crucificação de Jesus Cristo. 

Ao estudar o que aconteceu com Néfi e Leí nesse 
livro, você aprenderá como buscar e receber as bên-
çãos dos céus.

Quem Escreveu Este Livro? 
O filho de Leí, Néfi, escreveu esse livro em resposta 
ao mandamento do Senhor de manter um registro de 
seu povo. É provável que Néfi tenha nascido em Jeru-
salém ou próximo dali. Ele viveu lá durante o ministé-
rio do profeta Jeremias e o reinado do rei Zedequias. 

Néfi buscou seu próprio testemunho sobre as palavras 
de seu pai referentes à destruição de Jerusalém e à 
necessidade de sua família partir. Ao buscar e seguir 
os conselhos do Senhor, Néfi tornou-se instrumento 
nas mãos de Deus. Ele obedientemente retornou a 
Jerusalém com seus irmãos duas vezes — primeiro 
para obter as placas de latão e depois para persua-
dir a família de Ismael a unir-se à família de Leí no 
deserto. Com a ajuda do Senhor, Néfi construiu um 
navio que atravessou o oceano e levou sua família e 
outras pessoas à terra da promissão. Quando Leí mor-
reu, Néfi se tornou o líder de seu povo. 

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Néfi escreveu o relato que se tornou 1 Néfi em apro-
ximadamente 570 a.C — 30 anos após ele e sua famí-
lia terem deixado Jerusalém (ver 2 Néfi 5:30). Ele o 
escreveu quando estava na terra de Néfi.
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que nos prejudica. Uma das maneiras pelas quais Deus 
adverte Seus filhos é por meio de profetas. Os profetas 
nos advertem contra o pecado e ensinam a salvação 
por intermédio de Jesus Cristo. Ao estudar 1 Néfi 1, 
procure evidências desse princípio. Néfi começa seu 
registro contando que muitos profetas pregaram e 
advertiram o povo do que aconteceria se não se arre-
pendessem (ver 1 Néfi 1:4). Leia 1 Néfi 1:5–7 e marque 
em suas escrituras como Leí orou e sobre o que ele orou. 
A oração de Leí ao Senhor mostra que ele acreditava no 
que os profetas diziam. 

Leia 1 Néfi 1:8–10 e circule abaixo tudo o que Leí viu 
na visão. 

Deus

Jesus Cristo

Anjos

Doze outros

Leia 1 Néfi 1:11–12 e observe o que aconteceu com Leí 
quando ele leu o livro que lhe foi dado. Por meio dessa 
visão, o Senhor preparou Leí para ministrar entre o 
povo de Jerusalém. Leia 1 Néfi 1:13 e observe o que Leí 

ensinou sobre Jerusalém. 
Ao ler, coloque-se no 
lugar de Leí e imagine 
como você se sentiria 
se o Senhor lhe dissesse 
que essas coisas iriam 
acontecer a seu lar e a 
sua cidade. 

O fato de ser advertido 
da destruição de seu 
povo e de sua cidade 
deve ter sido muito difícil 

para Leí. Mas leia 1 Néfi 1:14–15 e descubra por que 
Leí se regozijou mesmo tendo visto que Jerusalém 
seria destruída. 

 3.  Escreva seus pensamentos sobre a seguinte pergunta 
em seu diário de estudo das escrituras: De que modo o 

que aconteceu com Leí em 1 Néfi 1:5–15 influenciou o desejo 
que ele tinha de ensinar as pessoas e convidá-las a 
arrepender-se?

Depois de ser alertado sobre a destruição de Jerusalém, 
Leí compartilhou com o povo de Jerusalém o que ficara 
sabendo. Ele os advertiu que seriam destruídos se não 
se arrependessem. Leia 1 Néfi 1:18–20 e identifique 
como reagiu o povo de Jerusalém. Imagine que você 
seja o redator de um jornal, tendo que criar uma man-
chete para 1 Néfi 1:18–20. Qual seria a manchete?   
 

Pondere a seguinte declaração:

“Como os profetas antigos, os profetas de hoje tes-
tificam de Jesus Cristo e ensinam o Seu evangelho. 

Eles revelam a vontade e a verdadeira personalidade 
de Deus. Falam com coragem e clareza denunciando 
o pecado e alertando sobre as suas consequências. 
Às vezes eles podem ser inspirados a profetizar sobre 
eventos futuros em nosso benefício” (Sempre Fiéis: 
Tópicos do Evangelho, 2004, p. 140).

 4. Com suas próprias palavras, escreva uma frase em 
seu diário de estudo das escrituras descrevendo a respon-

sabilidade de um profeta, a despeito da oposição com que se 
deparar. 

Quando Néfi escreveu o que aconteceu a seu pai em 
Jerusalém, ele acrescentou uma mensagem para o leitor 
em um trecho de 1 Néfi 1:20, começando com a frase 
“E eis, porém, que eu, Néfi, vos mostrarei que …” Esse 
versículo introduz um tema que Néfi enfatizou em 
todos os seus escritos. Sublinhe esse tema em 1 Néfi 
1:20 e depois leia Morôni 10:3 procurando um tema 
semelhante. (Morôni foi o último profeta do Livro de 
Mórmon. Entre Néfi e Morôni passaram-se cerca de 
1.000 anos.)

Observe que Néfi declarou no primeiro capítulo do 
Livro de Mórmon que ele nos mostraria “as ternas 
misericórdias do Senhor” em seus escritos (1 Néfi 1:20). 
No último capítulo do Livro de Mórmon, Morôni nos 
disse para lembrar “quão misericordioso tem sido o 
Senhor” (Morôni 10:3).

Néfi queria que compreendêssemos desde 
o princípio de seu registro que as ternas 
misericórdias do Senhor são concedi-
das aos que exercem fé Nele. O Élder 
David A. Bednar, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou o que são as ternas 

misericórdias do Senhor em nossa vida. Circule pala-
vras e frases que o Élder Bednar usou para descrever o 
que são as “ternas misericórdias do Senhor” ao ler sua 
explicação:
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“As ternas misericórdias do Senhor são bênçãos muito 
pessoais e individuais. Elas são: força, proteção, segu-
rança, orientação, ternura, consolo, apoio e dons espiri-
tuais que recebemos do Senhor Jesus Cristo, por causa 
Dele e por Seu intermédio. (…)

 As ternas misericórdias do Senhor não ocorrem 
ao acaso ou por mera coincidência. A fidelidade, a 
obediência e a humildade convidam as ternas mise-
ricórdias a virem à nossa vida e é frequentemente o 
sincronismo do Senhor, que nos permite reconhecer 
e guardar na lembrança essas importantes bênçãos” 
(“As Ternas Misericórdias do Senhor”, A Liahona, 
maio de 2005, p. 99).

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, responda à 
seguinte pergunta: Que exemplos você viu em que o 

Senhor concedeu Suas ternas misericórdias em sua vida ou na 
vida de alguém conhecido?

Comece ou continue a procurar e a registrar em seu 
diário pessoal as ternas misericórdias que o Senhor 
concedeu a você. Ao fazer isso, estará mais pronto 
para ver as bênçãos que o Senhor lhe concede. 

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 1 e completei esta lição em (data).

Outras perguntas, outros pensamentos e pontos de vista que 
gostaria de compartilhar com meu professor:

UNIDADE 2: DIA 2

1 Néfi 2
Introdução
As pessoas reagem de vários modos às revelações 
de Deus. O Senhor ordenou a Leí em um sonho que 
conduzisse sua família para o deserto. Lamã e Lemuel 
murmuraram contra os mandamentos de Deus, ao 
passo que Néfi buscou um testemunho confirmador. 
A comparação das diferentes reações vai ajudá-lo a 
decidir como usar seu arbítrio ao responder à orienta-
ção do Senhor. 

1 Néfi 2:1–7
Deus ordena que Leí vá para o deserto
Imagine que você seja Leí e o Senhor lhe peça que 
você e sua família saiam de casa e deixem para trás 

todas as suas posses. Você teria de caminhar por 
vários dias e somente poderia levar provisões para 
suster as necessidades de sua família. Pense em como 
reagiria a um pedido desses. 

Leia 1 Néfi 2:1–6, e procure as circunstâncias que leva-
ram Leí e sua família a partir para o deserto. 

Por que as pessoas “[procuraram] tirar a vida [de Leí]”? 
(Ver 1 Néfi 2:1.)   
 

O que o Senhor ordenou que Leí fizesse? 
(Ver 1 Néfi 2:2.)   
 

Leí é um exemplo do princípio do evangelho de que, 
quando somos fiéis e obedientes, o Senhor nos 
ajuda em momentos de provação.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, responda à 
seguinte pergunta sobre 1 Néfi 2:4: O que você pode 

aprender com as escolhas de Leí do que levar e do que deixar 
para trás?

Para ajudá-lo a compreender melhor a geografia da 
jornada de Leí, examine o mapa no final da lição. 

Leia 1 Néfi 2:7, e observe o que Leí fez depois de partir 
com sua família para viajar pelo deserto. Que palavra 
você poderia usar para descrever um importante traço 
de caráter demonstrado por Leí?  

1 Néfi 2:8–14
Lamã e Lemuel murmuram contra o pai deles
Todos os quatro filhos de Leí fizeram a mesma jornada, 
mas com atitudes diferentes em relação aos manda-
mentos de Deus. 

Estude 1 Néfi 2:8–10 e circule as palavras rio e vale.
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 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva seus 
pensamentos a respeito da seguinte pergunta: O que 

você acha que Leí tentou ensinar a Lamã e Lemuel ao compará-
los a um rio e a um vale?

Leia 1 Néfi 2:11–14 e encontre os motivos pelos quais 
Lamã e Lemuel murmuraram contra seu pai. (Observa-
ção: A palavra obstinação significa teimosia e orgulho.)

Um motivo pelo qual Satanás nos incentiva a murmurar 
é impedir que sigamos os profetas vivos, os líderes inspi-
rados e os pais. O Élder H. Ross Workman, dos Setenta, 
falou sobre as reclamações e os murmúrios. Ele disse 
que “o murmúrio consiste de três passos, um levando ao 
outro no caminho em direção à desobediência”.

Primeiro, quando as pessoas murmuram, 
elas usam seu próprio julgamento e 
começam a questionar os ensinamentos 
dos profetas vivos. “Primeiro [arrazoam] 
em sua própria mente e depois [incitam] 
o questionamento na mente dos outros.”

Segundo, eles começaram a racionalizar e a escusar-se 
de seguir as instruções que [receberam]. (…) E assim, 
eles [justificam] sua desobediência. 

“O terceiro passo foi inevitável: A preguiça de seguir as 
ordens de seu mestre [ver D&C 58:29]. (…)

Convido-os a darem atenção especial ao mandamento, 
dos profetas vivos, que for mais difícil para vocês. Vocês 
questionam se o mandamento se aplica a vocês? Encon-
tram desculpas prontas para não cumprir o mandamento 
agora? Sentem-se frustrados ou irritados quando alguém 
os lembra desse mandamento? Vocês têm preguiça de 
guardá-lo? Acautelem-se das armadilhas do adversário. 

Acautelem-se do murmúrio” (“Acautelem-se do 
 Murmúrio”A Liahona, janeiro de 2002, p. 98). 

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: O que você pode fazer se descobrir 

que está murmurando (reclamando) em relação a um manda-
mento ou padrão da Igreja?

1 Néfi 2:16–19
Néfi busca entendimento com o Senhor
Leia 1 Néfi 2:16, 19 e marque o que Néfi queria fazer e 
o que ele fez que o levou a aceitar os mandamentos do 
Senhor dados por intermédio de seu pai. Embora Néfi 
não tenha murmurado, pondere como o que ele escre-
veu em 1 Néfi 2:16 sobre o Senhor ter abrandado seu 
coração indica que o fato de sair de Jerusalém talvez 
também tenha sido difícil para ele.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, conte um 
exemplo de uma ocasião em que, tal como Néfi, você 

orou ao Pai Celestial e sentiu o coração abrandar-se por meio do 
Espírito, ou uma ocasião em que recebeu um testemunho de algo 
que o Senhor disse. 

O que aconteceu com Néfi nos ensina o seguinte prin-
cípio do evangelho: Quando invocamos a Deus, Ele 
pode abrandar nosso coração para que acreditemos 
em Suas palavras.

Leia 1 Néfi 2:17–18 e identifique os desejos e as ações 
de Néfi, depois que o Senhor abrandou o coração 
dele. Pense no que você pode aprender com as dife-
rentes reações de Néfi, Sam, Lamã e Lemuel. Esta é 
uma verdade importante: Quando compartilhamos 
o que aprendemos pelo Santo Espírito, as outras 
pessoas podem acreditar em nossas palavras.

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma ocasião em que as palavras de alguém o levaram a 

acreditar na palavra de Deus, assim como Sam acreditou em Néfi.

Pense em alguém com quem você poderia comparti-
lhar algo que o Espírito o ajudou a aprender e sentir 
que é verdade. Pode ser um amigo, um membro de sua 
família, um líder da Igreja ou um professor. Aproveite 
esta semana para conversar com essa pessoa e prestar 
esse testemunho. 

1 Néfi 2:20–24
O Senhor assegura a Néfi que ele vai prosperar 
por meio de sua obediência
Identifique e marque a promessa contida em 1 Néfi 
2:20–21. Essa promessa ocorre 34 vezes no Livro de 
Mórmon. Durante seu estudo do Livro de Mórmon, 
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NMar  
Mediterrâneo

Ismael morre 
“no lugar 
chamado Naom” 
(1 Néfi 16:34)

“Dali em 
diante, viajamos 
na direção 
aproximada 
do leste” 
(1 Néfi 17:1)

Nos “limites próximos 
ao Mar Vermelho” 
(1 Néfi 16:14)

“Na direção aproximada 
sul-sudeste” (1 Néfi 16:13)

“Pelos limites perto da costa 
do Mar Vermelho” (1 Néfi 2:5)

Abundância (?)

Mar Vermelho

Deserto 
da Arábia

Jerusalém

Oceano Índico

Golfo  
Pérsico

Mar Morto

Mar da Galileia
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você verá como as palavras ditas pelo Senhor a Néfi 
foram inteiramente cumpridas. Termine a lição de hoje 
lendo 1 Néfi 2:22–24.

Deus abençoa os que são obedientes e fiéis. Pon-
dere seu nível de obediência no cumprimento dos 
mandamentos de Deus. Qual seria uma maneira de 
você ser mais obediente? Siga a inspiração que rece-
ber do Espírito.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de 
 compartilhar com meu professor:

UNIDADE 2: DIA 3

1 Néfi 3–4
Introdução
O Senhor ordenou que Leí enviasse seus filhos de 
volta para Jerusalém a fim de obter as placas de latão 
de Labão. Lamã e Lemuel não conseguiam enxergar 
como poderiam cumprir esse mandamento, mas Néfi 
tinha fé que o Senhor iria fornecer um meio pelo qual 
poderiam cumprir o que Ele havia pedido. Apesar de 
repetidas dificuldades, Néfi persistiu fielmente em 
fazer o que o Senhor havia pedido. Consequente-
mente, ele foi guiado pelo Espírito Santo e obteve as 
placas com sucesso. O que aconteceu com Néfi mostra 
que a obediência persistente nos qualifica para a ajuda 
do Senhor nas situações difíceis. 

1 Néfi 3:1–9, 19–20
Os filhos de Leí retornam a Jerusalém
Você já se deparou com uma situação difícil e se 
perguntou como seria resolvida? A lição de hoje pode 
ajudar a fortalecer sua fé e sua determinação de ser 
obediente diante de situações difíceis. Comece lendo 
1 Néfi 3:1–6 e destaque em suas escrituras o man-
damento que o Senhor deu a Leí para os filhos dele 
cumprirem. Também observe a diferença na maneira 
como Lamã e Lemuel reagiram ao mandamento do 
Senhor, em contraste com a reação de Néfi. 

Para compreender a dificuldade da ordem dada pelo 
Senhor, é útil saber que a distância entre Jerusalém e 
o Mar Vermelho (o Golfo de Áquaba) é de quase 300 
quilômetros através de um terreno árido e quente, 

infestado de ladrões. Leí e sua família tinham viajado 
três dias depois daquele ponto (ver 1 Néfi 2:5–6), e 
então o Senhor disse que seus filhos deveriam voltar 
a Jerusalém. Leia 1 Néfi 3:7–8 e identifique o motivo 
citado por Néfi para sua disposição em obedecer ao 
mandamento do Senhor. 

Néfi prestou testemunho do princípio de que, se faze-
mos o que o Senhor ordena, Ele prepara um cami-
nho para que o cumpramos. Ao continuar a estudar 
1 Néfi 3, pense em como o exemplo de coragem e 
determinação deixado por Néfi pode inspirá-lo a ser 
mais obediente e a demonstrar mais fé no Senhor. 
Preste atenção especialmente a como Néfi reagiu às 
dificuldades. Embora Néfi enfrentasse adversidades 
quando ele e os irmãos tentaram obter as placas de 
latão, ele decidiu não murmurar (ver 1 Néfi 3:6).

As placas de latão continham “o registro dos judeus” 
(1 Néfi 3:3), que eram suas escrituras. Continham 
alguns dos escritos e das informações que hoje se 
encontram no Velho Testamento, bem como outros 
escritos proféticos. Leia 1 Néfi 3:19–20 e sublinhe o 
que as placas de latão continham que as tornavam tão 
importante para a família e os descendentes de Leí. 

Domínio das Escrituras — 1 Néfi 3:7
Leia 1 Néfi 3:7 três vezes (você pode variar a forma 
de ler essa passagem: em voz alta ou em silêncio). 
Feche as escrituras e tente escrever respostas para as 
seguintes perguntas sem olhar para o versículo:

•	 Para	quem	Néfi	estava	falando?	  
 

•	O	que	Néfi	se	comprometeu	a	fazer?	  
 

•	O	que	Néfi	sabia	que	o	Senhor	faria?	  
 

Abra suas escrituras e revise 1 Néfi 3:7 e suas respostas.

O Profeta Joseph Smith disse: “Adotei a seguinte regra: 
Quando o Senhor ordenar, faça-o” (History of the Church, 
vol. 2, p. 170). Você pode escrever essa declaração em 
suas escrituras ao lado de 1 Néfi 3:7.

1 Néfi 3:10–31
Labão rouba os bens de Leí e tenta matar Néfi e seus irmãos
Deus nos abençoa de diversos modos quando obede-
cemos a Seus mandamentos. O que aconteceu com 
Néfi ao obter as placas de latão confirma seu teste-
munho de que Deus providencia um meio para que 
Seus filhos cumpram Seus mandamentos 1 Néfi 3:7). 
Use a seguinte tabela para estudar as duas tentativas 
feitas pelos filhos de Leí para obter as placas de latão. 
Escreva a resposta para as perguntas da coluna para 
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cada tentativa ou complete essa designação em seu 
diário de estudo das escrituras. 

Observação: Na época de Néfi, lançar sortes (ver 1 Néfi 
3:11) era um modo costumeiro de tomar uma decisão. 
Ao lançarem sortes, Néfi e seus irmãos buscavam a 
orientação do Senhor no cumprimento do mandamento 
de obter as placas de latão (ver Provérbios 16:33; Bible 
Dictionary, “Lots, Casting of”).

Perguntas Primeira  
Tentativa 
(1 Néfi 3:10–18)

Segunda  
Tentativa 
(1 Néfi 3:21–31)

 1. Quem foi?

 2. O que fizeram?

 3.  Como os 
irmãos reagi-
ram quando 
a tentativa 
fracassou?

 1. Depois que sua primeira tentativa de obter as placas 
de latão fracassou, Néfi e seus irmãos “[afligiram-se] gran-

demente” (1 Néfi 3:14). Recapitule 1 Néfi 3:15–16 e descreva em 
seu diário de estudo das escrituras como a reação de Néfi ao pri-
meiro fracasso foi diferente da que seus irmãos tiveram. 

 2. Depois de ponderar a segunda tentativa (ver 1 Néfi 
3:21–31), responda à seguinte pergunta em seu diário de 

estudo das escrituras: De que maneiras a raiva, as queixas e a 
descrença nos impedem de ouvir Deus?

1 Néfi 4:1–26
Néfi obtém as placas de latão
Identifique as perguntas que Lamã e Lemuel fizeram 
em 1 Néfi 3:31. Se você fosse Néfi, como responderia 
às perguntas que eles fizeram? Leia 1 Néfi 4:1–3 pro-
curando as respostas que Néfi deu para as perguntas 
de seus irmãos. Por que você acha que Néfi escolheu o 
exemplo de Moisés e o Mar Vermelho ao responder às 
perguntas deles? Escreva uma frase da resposta de Néfi 
a seus irmãos que você considera inspiradora:   
 

Moisés também se deparou com uma tarefa aparen-
temente impossível quando lhe foi dito que tirasse os 
filhos de Israel do Egito. A despeito de repetidas ten-
tativas, ele não conseguiu convencer o Faraó a libertar 
os israelitas. No entanto, Moisés persistiu em fazer o 
que o Senhor lhe havia ordenado e Deus proveu uma 
maneira para ele libertar os filhos de Israel. 

Néfi aplicou o exemplo de Moisés à sua situação 
pessoal, estando confiante de que Deus também 

prepararia um meio para que ele, de alguma forma, 
obtivesse as placas de latão. Ao estudar o restante 
do relato, procure os resultados da perseverança e 
da determinação de Néfi em ser obediente, apesar 
de seus fracassos iniciais.

Já precisou fazer algo ou se sentiu inspirado a fazer 
algo, porém sem saber imediatamente por quê, quando 
e como? O Presidente Harold B. Lee observou que 
frequentemente nessas situações “queremos ver o fim 
desde o princípio” antes de seguir a orientação do 
Senhor, e ele deu o seguinte conselho: “Vocês preci-
sam aprender a caminhar até o limite da luz e depois 
dar alguns passos na escuridão; então a luz aparecerá 
e lhes mostrará o caminho à sua frente” (citado por 
Boyd K. Packer em “The Edge of the Light” [“O Limite 
da Luz”], BYU Today, março de 1991, p. 23).

Leia 1 Néfi 4:4–7 e identifique como Néfi deu um 
passo de fé rumo à escuridão (o desconhecido).

Qual é o significado da frase “Não obstante, segui em 
frente” (1 Néfi 4:7)?   
 

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, descreva uma 
situação em que seja pedido a um rapaz ou uma moça 

que faça algo ou em que eles sejam conduzidos pelo Santo Espí-
rito a fazer algo, sem saber de antemão qual será o resultado. 
Talvez haja uma ocasião em que você prosseguiu com fé, sem 
saber de antemão como ou quando Deus ajudaria. Se isso acon-
teceu, anote o ocorrido em seu diário. Você também pode com-
partilhar isso em classe. 

Néfi soube como, quando e por que o Senhor o aju-
daria somente depois de permitir que o Espírito Santo 
o guiasse e depois de decidir prosseguir com fé. Leia 
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1 Néfi 4:8–26 e observe como o Senhor o ajudou a 
obter as placas de latão.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, aliste os 
motivos que o Espírito deu a Néfi para matar Labão 

(ver 1 Néfi 4:8–13).
 5. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: O que você aprendeu com a tenta-

tiva final de Néfi de obter as placas de latão que pode ajudá-lo 
a ter sucesso nos desafios que enfrentar em sua vida?
Quando se deparar com momentos de sua própria vida 
nos quais não souber como, por que e quando, lem-
bre-se do princípio ilustrado pelo que aconteceu com 
Néfi: Quando exercemos fé em Deus e procuramos 
fazer o que Ele nos pede, mesmo que não possamos 
prever o resultado, Ele nos conduzirá pela influência 
do Espírito Santo.

Comentários e Informações Históricas
A Ordem de Matar Labão
O Profeta Joseph Smith ensinou que é o Senhor que 
determina o padrão de certo e errado: “Deus disse: 
‘Não matarás’ [Êxodo 20:13]; em outra ocasião Ele 
disse: ‘Destruí-las-ás totalmente’ [Deuteronômio 
20:17]. Este é o princípio pelo qual funciona o governo 
dos céus: por revelações que se adaptem às circuns-
tâncias em que se encontram os filhos do reino. Tudo 
quanto Deus requer é justo, não importa o que seja, 
embora não possamos compreender por que razão Ele 
ordena isso ou aquilo, senão até depois que se tenham 
cumprido os Seus propósitos. Se buscarmos em pri-
meiro lugar o reino de Deus, todas as coisas boas serão 
acrescentadas” (History of the Church, vol. 5, p. 135).

Pode ser útil compreender por que o Senhor exi-
giu que Néfi matasse Labão ao ponderarmos o 
seguinte: O Senhor deu pelo menos duas oportu-
nidades a Labão para que entregasse as placas de 

latão voluntariamente, mas Labão “não daria ouvidos 
aos mandamentos do Senhor” (1 Néfi 4:11). Labão 
era mentiroso e ladrão, tendo procurado assassinar 
Lamã e fazer com que todos os quatro filhos de Leí 
fossem mortos, o que, pela lei de Moisés, era punido 
com a morte (ver Êxodo 21:14). O Senhor sabia que 
era essencial que Leí e seus descendentes tivessem o 
registro das escrituras, mesmo que “[perecesse] um 
homem” (1 Néfi 4:13) para que isso acontecesse.

As placas de latão não apenas abençoaram o povo e 
as nações do Livro de Mórmon, mas também preser-
varam e proveram ensinamentos dos antigos profetas 
para nossos dias, quando alguns dos escritos foram 
copiados das placas de ouro das quais foi traduzido 
o Livro de Mórmon (como as citações de Isaías e a 
alegoria de Zenos). Por meio do Livro de Mórmon, 
esses ensinamentos das placas de latão abençoaram 
e continuam a abençoar a vida de milhões de pessoas 
e as nações do mundo. Em última análise, tudo isso 
estava em jogo quando Néfi estava junto de Labão e 
seguiu a voz do Espírito. 

O Presidente Ezra Taft Benson sugeriu “três pequenos 
testes” para ajudar-nos a não ser enganados nas 
situações difíceis:

“1. O que as obras-padrão têm a dizer a 
respeito disso? ‘À lei e ao testemunho! se 
eles não falarem segundo esta palavra, 
é porque não há luz neles’, disse Isaías. 
(Isaías 8:20.) (…)

Precisamos estudar as escrituras. O Livro 
de Mórmon e Doutrina e Convênios são de importân-
cia especial. (…)

2. O segundo guia é: o que os presidentes da Igreja da 
atualidade — principalmente o profeta vivo — têm a 
dizer sobre o assunto? (…)

Hoje há apenas um homem na Terra que fala pela Igreja 
(ver D&C 132:7; 21:4). Esse homem é [o] Presidente [da 
Igreja]. Porque ele dá a palavra do Senhor para nós hoje 
em dia, suas palavras têm até mais importância imediata 
do que as dos profetas que já se foram. Ao falar sob a 
influência do Espírito Santo, suas palavras são escrituras 
(ver D&C 68:4). (…)

O Presidente pode falar sobre qualquer assunto que 
considerar necessário para os santos. (…)

3. O terceiro e último teste é o Espírito Santo: o teste 
do Espírito. Pelo Espírito nós ‘(…) [podemos] saber a 
verdade de todas as coisas’ (Morôni 10:5). Esse teste 
só pode ser plenamente eficaz se nossos canais de 
comunicação com Deus estiverem puros, virtuosos e 
destituídos de pecado” (Ezra Taft Benson, Conference 
Report, outubro de 1963, pp. 16–17).
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 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 3–4 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 2: DIA 4

1 Néfi 5–6; 9
Introdução
A esposa do profeta Leí, Saria, temeu que seus filhos 
não retornassem de Jerusalém. Leí a confortou expres-
sando sua fé no Senhor. Quando seus filhos voltaram 
em segurança com as placas de latão, Saria adquiriu 
um testemunho mais forte da mão de Deus que dirigia 
e preservava sua família. Ao estudar as placas de latão, 
Leí “encheu-se do Espírito e começou a profetizar sobre 
seus descendentes” (1 Néfi 5:17). Ao estudar esta lição, 
pense sobre seu estudo pessoal das escrituras e o que 
você pode fazer para receber o poder que advém do 
estudo da palavra de Deus.

1 Néfi 5:1–9
Os filhos de Leí retornaram em segurança à família 
deles no deserto
Néfi e seus irmãos provavelmente levaram várias 
semanas para efetuar a jornada até Jerusalém e de 
volta ao deserto. Reflita sobre uma ocasião em que um 
irmão, uma irmã, o pai, a mãe ou outra pessoa conhe-
cida saiu de casa por um período de tempo prolongado 
— tais como missão, faculdade ou serviço militar. Que 
preocupações você teve (ou que preocupações você 
acha que um pai ou mãe poderia ter) ao separar-se de 
seus entes queridos por um longo período de tempo? 
Leia 1 Néfi 5:1–3 e identifique as preocupações que 
Saria expressou a Leí em relação à jornada de seus 
filhos de volta a Jerusalém. 

Estude 1 Néfi 5:4–6 e procure como Leí respondeu às 
preocupações de Saria.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva com 
suas próprias palavras a resposta de Leí para sua esposa. 

Reflita sobre as seguintes perguntas:

•	O	que	o	impressiona	sobre	como	Leí	reagiu	às	recla-
mações de Saria? 

•	 Como	as	palavras	de	Leí	mostram	a	fé	e	a	coragem	que	
ele adquiriu graças às revelações que Deus lhe dera?

De acordo com 1 Néfi 5:6, que efeito teve o testemu-
nho de Leí sobre Saria?   
 

Duas verdades que 
podemos aprender com 
o que aconteceu com Leí 
e Saria são que o Senhor 
pode abençoar-nos com 
convicção, se seguirmos 
Sua inspiração, e pode-
mos consolar e fortalecer 
outros quando expressa-
mos nossa fé em Deus. 

 2. Em seu diário de 
estudo das escrituras, 

descreva uma ocasião em que 
você sentiu a confirmação de 
Deus em um momento difícil, 
em que prestou seu testemu-
nho para consolar e fortalecer 
outra pessoa ou em que você foi consolado e fortalecido pelas 
palavras de fé proferidas por outra pessoa. 

Leia 1 Néfi 5:7–9 procurando o impacto que isso teve 
na fé exercida por Saria.

•	O	que	Saria	aprendeu	com	isso?	  
 

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Como o testemunho de Saria em 

1 Néfi 5:8 se assemelha ao testemunho de Néfi em 1 Néfi 3:7?

1 Néfi 5:10–22
Leí examina as placas de latão
Néfi e seus irmãos arriscaram a vida, sacrificaram as 
riquezas da família, viajaram para longe e foram divi-
namente protegidos em sua jornada para obter as pla-
cas de latão. Se você fosse membro da família de Leí, 
como os esforços deles teriam influenciado sua atitude 
em relação ao estudo do que estava escrito nas placas 
de latão?

Depois que seus filhos voltaram em segurança, Leí 
começou a examinar o conteúdo das placas de latão. 
Leia 1 Néfi 5:11–14 e sublinhe o que continham as 
placas de latão.

Leia 1 Néfi 5:17–20 procurando como o estudo das 
placas de latão influenciou Leí. Com base no que 
aprendeu nesses versículos, como você completaria o 

Um meio de compreender as 
escrituras é dizer os princípios 
com suas próprias palavras. 
Seja por escrito ou verbal-
mente, dizer com suas próprias 
palavras o que leu é algo que 
vai ajudá-lo a compreender 
melhor as verdades contidas 
nas escrituras. Isso também 
dá a oportunidade para que o 
Espírito do Senhor preste teste-
munho das verdades. 

Dizer com Suas 
Próprias Palavras
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seguinte princípio? (Ver 1 Néfi 5:17): Ao examinar as 
escrituras, podemos   
 

Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apósto-
los, confirmou essa verdade:

“Quando queremos falar com Deus, oramos; e quando 
queremos que Ele fale conosco, estudamos as escritu-
ras; pois Suas palavras são ditas por meio de Seus pro-
fetas. Ele então nos ensinará, se ouvirmos os sussurros 
do Espírito Santo.

Se não ouviram a voz Dele lhes falar ultimamente, vol-
tem-se com novos olhos e novos ouvidos às escrituras. 
Elas são nosso cabo salva-vidas” (“As Santas Escritu-
ras: O Poder de Deus para Nossa Salvação”, A Liahona, 
novembro de 2006, p. 24).

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma ocasião em que você examinou as escrituras e sentiu 

o Espírito do Senhor.

Leia 1 Néfi 5:21–22 e procure por que as placas eram 
“de grande valor” para Leí e sua família. 

Abra o hino “Estudando as Escrituras” (Hinos, 
nº 176) e observe as bênçãos que podemos receber 
pelo estudo das escrituras. Reflita sobre sua leitura 
diária das escrituras. Como você poderia melhorar 
seu estudo das escrituras?   
 

Há sabedoria no estudo das escrituras em nossa jor-
nada pela mortalidade: o nosso deserto. Lembre-se de 
que as placas de latão foram obtidas com fé e sacrifício, 
e que sem elas Leí e sua família não teriam recebido as 
bênçãos necessárias em sua jornada (ver 1 Néfi 5:22). 
Ao examinar as escrituras, você pode sentir-se pleno 
do Espírito do Senhor e receber força e fé para guardar 
Seus mandamentos. 

1 Néfi 6:1–6
Néfi escreve para persuadir todos a virem a Cristo
Escolha um livro que tenha em casa ou pense em 
um livro que conhece. Em sua opinião, que objetivo o 
autor tinha em mente ao escrever este livro? Como o 
conhecimento do propósito do autor o ajuda a lê-lo?

Leia 1 Néfi 6:3–6 e sublinhe o propósito de Néfi ao 
escrever seu registro. A frase “Deus de Abraão e o 
Deus de Isaque e o Deus de Jacó” (versículo 4) se 
refere a Jeová, que é Jesus Cristo. Todos os que escre-
veram no Livro de Mórmon deram continuidade ao 
propósito de Néfi: Um dos propósitos do Livro de 
Mórmon é persuadir todos a achegarem-se a Jesus 
Cristo.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, descreva 
como a compreensão do propósito de Néfi ao escrever 

seu registro influenciará o modo como você vai estudar o Livro 
de Mórmon. 

1 Néfi 9
Néfi mantém dois conjuntos de placas
Em 1 Néfi 9 (ver também capítulo 6), Néfi explicou que 
lhe foi ordenado que fizesse dois conjuntos de regis-
tros: eles são conhecidos como as placas menores e as 
placas maiores de Néfi. As placas menores deveriam 
conter a história sagrada de seu povo — o ministério 
dos profetas e as revelações do Senhor — e as placas 
maiores deveriam conter a história secular (ver 1 Néfi 
9:2–4). Néfi usou as expressões “estas placas” e “as 
outras placas” para referir-se aos dois conjuntos de 
placas que o Senhor ordenou que fizesse. Na margem 
de suas escrituras, em 1 Néfi 9, faça uma anotação 
como a seguinte para ajudá-lo a lembrar a qual con-
junto de placas Néfi se referia: ”estas placas” = placas 
menores (sagradas); “outras placas” = placas maiores 
(seculares).

Ao estudar o Livro de Mórmon, você compreenderá 
por que Néfi fez dois conjuntos de registros. Néfi foi 
inspirado a fazer um resumo, uma versão mais curta, 
do relato de seu pai (encontrado em 1 Néfi 1–8) nas 
placas menores. Quase mil anos depois, o profeta 
Mórmon foi instruído pelo Senhor a incluir as placas 
menores de Néfi com as placas de ouro (ver Palavras 
de Mórmon 1:7). Nenhum dos dois sabia por que 
deviam fazer o que fizeram (ver 1 Néfi 9:5), mas cum-
priram a ordem do Senhor. 

 6. Ao ler 1 Néfi 9 em seu estudo pessoal, pondere e 
registre em seu diário de estudo das escrituras o motivo 

por que é importante obedecer ao Senhor, mesmo quando não 
compreendemos plenamente as razões Dele. 
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 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 5–6 e 9 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 3: DIA 1

1 Néfi 7
Introdução
A total dedicação de Néfi ao Senhor é mostrada em 
1 Néfi 7. Com seus irmãos, ele obedeceu à ordem do 
Senhor de voltar a Jerusalém e de trazer Ismael e sua 
família com eles para o deserto. Na viagem de volta 
para o deserto, Lamã, Lemuel e alguns da família de 
Ismael se rebelaram contra Néfi e quiseram voltar 
para Jerusalém. Quando amarraram Néfi e tentaram 
matá-lo, Néfi orou com fé, foi libertado pelo Senhor 
e perdoou sinceramente os que o haviam perseguido. 
Ao estudar esta lição, pondere como você pode agir 
fielmente em relação aos mandamentos e às dificulda-
des, como Néfi fez. 

1 Néfi 7:1–5
O Senhor ordena que os filhos de Leí retornem a Jerusalém 
para trazerem Ismael e sua família
Pense em sua família e pondere por que as famílias são 
importantes no plano de Deus. 

Leia 1 Néfi 7:1–2 e descubra o que o Senhor ordenou 
que Leí pedisse a seus filhos que fizessem e por que 
queria que eles fizessem isso. (Pode ser útil saber que a 
palavra descendência em 1 Néfi 7:1 se refere aos filhos e 
à posteridade.)

Uma das verdades que aprendemos nesses versículos 
é a de que o Senhor nos ordena que nos casemos e 
criemos filhos para Ele. Ao prosseguir seu estudo de 
1 Néfi 7, pergunte-se por que o casamento e a família 
são tão importantes a ponto de o Senhor ter ordenado 
que Néfi e seus irmãos suportassem os muitos dias de 
difícil viagem pelo deserto para voltar a Jerusalém. 

Leia a seguinte declaração de “A Família: Proclamação 
ao Mundo”, e identifique o que os profetas modernos 
declararam a respeito da importância do casamento: 
“Nós, a Primeira Presidência e o Conselho dos Doze 

Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casa-
mento entre homem e mulher foi ordenado por Deus 
e que a família é essencial ao plano do Criador para o 
destino eterno de Seus filhos” (A Liahona, novembro 
de 2010, última contracapa).

Você pode circundar a frase “para o Senhor” em 1 Néfi 
7:1. Pense no que essa frase significa em nossos dias. 

Procure outros esclarecimentos sobre a criação de 
filhos para o Senhor ao ler o seguinte ensinamento 
em “A Família: Proclamação ao Mundo”:

“Declaramos que o mandamento dado por Deus a 
Seus filhos, de multiplicarem-se e encherem a Terra, 
continua em vigor. (…)

Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com 
amor e retidão, atender a suas necessidades físicas e 
espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, 
guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos 
cumpridores da lei, onde quer que morem. O marido 
e a mulher — o pai e a mãe — serão considerados 
responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas 
obrigações” (A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa).

Leia 1 Néfi 7:3–5 para descobrir como o Senhor ajudou 
os filhos de Leí a cumprir Suas ordens. Como o Senhor 
ajudou Ismael e sua família a aceitar o convite de 
unir-se à família de Leí no deserto?

 1. Peça a seus pais, a um líder da Igreja ou a um profes-
sor que sugiram três modos pelos quais os jovens podem 

preparar-se hoje para o casamento e para criar filhos “para o 
Senhor”. Anote o conselho deles em seu diário de estudo das 
escrituras.

Néfi e seus irmãos conversando com a família de Ismael
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1 Néfi 7:6–15
Néfi tenta persuadir seus irmãos a prosseguir sua jornada 
pelo deserto

Leia 1 Néfi 7:6–7 e 
descubra por que Lamã, 
Lemuel e alguns mem-
bros da família de Ismael 
se rebelaram durante 
sua jornada no deserto. 
Imagine como seria 
estar no lugar de Néfi 
nessa situação. Pense no 
que você diria a Lamã, 
Lemuel e à família de 
Ismael para tentar per-
suadi-los a prosseguir 
sua jornada até a terra 
da promissão. 

Leia 1 Néfi 7:8–12 e 
identifique as pergun-
tas que Néfi fez a seus 
irmãos para tentar per-

suadi-los a não voltar para Jerusalém. Quais eram as 
três verdades que Néfi disse que seus irmãos haviam 
esquecido?

Responda o seguinte em seu diário de estudo das 
escrituras.

 2. Como a lembrança dessas três verdades ajudaram 
Lamã e Lemuel a ser fiéis ao Senhor?
 3.  Aliste 4–5 bênçãos que você recebeu do Senhor. 
Como a lembrança do que o Senhor fez por você o ajuda 

a ser fiel na decisão de segui-Lo?
Leia 1 Néfi 7:13–15 e identifique o que Néfi disse que 
aconteceria com Lamã, Lemuel e os membros rebeldes 
da família de Ismael se eles voltassem a Jerusalém.

 4. Escreva um parágrafo em seu diário de estudo das 
escrituras sobre por que é essencial lembrar o que o 

Senhor fez por você e seguir Sua orientação. 

1 Néfi 7:16–22
O Senhor liberta Néfi
Continue a imaginar como teria sido estar no lugar 
de Néfi naquela situação, ao ler 1 Néfi 7:16. O que 
você faria?

Néfi orou. Leia sua oração em 1 Néfi 7:17–18 e identifi-
que pelo que Néfi orou. 

Observe que Néfi pediu que fosse libertado “de acordo 
com [sua] fé”. Uma das lições que aprendemos nesses 
versículos é a de que Deus responde às orações de 
acordo com nossa fé. Orar com fé significa orar con-
fiando no Senhor e sempre inclui a disposição de agir. 

Estude a seguinte declaração do Élder David A. Bednar, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, a respeito da ora-
ção de Néfi em 1 Néfi 7:17 e o poder da Expiação de 
mudar nosso coração. Sublinhe toda frase que o ajudar 
a compreender a importância de estarmos dispostos a 
agir ao orarmos com fé.

“Sabem pelo que eu provavelmente teria 
orado se eu tivesse sido amarrado por 
meus irmãos? Minha oração teria incluído 
o pedido de que algo ruim acontecesse a 
meus irmãos e terminaria com a frase: 
‘Liberta-me das mãos de meus irmãos’ 

ou, em outras palavras, ‘Por favor, livra-me desta 
situação, agora mesmo!’ É de especial interesse para 
mim o fato de que Néfi não orou, como eu provavel-
mente teria orado, para que a situação fosse mudada. 
Em vez disso, orou para ter forças para mudar suas 
circunstâncias. E suponho que ele tenha orado dessa 
maneira justamente porque sabia e compreendia e 
tinha sentido o poder capacitador da Expiação do 
Salvador. (…)

Irmãos e irmãs, a implicação desse episódio para cada 
um de nós é bem direto. À medida que passamos a 
compreender e a aplicar o poder capacitador da Expia-
ção em nossa vida pessoal, vamos orar e buscar forças 
para mudar nossa situação, em vez de orar pedindo 
que nossa situação seja mudada. Vamos tornar-nos 
agentes que ‘agem’ em vez de pessoas passivas ‘que 
recebem a ação’ (2 Néfi 2:14)” (“‘In the Strength of the 
Lord’ [Na Força do Senhor] (Palavras de Mórmon 1:14; 
Mosias 9:17; Mosias 10:10; Alma 20:4)”, Brigham Young 
University 2001–2002 Speeches, 2002, p. 124).

 5. Responda a uma das seguintes perguntas em seu diá-
rio de estudo das escrituras:

 a. Quando em sua vida você orou com fé e reconheceu a res-
posta do Senhor a sua oração?
 b. Como você pode seguir o exemplo de Néfi, orar e buscar for-
ças para mudar suas circunstâncias em vez de orar para que 
suas circunstâncias sejam mudadas?

Depois que Néfi foi libertado das cordas que o pren-
diam, seus irmãos quiseram atacá-lo de novo. Leia 
1 Néfi 7:19–21 e identifique o que o impressionou 
na atitude de Néfi. Pense em uma situação em sua 
própria família que exigiu o perdão. Pondere por que é 

O estudo das escrituras pode 
tornar-se mais significativo 
se você visualizar na mente o 
que está acontecendo. Imagine 
como se sentiria e agiria se 
fizesse parte dos acontecimen-
tos descritos nas escrituras. 
Isso também pode ajudá-lo 
a se dar conta de como os 
relatos das escrituras podem 
ser parecidos com situações de 
sua vida e a prepará-lo para 
aplicar as verdades ensinadas 
nas escrituras. 

Visualizar as 
Escrituras
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importante que os membros da família estejam dispos-
tos a perdoar uns aos outros. 

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 7 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 3: DIA 2

1 Néfi 8
Introdução
Em 1 Néfi 8 lemos sobre a visão que Leí teve da árvore 
da vida. Ele sentiu grande alegria ao partilhar do fruto 
da árvore, que simboliza as bênçãos da Expiação. 
Depois, ele viu vários grupos de pessoas que reagiram 
de modo diferente à árvore e ao seu fruto.  Ao estudar 
este capítulo, pondere como a Expiação lhe trouxe ale-
gria e o que você precisa fazer agora e no futuro para 
receber todas as bênçãos referentes à Expiação. Reflita 
sobre os obstáculos que você pode ter de superar para 
receber essas bênçãos. 

1 Néfi 8:1–18
Leí partilha do fruto da 
árvore da vida e convida 
sua família a fazer o 
mesmo
Pense numa ocasião 
de sua vida em que 
você sentiu o amor de 
Deus por você pessoal-
mente. Pondere como 
as escolhas que você 
faz influenciam sua 
proximidade do Senhor 
e sua capacidade de 

sentir Seu amor. Ao estudar 1 Néfi 8, procure o que 
essa passagem o ensina a fazer e do que se abster para 
achegar-se ao Senhor e sentir Seu amor de modo mais 
vigoroso em sua vida.

Leia 1 Néfi 8:2 e identifique o que Leí vivenciou 
enquanto estava no deserto. Leia 1 Néfi 8:5–12, pro-
curando o que parece ser a imagem central ou o ponto 
principal do sonho de Leí.

Depois de identificar a imagem central, aliste algumas 
palavras e frases que Leí usou para descrever o fruto 
em 1 Néfi 8:10–11.   
 

O Senhor frequentemente utiliza objetos que nos são 
conhecidos como símbolos para ajudar-nos a com-
preender verdades eternas. Para ajudá-lo a identificar 
o que a árvore e o fruto representam no sonho de Leí, 
leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell, 
do Quórum dos Doze Apóstolos: “A árvore da vida 
(…) é o amor de Deus (ver 1 Néfi 11:25). O amor de 
Deus por Seus filhos é mais profundamente expresso 
ao nos dar Jesus como nosso Salvador: ‘Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito’ 
(João 3:16). Partilhar do amor de Deus é partilhar da 
Expiação de Jesus e da emancipação e alegria que ela 
pode trazer” (“Lições de Lamã e Lemuel”, A Liahona, 
janeiro de 2000, p. 6). 

Para ajudá-lo a identificar um princípio do evangelho 
ilustrado em 1 Néfi 8:10–12, sublinhe em suas escritu-
ras o que Leí fez com o fruto, em 1 Néfi 8:11 e sublinhe 
os resultados em 1 Néfi 8:12. Pense em maneiras pelas 
quais você poderia “partilhar” da Expiação, tal como 
Leí “partilhou” do fruto. 

O que aconteceu com Leí mostra que, ao achegar-nos 
a Jesus Cristo e partilhar de Sua Expiação, temos 
felicidade e alegria.

A Primeira Presidência ensinou 
que “os hinos convidam o 
Espírito do Senhor” e “criam 
um clima de reverência” 
(verHinos, p. ix). Se for incon-
veniente cantar ou ouvir hinos 
no lugar em que você estuda, 
também pode ser eficaz ler a 
letra de um hino ou repassá-lo 
na mente. 

Inclua a Música 
em Seu Estudo
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 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Quando a Expiação do Salvador 

trouxe felicidade e alegria à minha vida?

Pondere por que nós, tal como Leí, devemos desejar 
que nossa família e nossos amigos recebam as bên-
çãos da Expiação, depois de as termos desfrutado. 
Leia 1 Néfi 8:3–4, 13–18 e procure como os membros 
da família de Leí reagiram ao convite de Leí para que 
partilhassem do fruto da árvore da vida. 

Não podemos decidir por outros se eles vão escolher 
partilhar do amor de Deus ou não. Contudo, tal como 
Leí, podemos convidá-los e incentivá-los. Pondere 
como você poderia convidar e incentivar alguém que 
você conhece a achegar-se a Cristo e a receber as bên-
çãos de Sua Expiação. 

1 Néfi 8:19–35
Leí vê o sucesso de alguns e o fracasso de outros 
ao moverem-se em direção da árvore da vida e 
partilharem do fruto
Mais tarde, em 1 Néfi, você vai ler sobre como Néfi 
também teve a visão da árvore da vida. Ele registrou 
o que os vários símbolos e as várias imagens da visão 
significavam. Use a seguinte tabela para identificar os 
símbolos e sua interpretação. Examine suas escrituras e 
complete o seguinte exercício. Você já estudou e apren-
deu a interpretação dos dois primeiros símbolos. 

Símbolo do Sonho de Leí A Interpretação do 
 Símbolo Dada por Néfi

A árvore (ver 1 Néfi 8:10; é 
chamada de árvore da vida 
em 1 Néfi 15:22)

O amor de Deus  
(ver 1 Néfi 11:25)

O fruto da árvore  
(ver 1 Néfi 8:10–12)

O maior dos dons de Deus 
— as bênçãos da Expiação 
de Jesus Cristo (ver 1 Néfi 
15:36)

O rio de águas (imundas) 
(ver 1 Néfi 8:13)

  
   
(ver 1 Néfi 12:16; 15:27) 

A barra de ferro  
(ver 1 Néfi 8:19)

  
   
(ver 1 Néfi 11:25; 15:23–24) 

A névoa de escuridão 
(ver 1 Néfi 8:23)

  
   
(ver 1 Néfi 12:17) 

Símbolo do Sonho de Leí A Interpretação do 
 Símbolo Dada por Néfi

O grande e espaçoso edifício 
(ver 1 Néfi 8:26)

  
   
(ver 1 Néfi 11:36; 12:18) 

Pode ser útil marcar suas escrituras, escrevendo a inter-
pretação de cada símbolo (as respostas da segunda 
coluna da tabela acima) ao lado do versículo ou versí-
culos em que o símbolo é mencionado (os versículos 
da primeira coluna da tabela).

Ao ler a seguinte citação 
do Presidente Boyd K. 
Packer, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, sublinhe 
o que ele disse sobre por 
que é importante estudar 
o sonho de Leí:

“Talvez vocês achem que 
o sonho ou a visão de Leí 
não tem um significado 
especial para vocês, mas 
tem. Vocês estão nele; 
todos nós estamos. (…)

O sonho ou a visão (…) 
de Leí (…) aborda todos 
os aspectos necessários 
para que um membro da 
Igreja compreenda o teste da vida. (“Identificar-nos no 
Sonho de Leí” A Liahona, agosto de 2010, p. 27). 

Ao estudar o restante de 1 Néfi 8, pondere como o que 
você está aprendendo pode ajudá-lo a “compreender o 
teste da vida”. Leia 1 Néfi 8:21–33 procurando como o 
rio, a névoa de escuridão e o grande e espaçoso edifício 
impediram que as pessoas do sonho de Leí comessem 
e desfrutassem o fruto da árvore da vida. Você pode 
marcar em suas escrituras palavras e frases importantes 
que se refiram a esses obstáculos e o efeito que tiveram 
sobre as pessoas. 

O que esses obstáculos que Leí viu poderiam repre-
sentar em sua vida atual? Sublinhe quaisquer dos 
seguintes obstáculos que você já viu impedir alguém 
de achegar-se ao Salvador e sentir alegria: pornogra-
fia, busca da aceitação ou louvor das pessoas, vícios, 
egoísmo, ganância, inveja, negligência em orar ou 
estudar as escrituras, uso excessivo de diversões ele-
trônicas, participação excessiva em qualquer atividade 
ou esporte, desonestidade e imitação do que a maioria 
faz. Pensem em alguns exemplos modernos desses 
obstáculos. 

As anotações feitas em suas 
escrituras podem ser mais 
acessíveis do que as informa-
ções contidas em um diário 
ou em uma folha de papel. 
Ao anotar a interpretação de 
símbolos, as referências remis-
sivas e outras informações nas 
suas escrituras, ficará mais 
fácil para você compreender as 
escrituras e usá-las ao ensinar, 
mais tarde. 

Marcar as  
Escrituras
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O seguinte princípio do evangelho é um meio de 
resumir o que você aprendeu ao estudar os obstáculos 
citados em 1 Néfi 8:21–33: O orgulho, a mundani-
dade e a submissão às tentações podem impedi-lo 
de receber as bênçãos da Expiação.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva a 
 respeito do resumo acima e seus sentimentos sobre sua 

veracidade e maneiras pelas quais ele pode se aplicar à sua vida.

Pondere como a iniquidade do mundo, as tentações 
de Satanás e o orgulho do mundo podem impedir ou 
retardar seu progresso espiritual. 

Examine 1 Néfi 8:21–33 novamente. Dessa vez, procure 
respostas para as seguintes perguntas:

•	Como	a	barra	de	ferro	(a	palavra	de	Deus	—	que	
inclui as escrituras, as palavras inspiradas dos pro-
fetas e de outros líderes da Igreja, e a revelação pes-
soal) era essencial para os que conseguiam partilhar 
com sucesso do fruto?

•	Que	frase	contida	em	1 Néfi	8:30	descreve	o	que	
precisamos fazer para que a palavra de Deus nos 
conduza em segurança à árvore da vida?

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
a palavra de Deus pode guiar-nos e manter-nos seguros 

das tentações. 

Esses versículos ensinam os seguintes princípios do 
evangelho: Se nos apegarmos à palavra de Deus, ela 
nos ajudará a vencer as tentações e as influências 
mundanas. Permanecer firmes na palavra de Deus 
nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor e a rece-
ber as bênçãos da Expiação.

 4. Para ajudá-lo a ver a evidência desses princípios em 
sua vida, responda a uma das seguintes perguntas ou 

ambas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Quando a palavra de Deus o guiou ou o ajudou a sobrepujar 
a tentação, o orgulho ou o interesse pelos assuntos mundanos?
 b. Quando a palavra de Deus o ajudou a aproximar-se do 
Salvador?

Leí exortou seus filhos “com todo o sentimento de um 
terno pai, a darem ouvidos às suas palavras” (1 Néfi 
8:37). Ele queria que sentissem a alegria e as bênçãos 
da Expiação de Jesus Cristo como ele havia sentido. 

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
meta para melhorar seu estudo da palavra de Deus. 

Ao seguir a palavra de Deus e apegar-se a ela, você 
pode vencer obstáculos que o impediriam de partilhar 
da Expiação e receber a verdadeira alegria. 

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 8 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de 
 compartilhar com meu professor:

UNIDADE 3: DIA 3

1 Néfi 10–11
Introdução
Os ensinamentos de Leí sobre a árvore da vida e suas 
profecias sobre os judeus aumentou o desejo que Néfi 
tinha de ver, ouvir e conhecer por si mesmo as coisas 
que seu pai tinha visto. Enquanto ponderava as coisas 
que seu pai tinha visto, Néfi disse que foi “arreba-
tado pelo Espírito do Senhor” (1 Néfi 11:1) e teve ele 
mesmo a visão da árvore da vida. Em sua visão, ele 
também viu a vida, o ministério e a morte do Salvador: 
Néfi testemunhou o amor do Salvador por nós. Ao 
estudar esta lição, pondere o que pode aprender com 
o exemplo de Néfi ao buscar revelação pessoal. Tam-
bém reflita sobre a vida e a missão do Salvador e Seu 
grande amor por todos nós. 

1 Néfi 10:1–16
Profecias de Leí
Depois de contar sua visão da árvore da vida, Leí pro-
fetizou acontecimentos futuros. Suas profecias estão 
registradas em 1 Néfi 10:1–16. Leia 1 Néfi 10:4–6 e 
marque as respostas para as seguintes perguntas em 
suas escrituras:

•	Quando	Leí	profetizou	que	o	Messias,	o	Salvador,	
viria?

•	O	que	Leí	disse	que	aconteceria	com	os	que	não	
“[confiassem] nesse Redentor”?

1 Néfi 10:6–11:6
Néfi busca ver, ouvir e saber as verdades que seu pai ensinou
Considere a seguinte situação e pense em como as 
pessoas envolvidas na mesma situação podem sentir 
coisas tão diferentes: Três jovens assistiam à mesma 
reunião da Igreja. Um deles achou a reunião entediante 
e um desperdício de tempo. Outro achou que a reunião 
foi boa, mas não aprendeu nada nela. O terceiro sen-
tiu-se elevado pelo Espírito Santo e recebeu inspiração 
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e orientação pessoais além do que foi ensinado na 
reunião. 

Ao estudar o que aconteceu com Néfi em 1 Néfi 
10:17–11:6, observe o que Néfi fez que permitiu que 
ele recebesse mais revelações, além daquilo que seu 
pai havia ensinado. 

Leia 1 Néfi 10:17 e sublinhe o que Néfi sentiu depois 
de ouvir a visão de Leí. 

Leia 1 Néfi 10:19 e encontre uma frase que ensine 
como os mistérios de Deus nos são revelados. 

De acordo com 1 Néfi 10:19, aqueles que buscam dili-
gentemente recebem os mistérios de Deus. Escreva o que 
você acha que significa buscar diligentemente.   
 

Néfi deu um excelente exemplo de como buscar 
diligentemente a revelação. Leia 1 Néfi 10:17–19 e 
11:1–6; escolha dois dos três assuntos alistados no 
quadro abaixo — desejos, crença e ponderação — e 
escreva suas respostas às perguntas correspondentes 
do quadro.

Desejos O que Néfi desejava conhecer?   
 
Como você acha que nossos desejos 
influenciam nossa capacidade de receber 
revelação?   
 
O que você deseja saber do Senhor?   
 

Crença Quais são as várias coisas nas quais 
Néfi acreditava que o conduziram 
à revelação?   
 
Como você acha que essas crenças 
podem influenciar nossa capacidade de 
receber revelação hoje em dia?   
 
Você acredita no que o Senhor revelou 
a você?   
 

Ponderar (pensar 
profundamente 
em algo; abrir 
a mente e o 
coração para o 
Espírito Santo)

O que aconteceu quando Néfi ponderou? 
(Ver 1 Néfi 11:1.)   
 
Como você acha que ponderar pode 
conduzir-nos à revelação?   
 
O que você pode fazer para ponderar 
mais a respeito do evangelho em sua 
vida?   
 

Resuma um princípio do evangelho que você apren-
deu com o que aconteceu com Néfi completando a 
seguinte frase: Deus revela a verdade a todos os  
que   
 .

 1. Escreva a resposta de uma ou de ambas as perguntas 
a seguir em seu diário de estudo das escrituras. 

 a. Quando foi que você sentiu que Deus respondeu a suas ora-
ções, ou que você ouviu os sussurros do Espírito ao buscar dili-
gentemente ajuda ou orientação do Senhor?
 b. Qual é uma maneira pela qual você pode buscar mais dili-
gentemente a inspiração do Senhor?

1 Néfi 11:7–36
Néfi testemunha a condescendência de Jesus Cristo
Néfi continuou a ponderar e a buscar orientação divina 
durante sua visão. Leia a seguinte declaração do Presi-
dente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum dos Doze 
Apóstolos, e identifique qual ele disse ser o enfoque 
principal da visão de Néfi:

“Há profecias sobre o Messias no Velho Testamento. 
Mas o Livro de Mórmon registra uma visão desse 
acontecimento que não tem equivalente no Velho 
Testamento. 

Depois que o povo de Leí [saiu de Jerusalém], Leí 
teve uma visão da árvore da vida. Seu filho Néfi orou 
para saber seu significado. Em resposta, ele teve uma 
extraordinária visão de Cristo. 

Nessa visão ele viu:

•	Uma	virgem	trazendo	um	filho	nos	braços;
•	Um	homem	que	deveria	preparar	o	caminho:	João	

Batista;
•	O	ministério	do	Filho	de	Deus;
•	Doze	outros	que	seguiam	o	Messias;
•	Os	céus	abertos	e	os	anjos	ministrando	a	eles;
•	Multidões	que	foram	abençoadas	e	curadas;
•	A	crucificação	de	Cristo;
•	A	sabedoria	e	o	orgulho	do	mundo	opondo-se	à	Sua	

obra (ver 1 Néfi 11:14–36).
Essa visão é a mensagem central do Livro de Mór-
mon” (“As Coisas de Minha Alma”, A Liahona, julho 
de 1986, p. 61).

Um anjo ajudou Néfi a descobrir a interpretação da 
árvore da vida e depois perguntou: “Sabes tu o sig-
nificado da árvore que teu pai viu?” (1 Néfi 11:21.) 
Recapitule o significado da árvore sublinhando as 
frases que Néfi e o anjo usaram para descrevê-la em 
1 Néfi 11:21–24.
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Leia 1 Néfi 11:16 e sublinhe uma pergunta anterior que 
o anjo fez a Néfi. Você pode escrever em suas escrituras 
que a palavra condescendência significa descer volun-
tariamente de uma posição ou situação elevada para 
ajudar ou abençoar outros. 

Em 1 Néfi 11:17, 
identifique como Néfi 
respondeu à pergunta 
feita pelo anjo. O que 
Néfi sabia? O que ele 
não sabia? Depois da 
resposta de Néfi, o 
anjo lhe mostrou que 
a condescendência de 
Jesus Cristo demonstra 
o amor que Deus tem 
por nós.

Depois de ter apren-
dido o significado da 
palavra condescendência, 
leia 1 Néfi 11:13–21, 
e depois a seguinte 

citação do Élder Gerald N. Lund, que servia na época 
como membro dos Setenta, e pondere como o nasci-
mento do Salvador mostrou Sua condescendência e 
Seu amor por nós: “Ali estava Jesus — um membro da 
Trindade, o Primogênito do Pai, o Criador, o Jeová do 
Velho Testamento — deixando Sua posição divina e 
santa, despojando-se de toda aquela glória e majestade 
e entrando no corpo de um pequeno bebê, indefeso, 
completamente dependente de Sua mãe e de Seu pai 
terreno. É surpreendente o fato de que Ele não viria 
ao melhor dos lugares da Terra para ser vestido de 
púrpura [um sinal de realeza] e coberto de joias, mas 
veio em um humilde estábulo. Não é de se espantar 
que o anjo tenha dito a Néfi: ‘Vê a condescendência de 
Deus!’” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [“Jesus 
Cristo, a Chave do Plano de Salvação”], 1991, p. 16).

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
significa para você o fato de Jesus Cristo “baixar do trono 

divino” (“Assombro Me Causa”, Hinos, nº 112) e de Sua posição 
gloriosa no mundo pré-mortal para nascer como um bebezinho.

Leia 1 Néfi 11:27 e pondere como o batismo do Sal-
vador também mostra Sua condescendência. Embora 
não tivesse pecado, Ele foi batizado para mostrar Sua 
obediência às leis de Deus. Também mostrou Seu amor 
por nós dando-nos um exemplo para seguir. 

Leia 1 Néfi 11:28–31 e pense como a vida de serviço ao 
próximo de Jesus Cristo mostra Sua condescendência. 
Observe a quem o Salvador ministrou e curou. 

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
o que você leu em 1 Néfi 11:28–31 mostra o amor do 

Salvador por Seu povo. Como você acha que isso se relaciona 
com o amor que Ele tem por você hoje em dia?

Leia 1 Néfi 11:32–33 e pondere como a crucificação 
de Jesus Cristo mostra Sua condescendência. Leia 
a seguinte declaração do Élder Earl C. Tingey, que 
na época servia como membro da Presidência dos 
Setenta, procurando o que ele disse a respeito de 
como a Expiação do Salvador mostra Seu amor por 
nós e nos abençoa:

“Como o escolhido para cumprir as exigências da 
Expiação, Jesus Cristo condescendeu (…) a ser tentado, 
provado, escarnecido, julgado e crucificado, mesmo 
tendo poder e autoridade para impedir essas coisas.

O Presidente John Taylor descreveu a 
condescendência de Cristo com estas 
belas palavras: ‘Foi também necessário 
que Ele descesse abaixo de todas as coisas 
para que pudesse erguer-Se acima de 

É importante definir palavras 
difíceis ao estudar as escritu-
ras. Isso vai ajudá-lo a com-
preendê-las melhor. Verifique 
as notas de rodapé das escritu-
ras, use um dicionário ou con-
sulte seu pai, sua mãe ou seu 
professor se encontrar palavras 
que não compreender em seu 
estudo. Pode ser útil escrever o 
significado dessas palavras em 
suas escrituras. 

Definir as 
Palavras Difíceis
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todas as coisas (…)’ (The Mediation and Atonement [“A 
Mediação e a Expiação”], 1882, p. 144].

“O sofrimento de Cristo no Jardim do Getsêmani é o 
epítome do mais magnífico de todos os atributos de 
Cristo: Seu perfeito amor. Ali Ele mostrou que real-
mente amava todos nós. (…)

A Expiação é um evento que nos permite reconciliar-
nos com Deus. (…) Em termos de família, significa 
reunir-nos uns com os outros e com Deus e Seu Filho 
Jesus Cristo. Significa que a tristeza da separação se 
transformará em felicidade pela reunião” (“O Grande 
Plano de Felicidade”, A Liahona, maio de 2006, p. 72).

A Expiação de Jesus Cristo foi uma parte essencial de 
Sua condescendência e a maior manifestação de Seu 
amor por nós. 

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
o conhecimento da condescendência de Jesus Cristo 

influencia seus sentimentos e seu amor por Ele. 

Termine o estudo de hoje cantando, ouvindo ou lendo 
a letra do hino “Assombro Me Causa” (Hinos, nº 112). 
Observe as frases que prestam testemunho do que 
você estudou hoje. Pondere por que as bênçãos da 
Expiação de Jesus Cristo são “a mais desejável de todas 
as coisas” e “a maior alegria” para você (ver 1 Néfi 
11:22–23). Como Néfi, ao diligentemente buscar com-
preensão por meio de revelação, você se aproximará do 
Senhor e sentirá o poder de Seu sacrifício em sua vida 
e a alegria que isso proporciona. 

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 10–11 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 3: DIA 4

1 Néfi 12–14
Introdução
O relato da visão de Néfi, que começa em 1 Néfi 11, 
continua em 1 Néfi 12–14. Em sua visão, Néfi viu tra-
gédias terríveis, inclusive a destruição final de sua pos-
teridade. Ele viu que os iníquos removeriam verdades 
claras e preciosas da Bíblia, fazendo com que muitos 
tropeçassem espiritualmente. Contudo, a visão de Néfi 
também lhe deu motivos para ter grande esperança no 

futuro. Ele viu Colombo e a colonização da América. 
Ele viu que o Senhor prepararia um caminho para a 
Restauração do evangelho, inclusive a restauração de 
muitas verdades claras e preciosas que teriam sido 
perdidas. Néfi testemunhou como nos últimos dias 
o Senhor ajudaria e protegeria os que vivessem em 
retidão. Ao estudar 1 Néfi 12–14, pondere a importân-
cia que tem em sua vida as verdades claras e preciosas 
ensinadas no Livro de Mórmon e em outras escritu-
ras modernas. Ao esforçar-se para viver em retidão e 
honrar seus convênios com Deus, você também poderá 
triunfar sobre o mal. 

1 Néfi 12
Néfi vê o futuro das nações nefita e lamanita
Em 1 Néfi 12, Néfi descreveu o que ele viu sobre o 
futuro de sua posteridade e como eles seriam atin-
gidos pelas influências representadas pela névoa de 
escuridão e pelo grande e espaçoso edifício. Ele usou 
a palavra semente para referir-se a seus descendentes. 

Néfi viu que alguns de seus descendentes aceitariam 
as bênçãos da Expiação. Contudo, viu também que 
seus descendentes acabariam sendo destruídos pelos 
lamanitas. Leia 1 Néfi 12:19 e sublinhe os motivos 
pelos quais os nefitas foram destruídos. Pense em 
como você pode proteger-se do orgulho e evitar as 
tentações do diabo. 

1 Néfi 13:1–9
Néfi vê a grande e abominável igreja
Circule quaisquer dos seguintes esportes que você 
jogou ou viu, e acrescente à lista quaisquer outros 
esportes que tenha visto ou jogado. 

Futebol

Críquete

Basquete

Beisebol

Tênis de Mesa

Tênis

Rúgbi

Hóquei no Gelo

Vôlei

Futebol Americano

Nos esportes profissionais, os times em geral estudam 
os jogos e as estratégias anteriores de seus oponentes 
antes de competirem. A compreensão dos propósitos, 
métodos e das estratégias do adversário pode ajudar-
nos a preparar nossa defesa contra ele. 

Em 1 Néfi 13, Néfi descreveu o que ele viu sobre aque-
les que se oporiam à Igreja de Deus nos últimos dias. 
Leia 1 Néfi 13:1–6 e identifique o que Néfi viu que 
seria formada entre os gentios e o que o anjo disse a 
respeito disso.
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Essa “grande e abominável igreja” que 
Néfi viu não representa um grupo, deno-
minação ou igreja específica. O Élder 
Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, definiu-a como “todas as (…) 
organizações, seja qual for seu nome ou 

natureza, (…) que tenham a intenção de conduzir os 
homens para um curso que os afaste de Deus e de Suas 
leis, e portanto da salvação no reino de Deus” (Mormon 
Doctrine, 2ª ed., 1966, pp. 137–138). Você pode escrever a 
definição dada pelo Élder McConkie ao lado de 1 Néfi 
13:4–6.

Leia 1 Néfi 13:8–9 e identifique os desejos e as motiva-
ções da grande e abominável igreja. 

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Por que você acha importante 

saber que Satanás organiza suas forças para afastar-nos de 
Deus e de Suas leis?

Ao estudar mais 1 Néfi 13, você verá um meio pelo 
qual a grande e abominável igreja tentou bloquear 
os que buscavam o Salvador.

1 Néfi 13:10–42
Néfi vê os futuros gentios com a Bíblia, o Livro de Mórmon 
e as escrituras modernas
Para combater os efeitos da grande e abominável igreja, 
o Senhor preparou o caminho para a Restauração de 
Seu evangelho. Em 1 Néfi 13, Néfi previu aconteci-
mentos como a chegada de Colombo e dos peregri-
nos à terra da promissão porque “o Espírito de Deus 
desceu [sobre eles]” (ver 1 Néfi 13:12–13). Também 
previu a guerra da independência dos Estados Unidos 
— quando “os gentios que haviam saído do cativeiro” 
lutaram contra “as pátrias-mães dos gentios estavam 
reunidas (…) contra eles”, mas foram “libertados das 
mãos de todas as outras nações” (ver 1 Néfi 13:16–19).

Leia 1 Néfi 13:20–23 e identifique o livro que Néfi viu 
que os primeiros colonizadores gentios da terra da pro-
missão trariam consigo. 

Escreva “a Bíblia” em suas escrituras ao lado de 
1 Néfi 13:20. Néfi explicou que a Bíblia seria “de 
grande valor” para nós (1 Néfi 13:23) e que, quando 
foi originalmente escrita, ela “continha a plenitude 
do evangelho do Senhor” (1 Néfi 13:24). Use 1 Néfi 
13:26–27, 29 para preencher os espaços em branco 
no seguinte resumo:

A grande e abominável igreja removeu “muitas partes 
que são -------------------- e sumamente --------------------; 
e também muitos -------------------- do Senhor foram tira-
dos” da Bíblia (1 Néfi 13:26). Eles removeram essas coi-
sas para “-------------------- os caminhos retos do Senhor, 
a fim de -------------------- os olhos e -------------------- 
o coração dos filhos dos homens” (1 Néfi 13:27). Por 
estarem faltando essas coisas, “um grande número 
--------------------” (1 Néfi 13:29).

Releia o resumo acima depois de ter preenchido as 
lacunas. 

Um dos propósitos da grande e abominável igreja é 
“[perverter] os caminhos retos do Senhor” (1 Néfi 
13:27) suprimindo muitas verdades claras e preciosas. 
“Perverter” significa desviar ou afastar algo do que é 
certo. Pense nas consequências negativas de se dei-
xar de lado ou de se afastar dos “caminhos retos do 
Senhor”.

Use suas escrituras para responder às seguintes 
perguntas:

•	De	acordo	com	1 Néfi	13:34,	o	que	o	Senhor	trará	
devido a Sua misericórdia? (Pode ser útil saber que 
o título “o Cordeiro” refere-se ao Salvador, Jesus 
Cristo.)   
 

•	 Em	1 Néfi	13:35–36,	o	que	o	Salvador	disse	que	esta-
ria oculto para vir à luz para os gentios?   
 

•	 Em	1 Néfi	13:36,	o	que	o	anjo	disse	que	estava	escrito	
no registro que estava oculto — o Livro de Mórmon?  
 
 

•	Além	do	Livro	de	Mórmon,	a	que	“outros	livros”	
pode referir-se 1 Néfi 13:39?   
 

Leia 1 Néfi 13:40–41 e sublinhe o que o Livro de Mór-
mon e esses “outros livros” darão a conhecer a todos 
os povos. É importante notar que precisamos achegar-
nos ao Salvador “de acordo com as palavras proferidas 
pela boca do Cordeiro” (1 Néfi 13:41)— as escrituras.
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Testifique que o Livro de Mórmon e as escrituras 
modernas restauram verdades claras e preciosas 
que nos ajudam a saber que Jesus Cristo é o Filho 
de Deus e como podemos nos achegar a Ele.

 2. Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras. 

 a. Como as verdades claras e preciosas do Livro de Mórmon e 
de outras escrituras modernas influenciaram seu testemunho de 
Jesus Cristo?
 b. Como elas o ajudaram a compreender e viver Seu evangelho?

Reserve um momento 
para avaliar o quanto 
seu estudo de escrituras 
o está ajudando a ache-
gar-se ao Salvador. 

1 Néfi 14:1–17
Néfi vê a batalha entre 
a grande e abominável 
igreja e a Igreja do 
Cordeiro de Deus
Em 1 Néfi 14 lemos 
sobre uma batalha 
entre a grande e abo-
minável igreja e a Igreja 
do Cordeiro de Deus. 
Leia 1 Néfi 14:10–13 e 

identifique de que lado haverá mais pessoas. Observe 
em 1 Néfi 14:12 por que o número de pessoas que 
apoiariam a Igreja do Cordeiro seria pequeno e por 
que a grande e abominável igreja seria capaz de reunir 
multidões. 

Como você se sentiria se estivesse em menor número 
numa guerra? Leia 1 Néfi 14:14 e sublinhe frases que 
identificam a ajuda que “os santos da igreja do Cor-
deiro” e “o povo do convênio do Senhor” receberiam 
ao lutar contra o mal. 

Um importante princípio do evangelho ensinado em 
1 Néfi 14:1–17 é se vivermos em retidão e guardar-
mos nossos convênios, o poder de Deus vai ajudar-
nos a triunfar sobre o mal.

 3.  Escreva um breve parágrafo em seu diário de estudo 
das escrituras explicando como o fato de fazer parte do 

“povo do convênio do Senhor” e de estar “armado com retidão” 
(viver em retidão) o ajudou a vencer as tentações que o conduzi-
riam para longe de Deus e de Suas leis. 

Néfi viu que nos últimos dias aqueles que apoiariam 
a grande e abominável igreja sofreriam “completa 

destruição” (1 Néfi 14:3). Você pode ter a confiança de 
que o reino de Deus triunfará nos últimos dias. 

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 12–14 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de 
 compartilhar com meu professor:

UNIDADE 4: DIA 1

1 Néfi 15
Introdução
Em 1 Néfi 15 você verá o contraste entre o esforço dili-
gente de Néfi para receber revelação pessoal e o empe-
nho carente de fé efetuado por seus irmãos. Ao estudar 
este capítulo, pondere o esforço que está fazendo para 
receber respostas e orientação do Senhor. 

1 Néfi 15:1–11
Os irmãos de Néfi reclamam por não conseguirem entender 
a visão de Leí
Muitas atividades exigem esforço de nossa parte antes 
de sermos capazes de desfrutar os resultados. Pense 
em uma atividade da qual participa — como fazer as 
tarefas escolares, tocar um instrumento ou participar 
de esportes — e pondere a relação que existe entre o 
esforço que você exerce naquela atividade e os resulta-
dos que se seguem. Procure um padrão semelhante ao 
estudar 1 Néfi 15. Observe como o esforço exercido se 
relaciona com o aprendizado de verdades espirituais e 
o recebimento de revelação do Senhor. 

Depois de procurar diligentemente compreender a 
visão e os ensinamentos de seu pai e então receber 
suas próprias revelações, Néfi voltou à tenda de seu 
pai. Ali, encontrou seus irmãos discutindo entre eles. 
Examine 1 Néfi 15:1–3 e identifique sobre o que eles 
estavam discutindo. 

Em 1 Néfi 15:6–7, sublinhe o que deixou os irmãos de 
Néfi confusos e provocou a discussão. De acordo com 
1 Néfi 15:3, por que lhes foi difícil compreender os 
ensinamentos de Leí?   
 

Ao anotar seus pensamentos 
sobre as escrituras, certifi-
que-se de reservar tempo 
suficiente para fazê-lo. Embora 
esteja procurando cumprir uma 
designação, pondere a per-
gunta com atenção. Algumas 
perguntas exigem tempo e 
reflexão para serem bem res-
pondidas. Busque a orientação 
do Santo Espírito ao escrever. 

Escrever Seus 
Pensamentos 
sobre as Escrituras
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Leia 1 Néfi 15:8, sublinhe a pergunta que Néfi fez aos 
irmãos. Por que essa era uma pergunta lógica para Néfi 
fazer depois do que acabara de acontecer a ele?

Sublinhe a resposta dos irmãos em 1 Néfi 15:9. Em 
outras palavras, os irmãos de Néfi explicaram: “Não 
perguntamos ao Senhor porque Ele não fala conosco”.

 1. Imagine que você tenha um amigo que não consulta o 
Senhor pedindo orientação porque não acredita que Ele irá 

responder. Estude 1 Néfi 15:11 e pondere o conselho dado por Néfi 
a seus irmãos sobre como obter respostas do Senhor. Depois, em 
seu diário de estudo das escrituras, escreva uma carta incentivando 
seu amigo a perguntar a Deus com fé. Compartilhe o conselho de 
Néfi e seus próprios sentimentos sobre oração na carta. 

Um princípio do evangelho que podemos aprender 
com as ações e com o que aconteceu a Néfi e seus 
irmãos é o de que, se perguntarmos ao Senhor com 
fé e obedecermos a Seus mandamentos, seremos 
preparados para receber mais revelação e orienta-
ção Dele.

 2. Selecione uma das perguntas abaixo e a responda 
em seu diário de estudo das escrituras. 

 a. O que você diria para ajudar um membro novo da Igreja a 
compreender o que é exigido de nós para sermos ensinados e 
guiados pelo Senhor? 
 b. Como seu empenho de aprender verdades espirituais e de 
buscar a orientação do Senhor ajudou em sua capacidade de 
sentir o Espírito e compreender o evangelho?

Em algum ponto do dia seguinte, compartilhe sua res-
posta da designação acima com um de seus pais, outro 
membro da família, um líder ou professor da Igreja. Ao 
fazê-lo, convide a pessoa a compartilhar experiências 
pessoais com você sobre quando ele se empenhou com 
fé para buscar a ajuda e a orientação do Senhor. 

1 Néfi 15:12–20
Néfi explica a dispersão e a coligação de Israel
Os irmãos de Néfi estavam confusos sobre a profecia 
e os ensinamentos de Leí sobre a oliveira e os gentios 
(ver 1 Néfi 15:7; ver também 1 Néfi 10:12–15). Néfi 
explicou que a dispersão dos ramos naturais da oliveira 
simbolizava a dispersão física e espiritual da casa de 
Israel (o povo do convênio do Senhor) devido à sua 
desobediência. Em seu estado disperso eles perderam 
o conhecimento do evangelho, bem como sua identi-
dade como membros da casa de Israel. Como parte da 
coligação da casa de Israel nos últimos dias, pessoas 
do mundo inteiro aceitariam o evangelho restaurado 
e se dariam conta de que são o povo do convênio do 
Senhor (ver 1 Néfi 15:14–15).

Leia 1 Néfi 15:14 e marque o que a Israel dispersa 
compreenderá nos últimos dias.

Néfi ensinou que aqueles que se filiam à Igreja são 
como se fossem enxertados “na oliveira verdadeira” 
(1 Néfi 15:16). Também disse que, como a dispersão 
da casa de Israel, esse enxerto ou essa coligação seria 
efetuada “pelos gentios” (1 Néfi 15:17). Pode ser útil 
compreender que “nas escrituras, o termo gentios tem 
diversos significados. Às vezes serve para designar 
pessoas não pertencentes à linhagem de Israel; outras, 
para referir-se a povos não judeus e às vezes, ainda, 
a nações que não possuíam o evangelho, embora 
existindo nelas pessoas de sangue israelita. Esta última 
aplicação é especialmente característica da palavra 
conforme usada no Livro de Mórmon” (Guia para 
Estudo das Escrituras, “Gentios”, scriptures.LDS.org).

Testifique que o Senhor cumpre Suas promessas e 
lembra-Se de Seus convênios com Seus filhos. Ele 
deseja que todos os Seus filhos recebam as bênçãos 
do evangelho eterno (ver 1 Néfi 15:18). Seu empenho 
em compartilhar o evangelho com amigos e familia-
res e seu compromisso de servir uma missão honrosa 
ajudam a cumprir a profecia de Leí.
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1 Néfi 15:21–36
Néfi responde às perguntas de seus irmãos sobre a visão 
de Leí com o que ele próprio havia testemunhado. 
O restante de 1 Néfi 15 aborda as perguntas que os 
irmãos de Néfi fizeram a ele sobre o sonho de Leí. Os 
irmãos de Néfi perguntaram: “O que significa a barra 
de ferro que nosso pai viu, que levava à árvore? (1 Néfi 
15:23.) Leia a resposta de Néfi em 1 Néfi 15:24–25 e 
identifique as bênçãos prometidas aos que diligente-
mente dão ouvidos à palavra de Deus. Nas seguintes 
declarações do Presidente Ezra Taft Benson sobre o 
poder da palavra de Deus, sublinhe frases semelhantes 
às que Néfi ensinou:

•	 “A	palavra	de	Deus	não	vai	somente	guiar-nos	para	
o fruto que é desejável acima de todos os outros, mas 
também, por meio dela, poderemos encontrar poder 
para resistir à tentação, o poder de frustrar o trabalho 
de Satanás e seus emissários. 

•	A	palavra	de	Deus	(…)	tem	o	poder	de	fortalecer	os	
santos e armá-los com o Espírito para que possam 
resistir ao mal, apegar-se ao bem e encontrar alegria 
nesta vida.

•	O	sucesso	na	retidão,	a	capacidade	de	evitar	o	
engano e resistir à tentação, a orientação em nossa 
vida diária, a cura da alma — essas são apenas 
algumas das promessas que o Senhor fez aos que 
se achegam a Sua palavra. (…) Por mais diligen-
tes que sejamos em outras áreas, certas bênçãos 
somente serão encontradas nas escrituras, somente 
ao achegar-nos à palavra do Senhor e apegar-nos 
a elas ao seguir nosso caminho em meio às névoas 
da escuridão rumo à árvore da vida” (“O Poder da 
Palavra”, A Liahona, julho de 1986, p. 81).

É vital que nos apeguemos à palavra de Deus pelo 
estudo das escrituras, pela oração e pela obediência 
aos líderes inspirados. 

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, desenhe um 
panfleto que promova a palavra de Deus. Certifique-se de 

incluir as bênçãos prometidas por Néfi aos que se apegarem à 
palavra de Deus. Você pode também alistar as fontes nas quais 
encontramos a palavra de Deus. 

Você pode escrever o seguinte princípio em suas escri-
turas ao lado de 1 Néfi 15:24–25: Estudar e seguir a 
palavra de Deus diariamente nos fortalece contra 
as tentações de Satanás.

 4. Para ajudar a fortalecer seu testemunho desse princí-
pio, responda a uma das seguintes perguntas, ou ambas, 

em seu diário de estudo das escrituras:

 

a. Que experiências pessoais relacionadas a seu estudo pessoal 
das escrituras o ajudou a saber que esse princípio é verdadeiro?
 b. Como você pode descobrir se esse princípio é verdadeiro?

No sonho de Leí, aqueles que se agarraram à barra 
de ferro foram conduzidos em segurança em meio à 
névoa da escuridão até a árvore da vida. Em 1 Néfi 
15:26, os irmãos de Néfi pediram que ele lhes expli-
casse o significado do rio que passava perto da árvore 
da vida. Procure em 1 Néfi 15:27–29, e identifique o 
que representava o rio. 

Leia 1 Néfi 15:32–36. Por que os irmãos de Néfi fica-
ram perturbados com esses ensinamentos?

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Que partes do sonho de Leí e da interpretação do sonho 
dada por Néfi mostram o amor de Deus e a preocupação pelos 
irmãos de Néfi?
 b. Como você vê o amor de Deus e a preocupação Dele por 
você em 1 Néfi 15?

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 15 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 4: DIA 2

1 Néfi 16
Introdução
Sentindo o poder das palavras de Néfi, seus irmãos 
se humilharam perante o Senhor. Enquanto a família 
viajava pelo deserto, o Senhor lhes deu a Liahona para 
guiá-los em sua jornada. A família passou por muitas 
dificuldades em sua viagem, inclusive a perda da elas-
ticidade de seus arcos e a quebra do arco de Néfi, que 
limitou sua obtenção de alimentos. Embora a maioria 
da família tenha murmurado por causa dessa perda, 
Néfi fez um novo arco e buscou o conselho do Senhor 
sobre onde deveria caçar. O estudo de 1 Néfi 16 lhe 
dá a oportunidade de ponderar como você reagiria à 
repreensão e à aflição. Assim como o Senhor guiou 
a família de Leí em suas dificuldades, Ele vai guiá-lo 
durante os desafios de sua vida, se você humildemente 
buscar e seguir Seu conselho. 

1 Néfi 16:1–6
Néfi reage ao murmúrio de seus irmãos
Você já viu alguém ser corrigido ou repreendido por 
mau comportamento? Como a pessoa reagiu?

Lamã e Lemuel sentiram que foram repreendidos por 
Néfi quando ele lhes ensinou que os iníquos seriam 
rejeitados e não lhes seria permitido partilhar da árvore 
da vida (ver 1 Néfi 15:36–16:1). Leia 1 Néfi 16:1–2 e 
sublinhe como Néfi disse que algumas pessoas reagem 
à verdade quando não a estão vivendo. 

A frase “penetra-lhes até o âmago” significa que ela 
expôs a culpa deles. O que você acha que significa “os 
culpados consideram (…) a verdade dura”?   
 

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, aliste algumas 
coisas que você poderia fazer para ser obediente, mesmo 

quando a verdade for dura de ouvir e “[penetrar-lhe] até o 
âmago” (1 Néfi 16:2). Por que você acha que alguns jovens 
acham difícil ser obedientes a certas verdades? Compare sua 
lista com o que Néfi disse a Lamã e Lemuel em 1 Néfi 16:3–4.
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De acordo com 1 Néfi 16:5, como Lamã e Lemuel rea-
giram à instrução dada por Néfi? Que palavra ou frase 
nesse versículo descreve o que devemos fazer quando 
uma verdade nos penetrar até o âmago? Marque a 
resposta dessas perguntas em suas escrituras. 

1 Néfi 16:7–33
A família de Leí é guiada pela Liahona
Assinale as seguintes declarações como 
verdadeiro (V) ou falso (F) circulando suas respostas:

V F Néfi casou-se com a filha mais velha de Ismael.
V F Leí recebeu uma esfera semelhante a uma bús-

sola chamada Liahona.
V F A esfera tinha quatro agulhas que indicavam 

a direção a seguir para Leí e sua família. 
V F Depois que a família de Leí recebeu a esfera, 

sua jornada pelo deserto se tornou fácil. 
Ao estudar 1 Néfi 16:7–10 e o resumo do capítulo, 
analise suas respostas para as três primeiras perguntas 
(ver também Alma 37:38). Leia 1 Néfi 16:17–19 para 
determinar se você respondeu corretamente à quarta 
pergunta. (As respostas certas estão no final da lição.)

Mesmo quando somos obedientes, ainda assim passa-
mos por provações. Muitas provações que enfrentamos 
não são consequência de nossas escolhas erradas. Em 
vez disso, elas chegam até nós como resultado natural 
da vida mortal, mas nos dão a oportunidade de apren-
der e crescer durante nossa jornada pela mortalidade, 
assim como fez o Salvador (ver D&C 122:7–8). Um de 
nossos testes nesta vida é o modo como reagimos a 
essas provações. 

Com base na descrição feita por Néfi da esfera, em 
1 Néfi 16:10, como essa dádiva foi útil para Leí e sua 
família ao viajarem até a terra da promissão? Localize 
e marque como a Liahona beneficiou a família de Leí 
em 1 Néfi 16:16.

Examine 1 Néfi 16:20–22 e identifique como alguns da 
família de Leí reagiram quando Néfi quebrou seu arco. 
Estude 1 Néfi 16:23–25, 30–32, procurando a reação de 
Néfi a essa provação. Como sua reação influenciou sua 
família?

 2. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Quais são algumas das coisas 

que você aprendeu ao comparar a reação de Néfi com a de 
sua família diante da mesma provação?

Em vez de reclamar, Néfi fez um novo arco e depois 
procurou orientação para saber onde encontrar 
comida. O exemplo de Néfi demonstra que se fizer-
mos tudo o que pudermos e também buscarmos a 

orientação do Senhor, Ele nos ajudará em nossas 
dificuldades.

Durante esses acontecimentos, o Senhor explicou a 
Leí como a Liahona funcionava. Em 1 Néfi 16:26–29, 
procure o que era exigido para que o Senhor guiasse a 
família de Leí por intermédio da Liahona.

 3.  Imagine que esteja ensinando uma criancinha a res-
peito da Liahona. Em seu diário de estudo das escrituras, 

explique em termos bem simples como a Liahona guiou a família 
de Leí e o que eles tiveram de fazer para que ela continuasse a 
guiá-los. 

 4. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Como a Liahona nos mostra que 

“por meio de pequenos recursos, pode o Senhor realizar 
grandes coisas”? (1 Néfi 16:29.)
Tal como o povo de Leí, o Senhor lhe concedeu muitos 
dons para ajudá-lo a receber orientação pessoal. Leia 
as três declarações que se seguem sobre alguns desses 
dons e pondere como cada um desses dons provenien-
tes do Senhor se assemelha à Liahona.

Bênção Patriarcal
O Presidente Thomas S. Monson chamou a bênção 
patriarcal de uma Liahona pessoal:

“O mesmo Senhor que deu a Liahona 
para Leí dá a você e a mim hoje um dom 
raro e valioso para orientar nossa vida, para 
indicar os perigos para nossa segurança e 
mostrar o caminho, sim, uma passagem 
segura — não para uma terra da promis-

são, mas para o nosso lar celestial. O dom ao qual me 
refiro é conhecido como bênção patriarcal. Todo mem-
bro digno da Igreja tem o direito de receber esse tesouro 
precioso e inestimável. (…)

Sua bênção não é para ser dobrada cuidadosamente 
e guardada. Não deve ser emoldurada ou publicada. 
Em vez disso, deve ser lida. Deve ser amada. Deve ser 
seguida. Sua bênção patriarcal lhe fará companhia em 
suas horas mais sombrias. Vai guiá-lo em meio aos 
perigos da vida. (…) Sua bênção patriarcal é sua Lia-
hona pessoal, que vai lhe mostrar o caminho e guiá-lo 
por ele” ( “Vossa Bênção Patriarcal: Uma Liahona de 
Luz”, A Liahona, janeiro de 1987, p. 66).

As Escrituras e as Palavras dos Profetas Modernos
O Élder W. Rolfe Kerr, que na época servia 
como membro dos Setenta, confirmou que 
as palavras de Cristo e de Seus servos são 
uma Liahona espiritual: “As palavras de 
Cristo podem ser uma Liahona pessoal 
para cada um de nós, mostrando-nos o 
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caminho. Não sejamos negligentes por ser fácil o cami-
nho. Coloquemos com fé as palavras de Cristo em 
nossa mente e em nosso coração, como se encontram 
registradas nas sagradas escrituras e ao serem proferi-
das pelos profetas vivos videntes e reveladores. Com fé 
e diligência, vamos banquetear-nos com as palavras de 
Cristo, porque as palavras de Cristo são nossa Liahona 
espiritual, dizendo-nos todas as coisas que devemos 
fazer” (“As Palavras de Cristo — Nossa Liahona Espiri-
tual” A Liahona, maio de 2004, p. 36).

O Espírito Santo
O Élder David A. Bednar, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, comparou o Espírito 
Santo com a Liahona: “Ao nos aplicarmos 
para alinhar nossas atitudes e ações à reti-
dão, o Espírito Santo Se torna para nós, 
hoje, o que a Liahona foi para Leí e sua 

família naquela época. Os mesmos fatores que faziam a 
Liahona funcionar para Leí também convidarão o Espí-
rito Santo à nossa vida. E os mesmos fatores que faziam 
com que a Liahona não funcionasse antigamente nos 
afastarão do Espírito Santo hoje” (“Para Que Possamos 
Ter Sempre Conosco o Seu Espírito” A Liahona, maio 
de 2006, p. 28).

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras duas 
ou três maneiras pelas quais uma bênção patriarcal, as 

escrituras e as palavras dos profetas, ou o Espírito Santo, são 
como a Liahona.

 6. Em seu diário de estudo das escrituras, descreva uma 
ocasião em que ao seguir a orientação de uma das fontes 

mencionadas acima você recebeu orientação do Senhor. 

1 Néfi 16:34–39
As filhas de Ismael choram sua morte, e Lamã planeja 
matar Leí e Néfi
Em 1 Néfi 16:34–38 lemos que Ismael morreu depois 
de viajar por muitos dias no deserto. Suas filhas cho-
raram muito a morte do pai, e alguns de sua família 
murmuraram contra Leí e Néfi e quiseram voltar para 
Jerusalém. Lamã até conspirou para assassinar Néfi 
e Leí. Novamente, os irmãos de Néfi mostraram sua 
fraqueza e falta de fé porque não buscaram a vontade 
do Senhor. Rejeitaram o Espírito Santo e a ajuda que 
Ele lhes daria. 

Leia 1 Néfi 16:39, e descubra o que o Senhor fez nessa 
situação. Pelo que você aprendeu nesse versículo, por 
que o Senhor nos repreende?   
 

O Senhor nos repreende para nosso benefício. Se agir-
mos de acordo com a orientação ou a repreensão que 
recebemos do Senhor, Ele nos abençoará. 

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 16 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
Respostas para o questionário Verdadeiro/Falso: (1) F, 
(2) V, (3) F, (4) F.

UNIDADE 4: DIA 3

1 Néfi 17
Introdução
Depois de viajar por oito anos no deserto, a família de 
Leí chegou a um lugar junto ao mar. Deram ao lugar 
o nome de Abundância. Néfi obedeceu à ordem do 
Senhor de construir um navio. Também repreendeu os 
irmãos por sua iniquidade que os impedia de receber 
inspiração do Senhor. Ao estudar 1 Néfi 17 e o exem-
plo de Néfi, você verá que pela obediência conseguirá 
cumprir tudo o que Deus ordenou. Você também 
aprenderá a reconhecer melhor quando o Senhor 
falar com você por meio da voz mansa e delicada. 

1 Néfi 17:1–51
A jornada da família de Leí para Abundância, onde foi 
ordenado a Néfi que construísse um navio.
Você descreveria sua vida como fácil ou difícil? Por 
quê? Leia 1 Néfi 17:1, 4, 6, e circule as palavras que 
indicam se o período que Néfi e sua família passaram 
no deserto foi fácil ou difícil.

Leia 1 Néfi 17:3 e identifique o motivo que Néfi 
deu para que sua família fosse abençoada naquele 
momento difícil. Começa 
com a palavra se. Marque 
esse princípio em suas 
escrituras. 

Os princípios do evange-
lho, em geral, aparecem 
nas escrituras no formato 
“se-então”. Esse formato 
“se-então” também pode 
ser visto na orientação 
dada na vida de cada 
pessoa, bem como para 
as famílias e para nações 
inteiras. A palavra se des-
creve nossa ação, e então 

Ao estudar as escrituras, pro-
cure palavras ou frases tais 
como “assim vemos que”, 
“portanto”, “por conse-
guinte”, “eis que” ou “se … 
então …” Elas geralmente 
indicam quando a declaração 
de uma doutrina ou de um 
princípio do evangelho está 
sendo ensinado. 

Aprender a Identificar 
Princípios e Doutrinas
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explica as consequências ou bênçãos que receberemos 
por causa daquela ação. Embora 1 Néfi 17:3 não conte-
nha a palavra então, isso descreve as consequências ou 
bênçãos que receberemos por aquela ação. Como você 
declararia com suas próprias palavras o princípio sobre 
o qual Néfi testifica? Se-----------------------------------, 
então  
 .

Observe como esse princípio é ilustrado em 1 Néfi 
17:2, 12–13. Ao ler esses versículos, marque algumas 
das maneiras pelas quais o Senhor abençoou e for-
taleceu Néfi e sua família quando eles guardaram os 
mandamentos. Para procurar outras evidências da 
veracidade desse princípio, continue a estudar o que 
aconteceu com Néfi.

 1. Reserve um tempo para responder de modo significa-
tivo às seguintes perguntas, em seu diário de estudo das 

escrituras: Este exercício vai ajudá-lo a ver que Néfi continuou a 
viver o princípio que ele declarou em 1 Néfi 17:3, ao passo que 
outros familiares seus deixaram de fazê-lo. Lembre-se de pensar 
em como esse princípio se aplica à sua própria vida.
 a. O que o Senhor ordenou que Néfi fizesse? (Ver 1 Néfi 
17:7–8.) Qual deve ter sido a dificuldade para obedecer a 
esse mandamento?
 b. O que mais o impressionou a respeito da resposta de Néfi a 
esse mandamento? (Ver 1 Néfi 17:9–11, 15–16.) Como reagiram 
seus irmãos? (Ver 1 Néfi 17:17–21.) O que você pode aprender 
com essas respostas?
 c. Néfi respondeu a seus irmãos recapitulando o que acontecera 
a Moisés. Como o Senhor ajudou Moisés a cumprir a tarefa que 
Ele ordenara? (Ver 1 Néfi 17:23–29.) Quais as semelhanças entre 
os irmãos de Néfi e os filhos de Israel? (Ver 1 Néfi 17:30, 42.)
 d. Há mandamentos que lhe são difíceis de cumprir? Como você 
pode reagir a tarefas difíceis ou mandamentos de Deus, como 
Néfi e Moisés fizeram?

Ao terminar a designação acima, leia a expressão de fé 
feita por Néfi, em 1 Néfi 17:50.

Leia 1 Néfi 17:51 e aplique esse versículo a si mesmo, 
acrescentando seu nome em lugar da palavra “me” e 
substituindo a expressão “construir um navio” por um 
mandamento que você anotou na pergunta d acima.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva a res-
peito de uma experiência pessoal (sua própria ou de um 

conhecido) que o ajudou a saber que se for fiel a Deus, Ele vai 
ajudá-lo a realizar tudo o que Ele pedir que você faça.

O princípio exemplificado por Néfi em 1 Néfi 17 e ao 
longo de toda a sua vida foi o de que, se guardarmos 
os mandamentos, o Senhor vai fortalecer-nos e 
prover meios para que realizemos o que Ele nos 
ordenou.

1 Néfi 17:45–55
Néfi repreende seus irmãos pela iniquidade deles
Leia 1 Néfi 17:48, 53–54, e identifique por que Néfi 
“[estendeu] a mão para [seus] irmãos”.

De acordo com 1 Néfi 17:53, o que o Senhor fez aos 
irmãos de Néfi? Por quê?   
 

O choque dado aos irmãos de Néfi foi uma das muitas 
maneiras pelas quais o Senhor tentou comunicar-Se 
com eles. Leia 1 Néfi 17:45 e identifique algumas 
outras maneiras pelas quais o Senhor tentou comuni-
car-Se com eles. 

Pondere a seguinte citação do Presidente 
Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze 
Apóstolos: “O Espírito Santo fala por meio 
de uma voz que mais se sente do que se 
escuta e é descrita como ‘mansa e delicada’ 
[D&C 85:6]. Apesar de dizermos ‘ouvir’ os 

sussurros do Espírito, é mais comum descrevermos o 
influxo espiritual como um sentimento” (“Revelação 
Pessoal: O Dom, o Teste e a Promessa”, A Liahona, 
janeiro de 1995, p. 64).
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Você pode marcar 1 Néfi 17:45 e escrever o seguinte 
princípio ao lado: O Espírito Santo fala por meio de 
uma voz mansa e delicada que mais sentimos do 
que ouvimos.

 3.  Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras. 

 a. Quando você sentiu o Senhor falar por meio de uma voz 
mansa e delicada?
 b. O que você pode fazer para sentir e reconhecer a voz mansa 
e delicada?

Marque a seguinte frase em 1 Néfi 17:45: “Ele vos 
falou numa voz mansa e delicada, mas havíeis perdido 
a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber 
suas palavras”. Olhe novamente a primeira sentença 
de 1 Néfi 17:45 e identifique um motivo pelo qual os 
irmãos de Néfi haviam “perdido a sensibilidade”.

Como o pecado pode impedir-nos de sentir o Espírito 
Santo? Que outros tipos de coisas podem distrair-nos 
de sentir o Espírito Santo?   
  
 

O Presidente James E. Faust, da Primeira Presidên-
cia, usou uma analogia para identificar algumas das 
maneiras pelas quais o pecado pode impedir-nos de 
sentir o Espírito Santo:

“Os telefones celulares estão sendo usados 
para grande parte da comunicação efetuada 
em nossos dias. De vez em quando, porém, 
encontramos pontos mortos em que o sinal 
deixa de ser recebido pelo telefone celular. 
Isso pode acontecer quando a pessoa que 

está usando o telefone celular está passando em um 
túnel ou atravessando um desfiladeiro, ou quando há 
outras interferências.

O mesmo acontece com a comunicação divina. (…) 
Frequentemente nos colocamos em pontos mor-
tos espirituais — lugares e situações que bloqueiam 
as mensagens divinas. Alguns desses pontos mor-
tos incluem a raiva, a pornografia, a transgressão, o 
egoísmo e outras situações que ofendem o Espírito” 
(“Você Captou a Mensagem Certa?” A Liahona, maio 
de 2004, p. 61).

 4. Pondere o quanto você ouviu bem as mensagens que 
o Senhor quis transmitir-lhe recentemente. Aliste em seu 

diário de estudo das escrituras todos os “pontos mortos espiri-
tuais” — situações e lugares que podem impedi-lo de receber a 
voz mansa e delicada — e o que você fará para evitá-los. 

Você pode receber uma comunicação do Senhor por 
meio da voz mansa e delicada quando procura ser 

digno de receber essa inspiração serena e dá ouvidos 
a ela. 

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 17 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 4: DIA 4

1 Néfi 18–19
Introdução
Seguindo a orientação do Senhor, Néfi e os outros 
terminaram de construir o navio e partiram para 
a terra da promissão. Durante sua viagem, muitas 
pessoas que estavam no navio se rebelaram, lideradas 
por Lamã e Lemuel. Consequentemente, a Liahona 
deixou de funcionar, e uma grande tempestade amea-
çou a vida de todos a bordo. Depois que os rebeldes se 
arrependeram e Néfi orou com fé, a Liahona come-
çou a funcionar e o Senhor acalmou a tempestade, e 
novamente orientou a jornada deles. Depois de chegar 
à terra da promissão, Néfi exortou sua família a lem-
brar-se do Senhor e a aplicar as escrituras à própria 
vida deles. Ao estudar 1 Néfi 18–19, compare a ocasião 
em que Néfi enfrentou provações com o desafio de 
enfrentar provações em sua própria vida. Procure 
seguir o exemplo de Néfi. 

1 Néfi 18:1–8
A família de Leí se prepara para navegar rumo à terra 
da promissão
Por que é importante que trabalhemos diligentemente 
e também busquemos a orientação do Senhor? Como 
Néfi demonstrou essas duas qualidades ao construir o 
navio? Leia 1 Néfi 18:1–8.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, aliste todas as 
palavras e frases contidas em 1 Néfi 18:1–8 que descre-

vam o esforço feito por Néfi e sua família. Depois, identifique 
todas as palavras e frases que mostrem como o Senhor os orien-
tou e ajudou. Que relação você vê entre o esforço de Néfi e a 
ajuda que ele recebeu do Senhor?

O que aconteceu com Néfi nos mostra que, para cum-
prir as ordens do Senhor, precisamos buscar Sua 
ajuda e esforçar-nos pessoalmente.
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 2. Pense em uma situação em que você se encontra 
agora para a qual precisa da ajuda de Deus. Escreva 

em seu diário de estudo das escrituras o que você pode fazer 
para buscar a orientação do Senhor e que esforço talvez tenha 
de fazer.

1 Néfi 18:8–25
Lamã e Lemuel lideram uma rebelião que retarda a viagem 
para a terra da promissão
Quando passamos por provações ou dificuldades na 
vida, é comum nos perguntarmos por que estamos 
enfrentando essas dificuldades. Talvez você ou alguém 
que você conhece tenha perguntado: “Por quê?” numa 
época de dificuldade. 

O Élder L. Whitney Clayton, da Presidência dos 
Setenta, identificou três fontes das dificuldades 
que enfrentamos. Ao ler, sublinhe as fontes que 
ele descreveu. 

 “É senso comum que nossos fardos têm 
origem em três fontes. Alguns fardos 
são o resultado natural das condições 
do mundo em que vivemos. Doenças, a 
incapacidade física, furacões e terremo-
tos acontecem de tempos em tempos 
sem ser culpa nossa. (…)

Outros fardos nos são impostos pela transgressão de 
outras pessoas. Os maus-tratos e os vícios podem fazer 
de nosso lar algo muito diferente de um pedacinho do 
céu na Terra para os inocentes membros da família. O 
pecado, as tradições incorretas, a repressão e o crime 
espalham vítimas com pesados fardos pelos caminhos 
da vida. Até os erros menos graves, como fofoca ou 
tratamento rude, podem causar sofrimento genuíno 
às pessoas. 

Nossos próprios erros e falhas produzem muitos dos 
nossos problemas e podem colocar em nossos ombros 
fardos muito pesados. O fardo mais pesado que impo-
mos sobre nós mesmos é o fardo do pecado. Todos nós 
conhecemos o remorso e a dor que inevitavelmente se 
seguem quando falhamos em guardar os mandamen-
tos” (“Que Suas Cargas Lhes Sejam Leves”, A Liahona, 
novembro de 2009, p. 12).

Depois que Néfi e sua família começaram a navegar 
para a terra da promissão, enfrentaram muitas difi-
culdades. Ao estudar 1 Néfi 18, procure um dos tipos 
de sofrimento mencionados pelo Élder Clayton. Leia 
1 Néfi 18:9–11 e identifique exemplos de escolhas erra-
das feitas por algumas pessoas no navio. 

Embora não seja errado dançar, ouvir música ou 
divertir-se, 1 Néfi 18:9 indica que eles fizeram essas 
coisas “com muita vulgaridade”. A palavra vulgaridade 
significa baixo, chulo ou grosseiro. O adversário pode 
usar a dança, a música e a maneira como falamos para 
corromper nosso coração e nossa mente e fazer com 
que percamos a companhia do Espírito Santo. 

De acordo com 1 Néfi 18:10, o que Néfi temia acon-
tecer se aqueles que estavam se rebelando não se 
arrependessem?   
 .

O que Néfi fez a esse respeito? Como você reagiria 
se seu pai, sua mãe ou um líder da Igreja pedisse que 
mudasse a música que você está ouvindo, ou o modo 
como está dançando, ou que se abstivesse de usar 
linguagem grosseira? Você estaria disposto a obedecer 
e mudar?

Leia 1 Néfi 18:12–14, 17–19 e procure as consequências 
da rebelião deles. Como Néfi e outros membros da 
família sofreram como resultado das ações de outros? 
Observe como as ações rebeldes de alguns influencia-
ram a capacidade que o grupo inteiro tinha de receber 
orientação de Deus. 

As ações dos que se rebelaram mostram que o pecado 
traz sofrimento para nós mesmos e às vezes para os 
outros também.
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 3.  Algumas tentações comuns que os adolescentes 
enfrentam hoje incluem desrespeitar os pais e líderes, 

colar na escola, vestir-se sem recato, quebrar a lei da castidade, 
violar a Palavra de Sabedoria (fumo, bebidas alcoólicas e drogas) 
e ver pornografia. Selecione duas ou mais tentações e escreva 
em seu diário de estudo das escrituras como cada uma delas 
poderia afetar a família e os amigos de alguém que cedesse à 
tentação. 

O restante de 1 Néfi 18 nos ensina como reagir às 
dificuldades, sejam elas por nossas próprias escolhas 
erradas ou sem que tenhamos culpa delas. Leia 1 Néfi 
18:15–16, 20–23 e marque frases que ensinem o que 
fazer nessas situações. 

Há várias doutrinas e vários princípios ilustrados nesses 
versículos. Depois de cada uma das seguintes declara-
ções, escreva o número do versículo ou dos versículos 
de 1 Néfi 18:15–16, 20–23 em que você achar que há 
um exemplo dessa verdade:

•	Podemos recorrer a Deus e permanecer fiéis 
durante nossas aflições. 

•	A oração pode ajudar-nos a encontrar paz 
durante nossas aflições.  
 

 4. Escolha um dos versículos que você usou no exercício 
anterior que seja especialmente significativo para você, 

e explique em seu diário de estudo das escrituras o motivo pelo 
qual você gosta dele. Inclua o que aprendeu no versículo e o que 
ele ensinou a você sobre como reagir às aflições. Se tiver visto 
um exemplo do que esse versículo ensina em sua própria vida 
ou na vida de outra pessoa, escreva a esse respeito também. 

A despeito das dificuldades que enfrentaram Néfi e 
sua família acabaram chegando à terra da promissão. 
Ao buscar a orientação do Senhor e trabalhar diligen-
temente para segui-la, você também pode concluir 
com sucesso a jornada para a qual o Senhor o man-
dou à Terra.

O Élder L. Whitney Clayton prestou seu testemunho:

“A despeito dos fardos que enfrentamos na vida como 
consequência de condições naturais, dos erros de outras 
pessoas ou dos nossos próprios enganos e falhas, somos 
todos filhos de um amoroso Pai Celestial que nos man-
dou à Terra como parte de Seu plano eterno para o nosso 
crescimento e progresso. Nossas experiências individuais 
singulares podem preparar-nos para voltar a Ele. A 
adversidade e as aflições que temos, embora difíceis de 
suportar, não durarão — segundo a perspectiva celestial 
— mais que ‘um momento; e então, se as [suportarmos] 
bem, Deus [nos] exaltará no alto’ [D&C 121:7–8]. Preci-
samos fazer tudo o que pudermos para suportar ‘bem’ 
nossas cargas, não importando quanto dure o pequeno 
‘momento’ em que as carregamos.

(…) Sei que, ao guardarmos os mandamentos de Deus e 
nossos convênios, Ele nos ajudará a aliviar nossos fardos. 
Ele nos fortalece. Quando nos arrependemos, Ele nos 
perdoa e nos abençoa com paz de consciência e com 
alegria” (“Que Suas Cargas Lhes Sejam Leves”, p. 12).

1 Néfi 19
Néfi registrou profecias sobre Jesus Cristo para nos 
persuadir a nos lembrarmos Dele.
Depois de chegar à terra da promissão, Néfi profetizou 
a respeito da vinda do Salvador e de como Ele seria 
recebido por Seu povo. Leia 1 Néfi 19:8–10 e identifi-
que frases que ensinem sobre a natureza e o caráter de 
Jesus Cristo. 

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
o que você aprendeu em 1 Néfi 19:8–10 aumenta seu 

amor pelo Salvador. 

Encerre a lição de hoje lendo 1 Néfi 19:18–19, 23 e subli-
nhando o que Néfi desejava persuadir seu povo e todos 
os que lessem o Livro de Mórmon a fazer. Procure hoje 
uma oportunidade de prestar testemunho do Salvador 
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a um amigo ou membro da família ou de prestar seu 
testemunho na Igreja. Ao fazê-lo, você pode ajudá-los 
a lembrar do Redentor e a acreditar Nele. 

 6. Escreva em seu diário de estudo das escrituras algu-
mas maneiras pelas quais você pode seguir o exemplo de 

Néfi em sua vida.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 18–19 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 5: DIA 1

1 Néfi 20–22
Introdução
Em 1 Néfi 20–21, Néfi citou profecias do profeta Isaías 
do Velho Testamento, cujos escritos estavam contidos 
nas placas de latão que Néfi e seus irmãos foram orde-
nados a buscar em Jerusalém, obtendo-as de Labão. 
Isaías ensinou que mesmo quando a antiga Israel não 
cumpria seus convênios, o Senhor ainda os amava e 
os convidava a arrepender-se e a achegar-se a Ele. Ao 
estudar estes capítulos, concentre-se no que Isaías 
ensinou a respeito de Jesus Cristo e de Seu desejo de 
redimir Seu povo.

1 Néfi 20
O Senhor castiga Israel e convida-os a retornarem a Ele
Consegue lembrar-se de uma ocasião em que você 
fez algo que não era condizente com os convênios 
que fez ou com os padrões da Igreja? Como você se 
sentiu sobre sua decisão? Leia 1 Néfi 20:1–2 (“apoia” 
no versículo 2 significa confia). Para quem Isaías estava 
falando? Quem é a “casa de Jacó”?

No Velho Testamento, Jacó era filho de Isaque e neto 
de Abraão. Ele recebeu do Senhor o nome Israel (ver 
Gênesis 32:28). “A casa de Israel” se refere a seus des-
cendentes, sendo às vezes chamada de “casa de Jacó”. 
Também se refere a qualquer pessoa que realmente 
acredita em Jesus Cristo. (Ver Bible Dictionary, “Israel”; 
ver também Bible Dictionary, “Israel, Kingdom of”.) 
Assim como no passado, aqueles que fazem convênios 
(como o batismo) com Deus hoje são considerados 
membros do convênio da casa de Israel. 

Examine 1 Néfi 20:3–4, 8, 18 e sublinhe palavras e 
frases que indiquem que a casa de Israel não tinha sido 
fiel ao Senhor. A frase “tua cerviz é um nervo de ferro 
e tua testa de bronze” (1 Néfi 20:4) representa sim-
bolicamente uma condição que as escrituras chamam 
muitas vezes de “dura cerviz”. Uma possível explicação 
dessa expressão é que certos animais como os bois e 
os burros endurecem o pescoço para não poderem ser 
guiados ou conduzidos por seus donos. Outra expli-
cação é a de que as pessoas que não estão dispostas 
a curvar a cabeça têm a cerviz ou o pescoço duro. 
Semelhantemente, a casa de Israel endureceu a cerviz 
por causa de orgulho e iniquidade e se recusou a ser 
guiada pelo Senhor.

Para compreender melhor esses versículos e compará-
los aos nossos dias, pense em como estas descrições 
da casa de Israel correspondem às ações de algumas 
pessoas nos dias atuais. 

Ao ler 1 Néfi 20:9–14, 16, pondere o que esses versí-
culos ensinam sobre o Senhor e como Ele é.

 1. Escreva respostas curtas para as seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras. 

 a. Embora as pessoas tivessem se rebelado no passado, como o 
Senhor agiu em relação a elas? Por quê? (Ver 1 Néfi 20:9–11, 14.)
 b. O que o Senhor queria que Seu povo do convênio fizesse? 
(Ver 1 Néfi 20:12, 16.)
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Nesses versículos, aprendemos que o Senhor convida 
aqueles que foram desobedientes a se arrepende-

rem e a voltarem para 
Ele. Ao ler a seguinte 
declaração do Presidente 
Dieter F. Uchtdorf, da 
Primeira Presidência, 
sublinhe uma ou mais 
frases que confirmem 
essa verdade:

“Satanás; quer que 
sintamos que não mais 
podemos ser perdoa-
dos (ver Apocalipse 
12:10). Satanás quer que 
pensemos que, quando 
pecamos, chegamos ao 
‘ponto sem retorno’ — 
que é tarde demais para 
mudar de curso. (…)

Cristo veio para nos 
salvar. Se seguirmos o 
curso errado, a Expiação 
de Jesus Cristo garante-
nos que o pecado não é 
um ponto sem retorno. 

O retorno seguro é possível se seguirmos o plano 
de Deus para nossa salvação” (“O Ponto de Retorno 
Seguro”, A Liahona, maio de 2007, p. 99).

1 Néfi 21:1–17
Isaías profetiza que Jesus Cristo não Se esquecerá 
de Seu povo do convênio
Em 1 Néfi 21:1–13, Néfi registrou uma das profecias 
de Isaías sobre Jesus Cristo, que seria o Messias. Cristo 
(uma palavra grega) e Messias (uma palavra hebraica) 
significam ambos “o Ungido” ou “o Escolhido”. Jesus 
Cristo foi escolhido para ser o Redentor tanto de Israel 
quanto dos gentios. 

Ao ler 1 Néfi 21:6–13, marque em suas escrituras as 
frases que descrevem Jesus Cristo e o que Ele faria 
como Redentor de Israel.

Como consequência de seus pecados, os filhos de Israel 
se distanciaram do Senhor e se sentiram esquecidos 
e abandonados por Ele (ver 1 Néfi 21:14). Embora se 
tenham sentido abandonados pelo Senhor, examine 
1 Néfi 21:14–16 procurando evidências de que o Senhor 
nos ama e que jamais Se esquece de nós. Você pode 

marcar todas as frases desses versículos que forem signi-
ficativas para você. 

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explicou que o Salvador manteve as feridas de Sua 
crucificação como prova de que Ele jamais nos esque-
ceria: “Cristo não Se esquece dos filhos que Ele redimiu 
ou do convênio que fez com eles para a salvação em 
Sião. Os dolorosos lembretes de [Seu] zelo cuidadoso 
e de Seu convênio são as marcas dos cravos romanos 
gravados na palma de Suas mãos” (Christ and the New 
Covenant [“Cristo e o Novo Convênio”], 1997, p. 84).

 2. Escreva respostas curtas para as seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras. 

 a. Por que você acha que as pessoas às vezes sentem que o 
Senhor as esqueceu?
 b. O que você acha que significa estar gravado na palma das 
mãos do Salvador? Como isso o ajuda a dar maior valor ao sofri-
mento do Salvador na cruz?
 c. Que experiências pessoais o ajudaram a saber que o Senhor 
não Se esqueceu de você?

 3.  Imagine que tenha um amigo que disse não se sentir 
digno de ir à Igreja por causa dos pecados que cometeu no 

passado. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma breve 
carta de incentivo para esse amigo, usando o que você aprendeu 
em 1 Néfi 20–21 e na declaração do Presidente Uchtdorf, na seção 
de estudo referente a 1 Néfi 20.

1 Néfi 21:18–22:22
Néfi explica a profecia de Isaías sobre a dispersão e a 
coligação de Israel
Néfi incluiu em seu registro uma das profecias de Isaías 
sobre a coligação de Israel. Ela se encontra em 1 Néfi 
21:18–26. Em 1 Néfi 22, Néfi ofereceu sua própria expli-
cação e seu comentário sobre a profecia de Isaías. Ao ler 
1 Néfi 22:4–12, procure a explicação dada por Néfi de 
como Israel seria coligada nos últimos dias. 

Pode ser útil saber que no Livro de Mórmon o termo 
“gentios” em geral se refere às pessoas que não des-
cendem de Judá. A expressão “uma obra maravilhosa” 
se refere à Restauração do evangelho nos últimos dias. 
Observe também com que frequência Néfi menciona 
os convênios: você pode marcar essas passagens em 
suas escrituras. 

O Senhor prometeu restaurar o evangelho e coligar 
Israel nos últimos dias. Marque em suas escrituras o 
que acontecerá a Satanás devido à retidão do povo, ao 
estudar 1 Néfi 22:17, 19–22, 25–28.

O Presidente Henry B. Eyring, 
da Primeira Presidência, ensi-
nou: “Ler, estudar e ponderar 
não são a mesma coisa. Lemos 
o que está escrito, e podem 
ocorrer-nos ideias. Estudamos 
e descobrimos padrões e 
conexões nas escrituras. Mas 
quando ponderamos, propicia-
mos a revelação do Espírito. 
Ponderar, para mim, é a refle-
xão e a oração que faço depois 
de ler e estudar as escrituras 
cuidadosamente” (“Servir com 
Espírito”, A Liahona, novembro 
de 2010, p. 59). Ao estudar as 
escrituras num lugar tranquilo 
onde você possa ponderar isso 
o ajudará a sentir a influência 
do Espírito Santo. 

Meditar, ponderar
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 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 1 Néfi 20–22 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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INTRODUÇÃO A  

2 Néfi
Por Que Estudar Este Livro?
O livro de 2 Néfi vai ajudá-lo a compreender doutri-
nas básicas do evangelho, como a Queda de Adão 
e Eva, a Expiação de Jesus Cristo e o arbítrio. Além 
disso, este livro está repleto de profecias de Néfi, Jacó 
e Isaías, que foram testemunhas especiais do Salva-
dor. Eles profetizaram a Restauração do evangelho 
nos últimos dias, a coligação do povo do convênio de 
Deus, a Segunda Vinda de Jesus Cristo e o Milênio. O 
livro de 2 Néfi também contém a explicação dada por 
Néfi da doutrina de Cristo e conclui com o testemu-
nho que Néfi prestou do Salvador. 

Quem Escreveu Este Livro? 
Néfi, filho de Leí, escreveu 2 Néfi. Néfi foi um pro-
feta e o primeiro grande líder do povo nefita. Seus 
escritos revelam que ele vivenciou o poder redentor 
do Senhor (ver 2 Néfi 4:15–35; 33:6) e desejou do 
fundo da alma levar a salvação a seu povo (ver 2 Néfi 
33:3–4). Para cumprir esse propósito, ele construiu um 
templo e ensinou o povo a acreditar em Jesus Cristo. 

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Néfi escreveu o relato que se tornou 2 Néfi em apro-
ximadamente 570 a.C — 30 anos após ele e sua família 
terem deixado Jerusalém (ver 2 Néfi 5:28–31). Ele o 
escreveu quando estava na terra de Néfi (ver 2 Néfi 
5:8, 28–34).

UNIDADE 5: DIA 2

2 Néfi 1
Introdução
Ao estudar 2 Néfi 1, observe que ele contém as pala-
vras de um pai amoroso e líder do sacerdócio que 
estava prestes a morrer. O patriarca Leí suplicou a sua 
família que obedecesse aos mandamentos de Deus 
(ver 2 Néfi 1:16). Ele profetizou que, se guardassem os 
mandamentos de Deus, prosperariam na terra prome-
tida. Também exortou seus filhos e os que vieram com 
eles de Jerusalém a seguirem a liderança profética de 
Néfi. Ao estudar esse capítulo, avalie sua obediência 

pessoal aos mandamentos do Senhor. O quanto você 
segue bem o conselho dos líderes da Igreja?

2 Néfi 1:1–23
Leí exorta seu povo a viver em retidão
Imagine que de repente você tenha que deixar sua 
família para nunca mais voltar a vê-los. Você tem uma 
última oportunidade de falar com eles. O que diria a 
eles nessa situação?

Em 2 Néfi 1–4, Néfi registrou os conselhos finais de 
seu pai para sua família. Ao estudar esses capítulos, 
pense em como os ensinamentos finais de Leí se apli-
cam a você. 

Leia 2 Néfi 1:1–4 e identifique quais foram as “gran-
diosas coisas que o Senhor fizera” pela família de Leí. 

 1. Escreva respostas curtas para as seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras: 

 a. De que maneiras o Senhor mostrou misericórdia para com a 
família de Leí?
 b. Que “grandiosas coisas” o Senhor fez por você e sua família? 
Que sentimentos você tem pelo Senhor ao pensar em o quanto 
misericordioso Ele tem sido com você e sua família?

Leí ensinou à sua família que a decisão de guardar os 
mandamentos de Deus determinaria se eles continua-
riam ou não a receber “grandiosas coisas” e as “miseri-
córdias de Deus” em sua vida.

 2. Para ajudá-lo a ver 
que o Senhor nos 

abençoa quando guarda-
mos Seus mandamentos e 
retém as bênçãos quando 
não o fazemos, faça um 
desenho como este abaixo em 
seu diário de estudo das escri-
turas. Leia 2 Néfi 1:7–11 e 
identifique ações (“se”) que 
Leí disse que produziriam cer-
tas consequências (“então”). 
Escreva o que você descobrir 
na devida coluna do desenho, 
em seu diário de estudo das 
escrituras. 

Se (ações) Então (consequências)

É preciso dedicação e prática 
para aprender a identificar 
as doutrinas e os princípios 
contidos nas escrituras. Ao 
escrever as verdades que você 
encontrar nas escrituras num 
formato “se-então”, será mais 
fácil compreender princípios 
que podem ser aplicados à 
sua vida.

Identificar Doutrinas 
e Princípios
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Leí estava particularmente preocupado com a condição 
espiritual de Lamã e Lemuel e percebeu que eles pre-
cisavam se arrepender. Ao exortá-los, ele usou vários 
símbolos para ajudá-los a compreender o pecado e o 
arrependimento. Examine 2 Néfi 1:13–14 procurando 
os símbolos que Leí usou para incentivar seus filhos a 
se arrependerem e escreva suas respostas nos espaços 
abaixo:

“-------------------- de um profundo --------------------”

“-------------------- sacudísseis as 
-------------------- --------------------”

“-------------------- Levantai-vos do --------------------”

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de escri-
turas: Como o arrependimento se assemelha a cada frase 

do exercício acima?

Leia 2 Néfi 1:15 e marque em suas escrituras as três 
frases que Leí usou para descrever as bênçãos que ele 
recebeu graças a sua obediência aos mandamentos de 
Deus. Contraste essas bênçãos com as consequências 
negativas citadas em 2 Néfi 1:17–18, 22 que Leí disse 
que sobreviriam aos que não guardassem os manda-
mentos de Deus. 

Marque o conselho de Leí em 2 Néfi 1:23 e pondere 
o que você precisa fazer em sua vida para “despertar” 
ou “sacudir” ou “levantar-se” para poder receber as 
bênçãos mencionadas por Leí nesse capítulo. 

2 Néfi 1:24–32
Leí exorta seus filhos a seguir a liderança profética de Néfi
Em seguida, Leí lembrou sua família e as outras pes-
soas de outra fonte de orientação e inspiração com a 

qual eles foram abençoados para ajudá-los a tomar 
decisões justas na vida. Leia 2 Néfi 1:24 e identifique 
essa fonte. 

Ao ler 2 Néfi 1:24–27, procure saber como Leí incenti-
vou seu povo a seguir Néfi. Pense nas respostas para as 
seguintes perguntas:

•	Que	qualidades	Leí	enfatizou	que	ajudariam	você	
a confiar em Néfi como líder?

•	 Por	que	você	confiaria	em	um	líder	com	essas	
qualidades?

•	Como	você	vê	os	líderes	da	Igreja	demonstrarem	
hoje essas mesmas qualidades?

Leia 2 Néfi 1:28–32 e marque em suas escrituras as 
promessas que Leí fez aos que seguissem a liderança 
de Néfi. Os alunos vão ver que, se seguirmos aque-
les que o Senhor chamou para nos guiar, seremos 
abençoados com prosperidade espiritual e segu-
rança. Pondere o que os líderes da Igreja lhe ensinaram 
recentemente sobre como a obediência ao conselho 
inspirado pode conduzi-lo para a prosperidade espiri-
tual e segurança. 

Leia a seguinte citação do Presidente 
Wilford Woodruff e sublinhe as promes-
sas que ele fez, caso sigamos o conselho 
dos servos do Senhor: “Espero que todos 
nós sigamos o curso traçado para nós 
pelos servos do Senhor, pois se assim 

procedermos sei que estaremos em segurança neste 
mundo e garantiremos nossa felicidade e exaltação no 
mundo vindouro. (…) Se formos fiéis, eles nos guiarão 
no caminho da vida e, caso tenhamos fé para acreditar 
em suas instruções e nos ensinamentos do Espírito 
Santo por intermédio deles, sempre estaremos no 
caminho seguro e teremos certeza de nosso galardão” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Wilford Woo-
druff, 2005, p. 203).

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras por 
que você acha que ser obediente aos mandamentos do 

Senhor e aos conselhos de Seus servos é algo importante para 
fazer por toda a vida.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 1 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 5: DIA 3

2 Néfi 2
Introdução
Em 2 Néfi 2, Leí ensinou a seu filho Jacó por que o Pai 
Celestial colocou Seus filhos em um mundo no qual 
existem aflições, tristezas, pecado e morte. Para ajudar 
Jacó a compreender o propósito da mortalidade, ele 
explicou doutrinas fundamentais do plano de reden-
ção,	incluindo	o	arbítrio,	a	Queda	de	Adão	e	a	Expiação	
de Jesus Cristo. Ao estudar as verdades ensinadas em 
2 Néfi 2 você poderá apreciar melhor como a Expiação 
de	Jesus	Cristo	sobrepuja	os	efeitos	da	Queda	e	permite	
que cada um de nós faça escolhas que vão nos conduzir 
para a vida eterna. 

2 Néfi 2:1–25
Leí ensina sobre a Queda de Adão e a Expiação 
de Jesus Cristo
Pense em alguns dos desafios que você enfrentou 
recentemente. Já se perguntou por que a vida tem 

desafios assim? Ao ler 2 Néfi 2:1, você pode marcar 
palavras ou frases que Leí usou para descrever a infân-
cia de Jacó. Depois leia 2 Néfi 2:2 e marque o que Leí 
prometeu a Jacó que seria o resultado de suas aflições. 
Um dos significados da palavra consagrar é dedicar 
ou tornar santo. Leí aparentemente prometeu a Jacó 
que o Senhor consagraria as provações de Jacó para 
benefício dele no final. 

Leí	ensinou	a	Jacó	sobre	a	necessidade	da	Queda	de	
Adão e sobre nossa necessidade da Expiação de Jesus 
Cristo no plano do Pai Celestial. Ele queria que Jacó 
soubesse	que	a	Queda	e	a	Expiação	nos	possibilitaram	
o exercício do arbítrio para que pudéssemos crescer 
e progredir para a vida eterna. Leia 2 Néfi 2:15–18 e 
escreva breves respostas para as seguintes perguntas:

•	O	que	Deus	proveu	a	Adão	e	Eva	no	Jardim	do	Éden	
que lhes permitiu utilizar seu arbítrio? (Ver 2 Néfi 
2:15–16.)   
 

•	O	que	Satanás	procurava	no	Jardim	do	Éden?	(Ver	
2 Néfi 2:17–18.) Como você vê Satanás buscando 
atingir esse mesmo propósito hoje?   
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 1. Faça o desenho abaixo em seu diário de estudo das 
escrituras. Examine 2 Néfi 2:19–25 e identifique quais 

seriam as consequências se Adão e Eva não tivessem comido do 
fruto proibido e caído, bem como as consequências ocorridas 
devido à Queda. 

Se Adão e Eva não tives-
sem caído (2 Néfi 2:22–23)

Por Adão e Eva terem 
caído (2 Néfi 2:19–20, 25)

Depois de completar o quadro, pondere por que a Queda 
de Adão e Eva foi uma parte essencial do plano de 
felicidade estabelecido pelo do Pai Celestial.

 2. Suponha que seu amigo lhe diga que Adão e Eva 
cometeram um erro ao comer do fruto proibido. Usando o 

que você aprendeu em 2 Néfi 2:19–25, escreva um parágrafo em 
seu diário de estudo das escrituras explicando por que a Queda 
foi essencial ao plano do Pai Celestial para nossa salvação. 

Embora	a	Queda	de	
Adão e Eva nos tenha 
aberto o caminho para 
o progresso, ela tam-
bém suscitou outras 
consequências. Antes 
da	Queda,	Adão	e	Eva	
estavam na presença 
de Deus no Jardim do 
Éden.	Depois	de	comer	
do fruto proibido, eles 
tiveram que sair de Sua 
presença. 

Leia 2 Néfi 2:5 e identi-
fique a frase que indica 
que Adão e Eva foram 
separados de Deus após 
a	Queda.	A	“lei	natural”	
se refere às leis físicas 
que passaram a ser 
válidas como resultado 

da	Queda.	Portanto,	ser	“rejeitado”	pela	“lei	natural”	
refere-se à condição mortal na Terra que herdamos 
como descendentes de Adão e Eva. Devido a essas leis, 
estamos fisicamente separados da presença de Deus 
e estamos sujeitos a tristezas, dores, aflições e morte 
física. Ser “rejeitado” pela “lei espiritual” refere-se 
a estarmos separados da presença de Deus devido a 
nossos pecados. 

Pondere como você sentiu pessoalmente essas con-
sequências	da	Queda	ao	refletir	sobre	as	seguintes	
perguntas:

•	Que	aflições,	dores	e	tristezas	você	teve	na	vida?
•	Quem	você	conhece	que	já	morreu?	Como	a	morte	

dessa pessoa o afetou?
•	Quando	você	se	sentiu	espiritualmente	separado	

de Deus?
Ao ler 2 Néfi 2:6–10, você pode marcar palavras ou 
frases-chave que mostrem que, por intermédio da 
Expiação, Jesus Cristo nos redimiu dos efeitos da 
Queda e nos oferece redenção de nossos pecados. 
Em 2 Néfi 2:9–10, a palavra intercesssão significa agir 
em benefício de outra pessoa. 

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 2:25
Embora Leí estivesse ensinando Jacó a respeito da 
Queda	de	Adão	e	da	oposição	que	vivenciamos	na	
mortalidade, ele salientou os resultados positivos da 
Queda	para	toda	a	humanidade.	

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Pelo que você aprendeu sobre a Queda, como ela propor-
ciona alegria à humanidade?
 b. Quando foi que você sentiu alegria por causa das consequên-
cias positivas da Queda?

2 Néfi 2:11–18, 26–30
Leí ensina sobre o arbítrio e sobre as consequências 
de nossas escolhas
Pense numa escolha importante que você fez recente-
mente e quais poderiam ser as consequências a longo 
prazo dessa escolha. Leí ensinou a seu povo a impor-
tância fundamental do arbítrio no plano de salvação 
estabelecido pelo Pai Celestial. Para ajudá-lo a com-
preender que somos livres para escolher a liberdade 
e a vida eterna ou o cativeiro e a morte (ver 2 Néfi 
2:27), complete a atividade abaixo.

 4. Escreva cada uma das seguintes declarações tiradas 
de Para o Vigor da Juventude (livreto, 2011, pp. 2–3) em 

seu diário de estudo das escrituras. Depois, ao ler cada versículo 
de 2 Néfi 2:11–18, 26–29, faça uma pausa e escreva o número 
do versículo depois da declaração ou das declarações que você 
acha que ele confirma. Cada número de versículo deve ser escrito 
depois de uma das declarações. Uma declaração pode se aplicar 
a mais de um versículo, e um versículo pode estar relacionado 
com mais de uma declaração. Como exemplo, um versículo para 
a primeira declaração — uma verdade que Leí ensinou em 
2 Néfi 2:16 é a de que nos foi dada a capacidade de agir por 
nós mesmos. 

Em sua vida, as pessoas vão 
lhe pedir que explique suas 
crenças e os ensinamentos do 
evangelho — como missioná-
rio, nos chamados da Igreja ou 
para sua família, seus amigos 
e conhecidos. Ao praticar a 
explicação do evangelho por 
escrito, pode ser útil imaginar 
que esteja escrevendo para 
uma pessoa específica. Isso 
vai ajudá-lo a concentrar-se 
em preparar uma mensagem 
do evangelho específica para 
aquela pessoa. 

Pratique a Explicação 
de Verdades do 
Evangelho
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 a. “O Pai Celestial deu-lhe o arbítrio, a capacidade de escolher 
entre o certo e o errado e de agir por si mesmo(a).” 2 Néfi 2:16
 b. “Enquanto você está aqui na Terra, você vai ser provado para 
verificar se usará, ou não, o arbítrio para demonstrar amor a 
Deus ao guardar Seus mandamentos.” 
 c. “Embora tenha a liberdade de escolher seu curso de ação, 
você não tem a liberdade de escolher as consequências.”
 d. “Condutas pecaminosas (…) atrasam seu progresso e condu-
zem à tristeza e ao sofrimento.”
 e. “As escolhas corretas conduzem à felicidade duradoura e à 
vida eterna.”

Leia 2 Néfi 2:26–27. Temos liberdade para escolher o 
quê? Leia 2 Néfi 2:28 e marque o que mais Deus nos 
deu para ajudar-nos a “escolher a vida eterna”. Pense 
nas escolhas que fez em sua vida para mostrar que 
escolheu a vida eterna. 

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 2:27
Esforce-se para decorar 2 Néfi 2:27, um versículo de 
domínio das escrituras. Leia-o várias vezes e depois 
feche as escrituras e use a primeira letra de cada pala-
vra desse versículo, que estão alistadas abaixo, para 
tentar recitá-lo para si mesmo ou para um membro 
da família. Repita esse exercício até sentir que pode 
fazê-lo bem. 

P o h s l s a c; e t a c d q n l s d. E s l p e a l e a v e p m d 
g M d t o h, o p e o c e a m, d a c o c e o p d d; p e p t t 
o h t m c e p.

 5. Usando apenas a primeira letra de cada palavra de 
2 Néfi 2:27 acima, escreva esta passagem de domínio das 

escrituras em seu diário de estudo das escrituras. Não vale olhar!

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 5: DIA 4

2 Néfi 3
Introdução
Em 2 Néfi 3, Leí deixou palavras de conselho e bênção 
para seu filho caçula, José. Ao fazê-lo, Leí contou a 
profecia de José do Egito referente ao papel do vidente 
escolhido Joseph Smith Jr. para trazer à luz o Livro de 

Mórmon. Nesta lição, você vai ter a oportunidade de 
adquirir mais admiração pelo Profeta Joseph Smith e 
um testemunho mais forte do papel que ele recebeu de 
Deus na Restauração do evangelho. 

2 Néfi 3:1–25
Leí conta a profecia de José do Egito sobre o Profeta 
Joseph Smith. 
Leí continuou seu conselho final a sua família ensi-
nando a seu filho José a respeito de três outros homens 
que também se chamavam José. Faça uma linha 
unindo as referências das escrituras de 2 Néfi 3 ao José 
ou aos Josés mencionados no versículo. 

Esta lição dará ênfase à profecia de José do Egito sobre 
o Profeta Joseph Smith, feita mais de 3.000 anos antes 
de Joseph Smith nascer!

 1. Comece uma lista em seu diário de estudo das escri-
turas dos acontecimentos e ensinamentos que lhe vêm 

à mente ao pensar no Profeta Joseph Smith e no papel dele na 
Restauração do evangelho. Você vai acrescentar coisas à lista ao 
descobrir mais informações durante a lição, por isso deixe espaço 
para escrever mais. 

Leia 2 Néfi 3:6–8 e iden-
tifique palavras e frases 
que José do Egito usou 
para descrever o Profeta 
Joseph Smith e o tra-
balho que ele realizaria. 
Acrescente em seu diário 
de estudo das escrituras 
quaisquer dessas pala-
vras e frases que você 
considerar importantes 
na sua lista sobre o Pro-
feta. Nesses versículos, 
José do Egito testificou 
que o Senhor chamou 
o Profeta Joseph Smith 
para ajudar a levar a 

1

José do 
Egito

2

José, 
filho 

de Leí

3

Joseph 
Smith 
Sênior

4

Joseph 
Smith 
Júnior

2 Néfi 3:3 2 Néfi 3:4 2 Néfi 3:14 2 Néfi 3:15

As listas podem ajudá-lo a 
organizar o que você aprende 
com as escrituras e os profetas 
para que possa lembrar-se 
disso e estar pronto a compar-
tilhar o que sabe com outras 
pessoas. Ao fazer uma lista, 
dê a ela um título claro e 
informações suficientes para 
que você possa lembrar o pro-
pósito da lista quando voltar a 
consultá-la. 

Fazer uma Lista
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efeito a Restauração do evangelho. Ao continuar a 
estudar 2 Néfi 3, procure outras verdades sobre o Pro-
feta Joseph Smith que possam fortalecer seu testemu-
nho da missão divina dele e acrescente-as à lista. 

Para ajudá-lo a compreender melhor a profecia de José 
do Egito, observe com que frequência a palavra vidente 
ocorre em 2 Néfi 3:6–7, 11 e 14. Você pode anotar na 
margem desses versículos que um vidente é uma pes-
soa que pode saber coisas do passado, do presente e do 
futuro (ver Mosias 8:13–17).

Em 2 Néfi 3:7, José do Egito é informado pelo Senhor 
que Joseph Smith faria “um trabalho (…) que (…) será 
de grande benefício” para seus descendentes. Examine 
2 Néfi 3:11–15, 19–21 procurando saber qual seria o 
trabalho “de grande benefício” que o Senhor realizaria 
por intermédio do Profeta Joseph. Os auxílios didáticos 
a sua disposição (resumos de capítulo, notas de rodapé, 
o Guia para Estudo das Escrituras, etc.) podem ajudá-lo a 
compreender muitos detalhes mencionados por José do 
Egito. Ao encontrar novas informações sobre o papel do 
Profeta Joseph Smith, acrescente-as à lista, em seu 
diário de estudo das escrituras.

Quando	as	escrituras	mencionam	o	“fruto	dos	lom-
bos [de alguém]”, elas se referem aos descendentes 
daquela pessoa. José do Egito profetizou que o Profeta 
Joseph Smith, um de seus descendentes, traria à luz o 
Livro de Mórmon nos últimos dias. 

Em 2 Néfi 3:12, a frase “o fruto de teus lombos [os 
descendentes de José do Egito] escreverá” refere-se ao 
registro das escrituras — o Livro de Mórmon — feito 
pelos descendentes de José (ver 2 Néfi 3:4). Foi profe-
tizado que o Livro de Mórmon “[seria unido]” à Bíblia, 
um registro sagrado escrito pelo “fruto dos lombos 
de Judá”. Examine 2 Néfi 3:12 procurando frases que 
descrevam o impacto que o Livro de Mórmon e a Bíblia 
teriam no mundo ao serem unidos. 

José do Egito também profetizou que o Profeta Joseph 
Smith desempenharia um papel importante no plano 
do Pai Celestial para “[levar] meu povo à salvação” 
(2 Néfi 3:15).

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário 
de estudo das escrituras para ajudá-lo a aumentar sua 

admiração pelo papel de Joseph Smith no plano de salvação 
estabelecido pelo Pai Celestial:
 a. Quais são alguns exemplos de convênios, autoridade ou 
ordenanças que foram restaurados pelo Profeta Joseph Smith 
que podem ajudar a proporcionar a salvação das pessoas?
 b. Que diferença essas bênçãos fizeram em sua vida?

Procure palavras ou frases que descrevam o Profeta 
Joseph Smith em 2 Néfi 3:24 e acrescente-as à lista, em 
seu diário de estudo das escrituras. Ao ler a seguinte 
citação do Presidente Gordon B. Hinckley, acrescente à 
sua lista todos os ensinamentos adicionais do Profeta 
Joseph Smith que confirmam que ele foi “um instru-
mento nas mãos de Deus”:

“Citarei algumas das muitas doutrinas e práticas que 
nos diferem de todas as demais igrejas e todas as que 
foram reveladas ao jovem Profeta [Joseph Smith]. (…)

A primeira, naturalmente, é a manifestação do Próprio 
Deus e de Seu Filho Amado, o ressurreto Senhor Jesus 
Cristo. (…)

Esse conhecimento da Deidade, oculto do mundo 
durante séculos, foi a primeira grande coisa que Deus 
revelou a Seu servo escolhido. (…)

O Livro de Mórmon foi revelado pelo dom e poder 
de Deus. (…)
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Outra [contribuição do Profeta Joseph Smith] é o 
sacerdócio restaurado. (…)

Outra revelação grandiosa e singular dada ao Profeta, 
foi o plano de vida eterna para a família. (…)

A inocência das criancinhas é outra revelação que Deus 
deu por meio do Profeta Joseph. (…)

A grande doutrina da salvação para os mortos só existe 
nesta Igreja. (…)

A natureza eterna do homem foi revelada. (…)

(…)	Existe	um	mais	que	preciso	mencionar.	É	o	princí-
pio da revelação moderna. (…)

Durante os curtos 38 anos e meio de vida, uma incom-
parável torrente de conhecimentos, dons e doutrinas 
foram transmitidos por intermédio [do Profeta Joseph 
Smith]”	(“As	Grandes	Coisas	Que	Deus	Revelou”,	A 
Liahona, maio de 2005, p. 80).

Depois do martírio do Profeta Joseph Smith, o Pre-
sidente John Taylor escreveu o que veio a tornar-se 
Doutrina e Convênios 135. Leia Doutrina e Convênios 
135:3 e pondere o que você aprendeu nesta lição sobre 
o papel de Joseph Smith no plano do Pai Celestial para 
a Restauração do evangelho.

 3.  Escreva uma resposta para uma das seguintes per-
guntas em seu diário de estudo das escrituras:

 a. O que você aprendeu ou sentiu hoje ao estudar 2 Néfi 3 que 
fortaleceu seu testemunho do Profeta Joseph Smith?
 b. O que Joseph Smith fez, ensinou ou restaurou que você sente 
que é de “grande benefício” (2 Néfi 3:7) para você?

Em espírito de oração, procure maneiras de prestar seu 
testemunho do Profeta Joseph Smith para seus amigos 
e familiares a fim de ajudá-los a reconhecer as muitas 
coisas de grande benefício que foram restauradas por 
intermédio dele. 

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 3 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 6: DIA 1

2 Néfi 4–5
Introdução
Em 2 Néfi 4 você vai ler sobre como Leí reuniu sua 
posteridade para dar-lhes seu conselho final e bên-
ção antes de morrer. Depois da morte de Leí, Lamã 
e Lemuel se iraram com Néfi por pregar-lhes “as 
admoestações do Senhor” (ver 2 Néfi 4:13–14). Aflito 
pelas atitudes e ações de seus irmãos, e também por 
suas próprias fraquezas e pecados, Néfi registrou seus 
sentimentos numa linguagem expressiva e poética (ver 
2 Néfi 4:15–35). Conforme registrado em 2 Néfi 5, o 
Senhor alertou Néfi e aqueles que o apoiavam a fugir 
de Lamã, Lemuel e dos filhos de Ismael. Depois dessa 
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separação, os nefitas viveram em retidão e felicidade, 
ao passo que os que ficaram com Lamã e Lemuel se 
isolaram espiritualmente do Senhor. A devoção de Néfi 
ao Senhor o fortaleceu para que sobrepujasse o pecado 
e o desânimo. Néfi então registrou como ele e seu 
povo “[viveram] felizes” (2 Néfi 5:27).

2 Néfi 4:3–11
Leí aconselha e abençoa sua família
Pense numa ocasião em que recebeu conselho ou 
admoestação de sua mãe, seu pai ou seus líderes. Você 
seguiu o conselho? Por que fez isso? Você sente algum 
remorso? Em 2 Néfi 4:1–11, Néfi registrou o último 
conselho e bênção de Leí à sua família. Leia 2 Néfi 
4:4–5 e identifique o conselho que Leí deu a seus filhos 
que poderia aplicar-se a você. Você já recebeu conselho 
semelhante de seus pais, familiares ou líderes?

 1. Faça uma lista em seu diário de estudo das escrituras 
de algumas bênçãos que recebeu na vida por dar ouvidos 

ao conselho daqueles que se importam com você. Que bênçãos 
você recebeu por ser obediente aos mandamentos do Senhor?

2 Néfi 4:12–35
Néfi expressa sua confiança no Senhor e reconhece 
sua fraqueza
Em 2 Néfi 4:12–35, Néfi escreveu “as coisas de [sua] 
alma” (2 Néfi 4:15). Leia 2 Néfi 4:15–16 e procure saber 
no que Néfi se regozijava. 

Pense em algumas coisas sadias que lhe proporcionam 
grande alegria. Complete a seguinte frase com várias 
respostas: Minha alma se deleita em   
 .

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
você acha que significa deleitar-se nas coisas do Senhor.

Néfi mencionou que seu “coração [meditava]” (2 Néfi 
4:15) nas escrituras. Meditar não significa apenas pen-
sar profundamente sobre as escrituras, mas também 
abrir o coração para a revelação e o entendimento. 

Néfi vivenciou momen-
tos de grande alegria 
em sua vida. Contudo, 
também encontrou 
momentos difíceis. 
Consulte 2 Néfi 4:12–13 
para descobrir alguns 
dos grandes desafios que 
Néfi enfrentou naquela 
época de sua vida. 

Leia 2 Néfi 4:17–18 e 
descubra o que mais 
deixou Néfi triste. Ao 
ler, tenha em mente as 
seguintes definições: Miserável significa desprezível ou 
sem valor. Carne se refere a fraquezas de nosso estado 
mortal. Envolver significa estar cercado ou pressionado 
por todos os lados, oprimido ou maltratado. Embora 
Néfi sentisse tristeza por seus pecados, isso não deve 
ser compreendido erroneamente como se significasse 
que ele era culpado de alguma transgressão grave. 

Reflita sobre uma época de sua vida em que você pode-
ria se identificar com os sentimentos de Néfi (como 
quando perdeu um ente querido, quando outros fica-
ram zangados com você por seguir o Senhor, quando 
você enfrentou dificuldades ou desapontamentos, 
ou quando sentiu tristeza por causa de seus pecados, 
fraquezas e tentações). Leia 2 Néfi 4:19 e identifique 
a frase que expressa a esperança de Néfi, a despeito 
de suas tristezas. O que você acha que Néfi quis dizer 
quando disse “sei em quem confiei”? Como podemos 
depositar mais confiança em Deus?

Ao prosseguir seu estudo, procure evidências do prin-
cípio do evangelho de que Deus sustém aqueles que 
Nele depositam sua confiança.

Há muito valor em ponderar 
o que significam as palavras e 
frases das escrituras. Ao pra-
ticar ponderar uma escritura 
e depois expressar em suas 
palavras o que ela significa vai 
ajudá-lo a compreender melhor 
essa verdade. 

Ponderar Palavras e 
Frases das Escrituras
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 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
perguntas do seguinte quadro:

Referência 
das Escri-
turas

Como Esses 
 Versículos Se 
 Aplicam a Néfi

Como Esses 
 Versículos Podem 
Se Aplicar a Você

2 Néfi 
4:20–25

 a. Como o Senhor 
abençoou Néfi 
no passado por 
depositar sua 
confiança Nele?

 b. Como o Senhor 
abençoou você 
quando depositou 
sua confiança 
Nele?

2 Néfi 
4:26–30

 c. Como a lem-
brança de suas 
bênçãos influen-
ciou o desejo de 
Néfi de ser justo?

 d. Como as bênçãos 
do Senhor 
influenciaram o 
desejo que você 
tem de ser justo?

2 Néfi 
4:31–33

 e. Pelo que Néfi 
orou? 

 f. Como você pode 
aplicar esses 
versículos a suas 
orações?

Leia 2 Néfi 4:34–35 e marque frases que mostrem a 
confiança que Néfi tinha no Senhor.

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
você aprendeu ao estudar 2 Néfi 4:17–35 e as maneiras 

pelas quais você pode aumentar sua confiança no Senhor. 

2 Néfi 5:1–8
O Senhor separa os nefitas dos lamanitas
Ao estudar 2 Néfi 5, pense em problemas e decisões 
difíceis que você possa estar enfrentando ou que já 
enfrentou. Neste capítulo, Néfi explicou que seus irmãos 
“procuraram tirar-[lhe] a vida” (2 Néfi 5:2). Observe em 
2 Néfi 5:1 o que Néfi fez para encontrar uma solução 
para o problema. Depois, marque em suas escrituras o 
que o Senhor fez para ajudar Néfi em 2 Néfi 5:5.

Como resultado desse alerta, Néfi e “todos os que (…) 
acreditavam nas advertências e revelações de Deus” 
(2 Néfi 5:6) partiram da terra de sua primeira herança. 
Viajaram “pelo espaço de muitos dias” (2 Néfi 5:7) e se 
estabeleceram em um lugar ao qual deram o nome de 
Néfi. Esse acontecimento ilustra que temos segurança 
quando obedecemos às revelações de Deus.

Leia	o	seguinte	testemunho	do	Élder	Paul V.	Johnson,	
dos Setenta: “Não é de surpreender que diante de 
tremendas tentações e males o Senhor não nos deixe 
sozinhos em busca de nosso caminho. Na realidade, 
há orientação mais do que suficiente para cada um 
de nós, se as escutarmos. Vocês receberam o dom do 
Espírito Santo para dirigi-los e inspirá-los. Vocês têm 
as escrituras, seus pais, os líderes da Igreja e os profes-
sores. Também contam com as palavras dos profetas, 
videntes e reveladores que vivem em nossa época. Há 
tanta orientação e conselhos disponíveis que vocês 
não cometerão erros sérios na vida, a menos que cons-
cientemente ignorem a orientação que recebem” (“As 
Bênçãos da Conferência Geral”, A Liahona, novembro 
de 2005, p. 50).

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
advertência que você recebeu do Senhor, de Seus profetas 

ou de outros líderes da Igreja. O que você está fazendo para dar 
ouvidos a essa advertência? Como o fato de dar ouvidos a essa 
advertência o ajudou em sua vida, e como vai ajudá-lo no futuro?

2 Néfi 5:9–18, 26–27
Os nefitas vivem felizes
Depois de relatar as circunstâncias que levaram à divi-
são da família de Leí, Néfi descreveu como era a vida 
em meio ao “povo de Néfi” (2 Néfi 5:9). Leia 2 Néfi 
5:27 e marque a frase que indica como viviam os nefi-
tas. O que você acha que significa viver “felizes”?

 6. Leia cuidadosamente 2 Néfi 5:10–18, 26 e marque 
em suas escrituras o que os nefitas tinham ou faziam que 

contribuiu para sua felicidade. Selecione uma dessas coisas e 
escreva em seu diário de estudo das escrituras como essa ação 
ou atitude contribuiu para sua felicidade. Se, por exemplo, você 
escolheu o fato de que os nefitas construíram um templo (ver 
2 Néfi 5:16), você pode escrever sobre como o templo trouxe 
maior felicidade para você e sua família. 

As ações e atitudes que você identificou fazem parte 
da aplicação prática do evangelho de Jesus Cristo. Você 
pode escrever o seguinte princípio em suas escrituras, 
ao lado de 2 Néfi 5:27: À medida que o evangelho 
de Jesus Cristo se torna nosso modo de vida, temos 
mais felicidade. Isso era verdade para os nefitas, 
mesmo em uma época de grandes dificuldades. Exa-
mine sua vida e decida algo que fará para ter uma vida 
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mais plenamente feliz. Anote isso em seu diário pessoal 
ou em suas escrituras. Os princípios que você estudou 
hoje proporcionam felicidade. 

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 4–5 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 6: DIA 2

2 Néfi 6–8
Introdução
O registro feito por Néfi da primeira parte de um 
sermão pregado por seu irmão caçula Jacó se encontra 
em 2 Néfi 6–8. (A segunda parte do sermão de Jacó se 
encontra em 2 Néfi 9–10.) Jacó profetizou que desde a 
época em que Leí partiu de Jerusalém, os judeus haviam 
sido levados cativos e dispersos devido a sua iniquidade. 
Contudo, o Senhor reuniria misericordiosamente os 
judeus novamente em Jerusalém. Jacó também profeti-
zou que os judeus seriam dispersos uma segunda vez, 
depois de rejeitarem o Salvador durante Seu ministério 
mortal. Novamente o Senhor demonstraria misericórdia 
e os reuniria nos últimos dias, à medida que tomassem 
conhecimento do Salvador. Além disso, Jacó citou as 
profecias de Isaías mostrando a lealdade do Salvador 
para com Seu povo do convênio, Sua misericórdia e a 
grandiosidade de Suas promessas aos fiéis. 

2 Néfi 6
Jacó profetiza sobre a dispersão e coligação de Israel
Como você agiria se as pessoas que você ama o tra-
tassem de modo rude? E se elas mostrassem por suas 
ações ou atitudes que seu relacionamento já não era 
importante para elas? Pondere se você já agiu dessa 
maneira em relação ao Senhor. Em 2 Néfi 6–8, Jacó 
ensinou como o Senhor age em relação aos que, por 
meio de suas atitudes e ações, afastaram-se Dele. 

Leia 2 Néfi 6:3–5; 9:1, 3 e procure saber os motivos 
pelos quais Jacó pregou aquele sermão. 

Ao estudar hoje, procure saber como os ensinamen-
tos de Jacó podem ajudá-lo a “[aprender e glorificar] 
o nome de vosso Deus” (2 Néfi 6:4), a compreender 
melhor os convênios que você fez com o Senhor (ver 

2 Néfi 9:1), e ter motivo 
para “alegrar-vos e para 
que levanteis a cabeça 
para sempre” (2 Néfi 9:3).

 1. Responda às 
seguintes perguntas 

em seu diário de estudo das 
escrituras:
 a. Jacó começa seu sermão 
profetizando o que aconteceu 
com os judeus depois que Leí 
partiu de Jerusalém por terem 
rejeitado o Senhor. Como ele 
descreveu isso em 2 Néfi 6:8?
 b. Leí, Jeremias e outros pro-
fetas profetizaram sobre essa 
destruição. Quando os babilô-
nios conquistaram os judeus 
por volta de 587 a.C., muitos 
foram mortos e outros foram 
levados cativos para a Babilô-
nia. Os judeus, por fim, abran-
daram o coração em relação 
ao Senhor. De acordo com a 
primeira frase de 2 Néfi 6:9, o 
que Jacó profetizou que aconteceria com eles?
 c. Jacó profetizou que o Salvador viveria Sua vida mortal entre 
os judeus depois que retornassem do cativeiro. De acordo com 
2 Néfi 6:9–10, como os judeus agiriam e se sentiriam em relação 
ao Salvador?
 d. De acordo com 2 Néfi 6:10–11, o que aconteceria com os 
judeus que rejeitassem o Salvador? 

Leia 2 Néfi 6:11, 14 e procure frases que descrevam 
como o Senhor Se sente em relação à casa de Israel, 
mesmo que eles O tenham rejeitado. Você pode circular 
as frases “terá misericórdia deles” e “resgatá-los” em 
suas escrituras. 

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva suas 
respostas para as seguintes perguntas:

 a. O que significa “resgatar” alguém ou alguma coisa?
 b. Como a disposição do Senhor em resgatar Israel pela 
segunda vez mostra Sua misericórdia?

Nesses mesmos versículos Jacó ensinou o que os 
judeus precisam fazer para receber essas bênçãos do 
Senhor. Leia 2 Néfi 6:11, 14 novamente e localize as 
expressões “quando” e “no dia em que” nesses versí-
culos. Sublinhe as palavras que completam a frase. De 
acordo com esses versículos, como Israel vai se quali-
ficar para a misericórdia do Senhor? Esses versículos 
ensinam o princípio: O Senhor é misericordioso 
para com os que retornam a Ele.

É útil prestar muita atenção 
nos versículos ou nas frases 
que indicam por que o orador 
ou o autor das escrituras 
ensinou aquelas coisas. Por 
exemplo: frases como “falo-
vos (…) a fim de que apren-
dais e glorifiqueis o nome de 
vosso Deus ” (2 Néfi 6:4; grifo 
do autor) e “para que tenhais 
conhecimento dos convênios 
que o Senhor fez com toda 
a casa de Israel ” (2 Néfi 9:1; 
grifo do autor) ajudam-nos a 
compreender a intenção de 
Jacó. Essas frases podem aju-
dá-lo a compreender melhor 
e a focalizar nas ideias e nos 
princípios mais importantes 
das escrituras. 

Procurar a Intenção 
do Autor
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 3.  Reflita sobre as maneiras pelas quais você testemu-
nhou a misericórdia e a disposição de perdoar manifesta-

das pelo Senhor aos que retornam a Ele. Em seu diário de estudo 
das escrituras escreva: Sei que o Senhor é misericordioso porque 
… Depois, complete a declaração com seus próprios sentimentos 
e pensamentos. Você pode repetir esse exercício quando pensar 
em diferentes maneiras pelas quais o Senhor demonstrou que é 
misericordioso. 

Em 2 Néfi 6 há uma grande promessa de espe-
rança para Israel — que inclui todos nós. Leia 2 Néfi 
6:17–18 e complete as seguintes promessas feitas pelo 
Salvador:

“O Deus Poderoso -----------------------------------” 
(2 Néfi 6:17).

“Toda a carne saberá que -----------------------------------” 
(2 Néfi 6:18).

2 Néfi 7–8
Jacó cita as profecias de Isaías sobre a lealdade do 
Salvador ao povo do convênio e Sua capacidade de 
redimir-nos
Conforme registrado em 2 Néfi 7–8, Jacó citou as pro-
fecias de Isaías referentes ao desejo e a capacidade do 
Senhor de redimir Israel dos sofrimentos causados por 
seus pecados. Leia 2 Néfi 7:1–2 e identifique perguntas 
que o Senhor fez a Israel que indicam que Ele ainda os 
amava e queria redimi-los. 

Pode ser útil compreender que o Senhor usou uma 
linguagem simbólica referente ao divórcio e à escravi-
dão, e aos costumes sociais conhecidos pelas pessoas 
daquela época para ensinar-lhes de modo memorável 
e impactante. As expressões “repudiei-te”, “libelo 
do divórcio de tua mãe” e “te vendi” referem-se ao 
conceito de uma quebra ou dissolução de um convê-
nio. As perguntas poderiam ser refeitas da seguinte 
maneira: “Acaso me afastei de você? Coloquei de lado 
o convênio que fizemos?” A resposta a essas pergun-
tas é “não”. O Senhor nunca Se afasta de nós nem Se 
esquece dos convênios que fez. Suas perguntas são um 
meio de enfatizar que Ele jamais quebrará Seu convê-
nio com Israel. 

No final de 2 Néfi 7:1, sublinhe a explicação dada pelo 
Senhor referente ao motivo pelo qual Israel foi afastada 
de Deus e sofrido no cativeiro. 

 4. Responda a uma das seguintes perguntas em seu diá-
rio de estudo das escrituras:

 a. Por que é importante compreender que nossos pensamentos, 
nossas decisões e ações podem afastar-nos de Deus?
 b. Por que é importante que você saiba que o Senhor jamais Se 
esquece de nós ou nos abandona, mesmo que O esqueçamos e 
O abandonemos?

Em 2 Néfi 7:2 o Senhor fez uma pergunta vital a Israel 
que se aplica a cada um de nós. Encontre e sublinhe a 
pergunta. 

O que você acha que o Senhor quis dizer quando 
perguntou: “Tanto se encolheu minha mão que já não 
possa remir?” Para ajudá-lo a visualizar isso, imagine 
que esteja estendendo a mão, tentando alcançar alguém 
necessitado. Se você estivesse esticando mais o braço, 
o que estaria tentando fazer pela pessoa necessitada? 
Se em vez disso você encolhesse o braço ou retirasse 
a mão, o que isso indicaria em relação a seu desejo de 
ajudar a pessoa? Com essa imagem em mente, outro 
modo de expressar a pergunta que o Senhor fez a Israel 
seria: “Acaso estou me retraindo em vez de me esticar 
para redimi-lo?”

A frase “já não há em mim força para livrar?” convi-
dava Israel a ponderar sobre sua fé em que o Senhor 
tivesse o poder de libertá-los do sofrimento causado 
pelos pecados deles. 

No restante de 2 Néfi 7–8, Isaías deu vários exemplos 
do desejo e poder do Salvador de redimir Seu povo do 
convênio.

Leia 2 Néfi 7:5–7 e procure frases dessa profecia que 
digam o que o Messias faria e vivenciaria como parte 
de Seu sacrifício expiatório para redimir-nos. Em 2 Néfi 
7:6, nota de rodapé a, há referências cruzadas que expli-
cam e mostram o cumprimento dessa profecia. Você 
pode marcar Mateus 27:26 na nota de rodapé; depois 
leia Mateus 27:26–31, procurando saber como foi cum-
prida a profecia de Isaías. 

 5. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: O que 2 Néfi 7:2, 5–7 nos mostra 

sobre o desejo e a disposição do Salvador de redimir-nos?

Para ajudá-lo a encontrar outras evidências da mise-
ricórdia e do poder do Senhor, no restante da profe-
cia de Isaías, imagine que lhe pedissem que fizesse 
um discurso na Igreja sobre o princípio: O Salvador 
deseja redimir Seu povo do convênio e tem todo 
o poder para fazer isso. Para preparar seu discurso, 
leia 2 Néfi 8:3, 11–13, 16, 22 e escolha frases que você 
acha que nos dão a certeza do desejo e do poder que o 
Senhor tem para nos redimir. 

 6. Faça um esboço de seu discurso em seu diário de 
estudo das escrituras, da seguinte maneira:

 a. Aliste duas ou três frases que se destacaram para você e 
explique como cada frase é um exemplo do desejo que o Salva-
dor tem de nos redimir ou de Seu poder para fazê-lo. 
 b. Escolha uma dessas frases e descreva como você vivenciou 
ou gostaria de vivenciar essa bênção em sua vida. 
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Ao terminar esta lição, lembre que Jacó ensinou as ver-
dades que você estudou hoje “a fim de que aprendais e 
glorifiqueis o nome de vosso Deus” (2 Néfi 6:4), “para 
que tenhais conhecimento dos convênios do Senhor” 
(2 Néfi 9:1) e “a fim de alegrar-vos e para que levanteis 
a cabeça para sempre” (2 Néfi 9:3). Procure hoje uma 
oportunidade para compartilhar com alguém sua grati-
dão pelo Senhor e pelo amor Dele por você. 

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 6–8 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 6: DIA 3

2 Néfi 9
Introdução
Seu estudo do sermão de Jacó, que começou em 2 Néfi 
6–8, prossegue em 2 Néfi 9. Em 2 Néfi 6–8 você estu-
dou os ensinamentos de Jacó sobre a misericórdia do 
Salvador e sobre Seu poder de libertar a casa de Israel 
de seu estado disperso e perdido. No capítulo 9 você 
vai estudar o testemunho prestado por Jacó do poder 
da Expiação do Salvador para libertar-nos dos efeitos 
da	Queda,	incluindo	tanto	a	morte	física	quanto	a	
espiritual, bem como as consequências de nossos peca-
dos. O Presidente Joseph Fielding Smith ensinou que 
2 Néfi 9 contém “um dos discursos mais esclarecedores 
já feitos a respeito da Expiação. (…) Ele deve ser lido 
cuidadosamente por todo aquele que busca a salvação” 
(Answers to Gospel Questions [Respostas a Perguntas 
do Evangelho], comp. por Joseph Fielding Smith Jr., 5 
vols., 1957–1966, volume 4, p. 57).

2 Néfi 9:1–9
Jacó ensina que a Queda trouxe a morte física e a morte 
espiritual sobre toda a humanidade
O que vem à sua mente quando você pensa num terrí-
vel monstro?

A palavra monstro geralmente se refere a algo ame-
drontador e capaz de causar grande dano. Embora 
muitas pessoas pensem apenas em criaturas imaginá-
rias quando pensam em um monstro, reflita se existe 
algo que possa realmente causar danos duradouros 
para você, sendo, portanto, realmente amedrontador. 

Jacó usou a imagem de um monstro para simbolizar 
uma condição aterradora que todos enfrentamos na 
mortalidade. Leia 2 Néfi 9:10 e identifique os dois ele-
mentos do monstro descrito por Jacó. Depois, preen-
cha os espaços em branco do quadro abaixo. 

Terrível Monstro

M-------------------- I--------------------

“m-------------------- do 
c--------------------”

“m-------------------- do 
e--------------------”

É	importante	compreender	que,	quando	Jacó	ensi-
nou sobre a “morte do espírito”, ele não quis dizer 
que nosso espírito vai literalmente morrer, mas, sim, 
que seremos espiritualmente separados ou afastados 
da presença de Deus (ver 2 Néfi 9:6). Essa separação 
geralmente é chamada nas escrituras de morte espiri-
tual. Você pode escrever a expressão afastados da pre-
sença de Deus na margem de suas escrituras ao lado de 
“morte do espírito” em 2 Néfi 9:10.

Leia 2 Néfi 9:6 e observe que Jacó começou falando 
sobre a morte do corpo e terminou abordando o 
afastamento da presença de Deus. Examine esse 
versículo	cuidadosamente.	Que	acontecimento	
trouxe tanto a morte física quanto a espiritual sobre 
a humanidade?   
 

Leia 2 Néfi 9:7–9 e identifique o que Jacó ensinou 
que aconteceria a nosso corpo e a nosso espírito se 
não houvesse Expiação, e a morte física e a espiritual 
permanecessem para sempre. Antes de ler, é útil saber 
o significado dos seguintes termos usados por Jacó no 
versículo 7: A expressão “o primeiro julgamento que 
recaiu sobre o homem” (2 Néfi 9:7) se refere às conse-
quências	da	Queda	de	Adão	e	Eva.	O	termo	corrupção 
se refere ao corpo mortal porque ele é imperfeito e 
acabará morrendo. O termo incorrupção se refere ao 
corpo ressuscitado, que viverá para sempre. 

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, aliste algumas 
frases que você identificou em 2 Néfi 9:7–9 que descre-

vam o que aconteceria a nosso corpo e espírito se não houvesse 
Expiação. 

Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christo-
fferson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	para	escla-
recer qual seria nosso destino sem a Expiação de Jesus 
Cristo: “Se nossa separação de Deus e nossa morte 
física fossem permanentes, o arbítrio moral nada 
significaria. Sim, estaríamos livres para fazer escolhas, 
mas de que valeria isso? O resultado final seria sempre 
o mesmo, não importando quais fossem nossas ações: 
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a morte, sem esperança de ressurreição e sem espe-
rança	do	céu.	Quer	escolhêssemos	ser	bons	ou	maus,	
todos acabaríamos nos tornando ‘anjos de um diabo’” 
(“Moral Agency”, Ensign, junho de 2009, p. 50).

 2. Escreva uma frase em seu diário de estudo das escri-
turas explicando com suas próprias palavras o que você 

acha que o Élder Christofferson estava dizendo em relação ao 
nosso estado decaído. Acrescente uma breve explicação de por 
que você acha que Jacó comparou a morte física e o fato de ser-
mos separados de Deus com um “monstro terrível”.

2 Néfi 9:10–27
Jacó ensina como o sofrimento do Salvador nos livra dos 
efeitos da Queda e das consequências do pecado
Deus não nos abandonou para que sofrêssemos todos 
os efeitos daquele “terrível monstro, sim, aquele mons-
tro, morte e inferno”. Leia 2 Néfi 9:10 e marque o que 
Deus preparou para nós. 

Leia a seguinte analogia do Presidente Joseph Fielding 
Smith que ilustra a necessidade que temos de um 
Salvador:
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“Um homem, andando pela estrada, cai num abismo 
tão profundo e escuro que não consegue subir e liber-
tar-se. Como poderá salvar-se dessa situação difícil? 
Não por qualquer esforço de sua parte, pois não havia 
no abismo meio algum de sair. Então ele pede socorro, 
e alguma alma caridosa, ouvindo seus gritos, corre em 
seu auxílio e, baixando uma escada, dá-lhe meios para 
voltar novamente à superfície da terra.

Foi exatamente nessas condições que Adão colocou a si 
mesmo e sua posteridade ao provar do fruto proibido. 
Estando todos no fundo do abismo, ninguém poderia 
subir e socorrer os demais. O abismo era o banimento 
da presença do Senhor, e a morte física, a dissolução 
do corpo. Estando todos sujeitos à morte, ninguém 
podia fornecer os meios de escape. 

Por isso, em sua infinita misericórdia, o Pai, ouvindo os 
gritos de seus filhos, enviou seu Filho Unigênito, que 
não estava sujeito à morte nem ao pecado para for-
necer os meios de escape. Isto ele fez por meio de sua 
infinita expiação e do evangelho eterno” (Doutrinas de 
Salvação, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 
volume 1, p. 138).

A maior parte da mensagem de Jacó, no capítulo 9, 
focaliza no modo que o Senhor preparou para que 
escapemos das garras da morte física e espiritual, e 
assegura-nos de que podemos ser libertados. 

 3.  Examine 2 Néfi 9:5, 19–21, e responda às seguintes 
perguntas em seu diário de estudo das escrituras:

 a. De acordo com 2 Néfi 9:5, 21, o que o Salvador teve de pas-
sar para que pudéssemos ser libertados da morte e do inferno?
 b. Por quem o Salvador sofreu, de acordo com 2 Néfi 9:21?

Pense em quantas pessoas “pertencem à família de 
Adão” (2 Néfi 9:21). Isso inclui todos os que já viveram, 
os que vivem agora e os que ainda viverão na Terra — 
inclusive você. Você pode escrever seu nome ao lado de 
2 Néfi 9:21 para lembrar que o sacrifício do Salvador 
foi feito por você. 

Jacó ensinou que o sofri-
mento do Salvador nos 
ajudaria a escapar do 
terrível monstro: a morte 
física e o afastamento da 
presença de Deus para 
sempre. Leia 2 Néfi 9:22 
e identifique uma frase 
que declara que pode-
remos vencer a morte 
física e uma frase que 
mostra que estaremos 

novamente na presença de Deus. Escreva o que você 
identificou nas frases abaixo:

Devido	à	Queda,	nosso	corpo	vai	morrer,	mas	graças	
ao sofrimento de Cristo, nosso corpo será   
 .

Devido	à	Queda,	estamos	afastados	da	presença	de	
Deus, mas graças ao sofrimento de Cristo, todos esta-
remos novamente   
 .

Nos ensinamentos de Jacó, aprendemos esta doutrina: 
A Expiação de Jesus Cristo liberta toda a humani-
dade da morte física e da morte espiritual trazidas 
pela Queda.

Além dessa mensagem de esperança, Jacó ensinou que 
o sofrimento do Salvador também pode livrar-nos da 
morte espiritual causada por nossos próprios pecados. 
Leia 2 Néfi 9:27 e identifique como Jacó descreveu o 
estado daqueles que transgridem ou pecam. Leia 2 Néfi 
9:15–16 e marque a angústia ou o tormento espiritual 
que nossos pecados vão trazer sobre nós se não nos 
arrependermos. 

Além desse tormento, observe o verbo “irão”, em 
2 Néfi 9:16. Graças à Expiação, toda a humanidade 
retornará à presença de Deus para ser julgada. Con-
tudo, se não tivermos nos arrependido de nossos 
pecados, seremos novamente separados da presença 
de	Deus.	Embora	a	libertação	da	Queda	seja	uma	
dádiva para toda a humanidade, a libertação das 
consequências de nossos pecados depende de nossos 
desejos e nossas ações. Leia 2 Néfi 9:21, 23–24. Devido 
à Expiação, o que podemos fazer para sermos salvos 
das consequências eternas do pecado?

Usar seu próprio nome em um 
versículo de escrituras ajuda 
a tornar o ensinamento mais 
pessoal. Depois de ler um 
versículo que você acha que se 
aplica a você, a inserção de seu 
nome pode ajudá-lo a aplicar a 
mensagem à sua vida. 

Inserir Seu Nome 
nas Escrituras
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Depois de ler as palavras de Jacó, complete o seguinte 
princípio: Por meio da Expiação de Jesus Cristo, 
podemos vencer as consequências de nossos peca-
dos se  
 .

Reserve um momento para refletir sobre o que pode 
fazer para sentir mais plenamente o poder purificador 
da Expiação do Salvador. Há coisas das quais você 
deveria se arrepender? Pondere como pode arre-
pender-se dessas coisas. Como você pode dar mais 
ouvidos a Sua voz?

 4. Escreva um breve parágrafo em seu diário de estudo 
das escrituras expressando como se sente em relação ao 

sacrifício expiatório do Salvador por você. 

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 9 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 6: DIA 4

2 Néfi 9–10
Introdução
Na lição anterior você estudou o testemunho prestado 
por Jacó sobre o que Jesus Cristo faria por nós por inter-
médio de Sua Expiação. Nesta lição, você vai completar 
seu estudo de 2 Néfi 9 e do primeiro dia do sermão de 
Jacó, e vai aprender o que precisamos fazer para rece-
ber as bênçãos da Expiação. Jacó advertiu as pessoas a 
não tomar decisões que conduzam a um afastamento 
de Deus e convidou todos a achegar-se a Cristo e ser 
salvos. Você também vai ler 2 Néfi 10 e estudar o que 
Jacó disse ao povo no dia seguinte. Jacó ensinou nova-
mente que, embora Israel viesse a ser dispersa devido 
ao pecado, o Senhor Se lembraria de Seu convênio com 
eles e os reuniria quando se arrependessem e retor-
nassem a Ele. Jacó disse que “nenhuma outra nação na 
Terra crucificaria seu Deus” (2 Néfi 10:3). Ele predisse 
que a América seria uma terra de liberdade, fortalecida 
contra todas as nações, e que não haveria reis nela. Jacó 
testificou que uma pessoa precisa se submeter à vontade 
de Deus e lembrar-se de que somente por meio da graça 
de Deus seremos salvos. 

2 Néfi 9:28–54
Jacó adverte contra ações e atitudes que nos separam de 
Deus e convida todos a achegarem-se a Cristo
Por	causa	da	Queda	e	por	causa	de	nossos	pecados,	
todos precisamos do Salvador. Jacó testificou que por 
meio da Expiação somos libertados dos efeitos da 
Queda	e	podemos	vencer	nossos	pecados	e	alcançar	
a vida eterna. Jacó usou a imagem de uma porta e um 
caminho para ilustrar isso. Leia 2 Néfi 9:41 e identi-
fique como Jacó descreveu o caminho que devemos 
trilhar para alcançar a vida eterna. Pondere as seguin-
tes perguntas: O que você acha que significa “vinde 
ao Senhor”? (Reflita se você está no caminho que vai 
levá-lo para mais perto do Salvador.) O que acha que 
significa dizer que “o caminho [para o Salvador] é 
estreito, mas segue em linha reta”?

Jacó também descreveu o Salvador como “o guardião 
da porta”. Isso simboliza o papel do Salvador como 
nosso	juiz.	É	Ele	que	concede	as	bênçãos	de	Sua	Expia-
ção para nós, com base em nossas atitudes e ações. 
Jacó também nos ensinou mais especificamente como 
nossas atitudes e ações influenciam nossa capacidade 
de achegar-nos ao Salvador. 

 1. Para ajudá-lo a identificar atitudes, pensamentos 
e ações que podem conduzir-nos ao Salvador, faça o 

seguinte em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Desenhe uma linha vertical no meio de uma página de seu 
diário de estudo das escrituras, e escreva Distanciar-nos de 
Cristo de um lado e Aproximar-nos de Cristo do outro lado.
 b. Leia 2 Néfi 9:27–39 e identifique as ações e atitudes que 
Jacó advertiu que podem afastar-nos do Salvador. Faça uma lista 
do que acha que faz parte da coluna “Distanciar-nos de Cristo” 
em seu diário de estudo das escrituras. Você também pode mar-
car o que encontrar em suas escrituras. (Observe que 2 Néfi 
9:28–29 é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode 
marcá-la de modo distinto para conseguir localizá-la no futuro.)
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 c. Escolha uma das ações ou atitudes que identificou e res-
ponda à seguinte pergunta em uma folha separada de seu diário 
de estudo das escrituras: Como essa ação ou atitude pode impe-
dir-nos de achegar-nos a Cristo e de receber as plenas bênçãos 
de Sua Expiação?
 d. Além da advertência a respeito de ações e atitudes que nos 
distanciam do Senhor, Jacó ensinou sobre ações e atitudes que 
nos ajudam a achegar-nos a Cristo. Leia 2 Néfi 9:23, 42, 45–46, 
49–52 e descubra o que Jacó ensinou que nos leva para perto 
do Senhor. Aliste o que encontrar na coluna “Aproximar-nos de 
Cristo” de seu quadro. 

Estudando 2 Néfi 9:28–54, você aprendeu este princí-
pio: Ao decidirmos achegar-nos ao Senhor e viver 
de acordo com Sua vontade, podemos receber a 
plenitude das bênçãos da Expiação.

 2. Para ajudar você a aplicar o que aprendeu, escreva 
suas respostas para as perguntas de duas ou mais tarefas 

abaixo em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Em 2 Néfi 9:23 você leu que o Senhor nos ordenou que nos 
arrependêssemos e fôssemos batizados. Embora possa já ter sido 
batizado, como a renovação dos convênios batismais por meio 

do sacramento o ajuda a achegar-se ao Senhor e a receber as 
bênçãos de Sua Expiação?
 b. O que você acha que significa ter “perfeita fé no Santo de 
Israel” (2 Néfi 9:23)? Quais são algumas maneiras pelas quais 
você demonstra sua fé no Senhor?
 c. O que significa “afastai-vos de vossos pecados”? (2 Néfi 
9:45)? O que pode ajudá-lo a afastar-se de seus pecados?
 d. Quais são alguns exemplos de se gastar dinheiro “naquilo 
que não tem valor” ou de trabalhar “naquilo que não pode 
satisfazer” (2 Néfi 9:51)? De que modo o fato de abster-se do 
mal ou de objetivos inúteis o ajudam a achegar-se ao Senhor? 
Como você pode equilibrar melhor a maneira como utiliza seu 
tempo nas várias atividades escolares, educacionais, espirituais, 
recreativas e sociais?
 e. Quais são algumas maneiras pelas quais você pode 
 “[fartar-se] daquilo que não perece” (2 Néfi 9:51)?
 f. Jacó alertou o povo a “dar graças” e a “regozijar-se no cora-
ção” (2 Néfi 9:52). Por que você acha que é importante seguir 
esse conselho ao esforçar-se para achegar-se ao Salvador?

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
uma ou mais ações e atitudes que você estudou o leva-

ram para mais perto do Salvador.

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 9:28–29
O que você está fazendo para aproveitar ao máximo 
as	oportunidades	que	tem	hoje	de	estudar?	Quais	são	
seus planos futuros em relação à educação?   
  
 

Leia a seguinte declaração do Presidente Gordon B. 
Hinckley e sublinhe as bênçãos que podem advir dos 
estudos: “Vocês têm grandes desafios à frente. Estão 
entrando num mundo extremamente competitivo. 
Devem obter toda instrução que puderem. O Senhor 
instruiu-nos a respeito da importância dos estudos. 
Eles vão qualificá-los para melhores empregos e 
prepará-los para o grande mundo de oportunidades 
que vocês têm pela frente. Se puderem e quiserem 
entrar em uma faculdade, façam-no. Se não tiverem o 
desejo de entrar em uma faculdade, então procurem 
uma escola técnica para aprimorar suas habilidades 
e aumentar sua capacidade” (“Converts and Young 
Men”, Ensign, maio de 1997, pp. 49–50).

Leia 2 Néfi 9:28 e marque quais são as armadilhas de 
se aprender com a atitude errada, segundo Jacó.

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O que você acha que significa a declaração “Quando são ins-
truídos pensam que são sábios”?
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 b. Quais são os perigos de alguém achar que é mais sábio do 
que os pais, do que o bispo ou presidente de ramo, do que o 
profeta ou do que nosso Pai Celestial?

Leia 2 Néfi 9:29 e identifique o que você precisa lem-
brar ao buscar instrução. 

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, responda à 
seguinte pergunta: De que modo o estudo diligente das 

escrituras o ajuda a viver de acordo com o princípio citado em 
2 Néfi 9:29?

2 Néfi 10
Jacó incentiva o povo a regozijar-se e a achegar-se 
ao Senhor
No segundo dia de seu sermão, Jacó testificou nova-
mente a respeito do poder que o Senhor tem de liber-
tar-nos das consequências do pecado. Jacó também 
ensinou a seu povo como deveria agir em relação à 
dádiva misericordiosa da Expiação. Leia 2 Néfi 10:20, 
23–25 e marque frases que indiquem o que Jacó ensi-
nou que devemos fazer em retribuição ao sacrifício do 
Salvador por nós.

 6. Responda a uma ou mais das seguintes perguntas em 
seu diário de estudo das escrituras:

 a. Levando em consideração o que você estudou sobre o Salva-
dor, por que você quer sempre “lembrar-se dele” (2 Néfi 10:20)?
 b. Por que você sente que abandonar algo que é errado ou arre-
pender-se de algo errado que está fazendo mostra sua gratidão 
e amor pelo Salvador?
 c. O que você aprendeu sobre o Salvador que o ajuda a sentir 
esperança em vez de “inclinar” a cabeça com desânimo?

Uma frase importante deste capítulo é “[reconciliar-
nos] com a vontade de Deus” (2 Néfi 10:24). Isso 
significa que devemos restabelecer um relacionamento 
bem próximo com o Senhor sendo obedientes à von-
tade Dele e vivendo em harmonia com ela. Revise as 
escrituras que você marcou em 2 Néfi 9–10. Busque a 
orientação do Santo Espírito ao decidir algo que você 
pode fazer para reconciliar-se com a vontade de Deus. 

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 9–10 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 7: DIA 1

2 Néfi 11–16
Introdução
O profeta Isaías viveu cerca de 100 anos antes da 
época de Néfi. (Isaías começou a profetizar em algum 
momento antes de 740 a.C. e continuou a profetizar 
por mais de 40 anos, até 701 a.C.; ver Bible Dictionary, 
“Isaiah”.) De muitas maneiras, Néfi pode ter tido os 
mesmos sentimentos de admiração e amor por Isaías 
que nós temos hoje pelo Profeta Joseph Smith. Sabe-
mos a partir dos escritos de Néfi que ele se “deleitava” 
nas palavras de Isaías (ver 2 Néfi 11:2). Conforme 
registrado em 2 Néfi 12–16, Néfi citou os escritos de 
Isaías, que estavam nas placas de latão. Esses escritos 
descreviam o orgulho e a iniquidade da antiga Israel 
e os julgamentos que os aguardavam. Isaías também 
relatou sua visão do Senhor, na qual ele foi purificado 
de seus pecados.

2 Néfi 11:1–8
Néfi se deleita no 
testemunho de Jesus 
Cristo prestado por Isaías
Pense em uma oca-
sião em que você ficou 
impressionado com o 
testemunho que alguém 
tinha do Salvador. Leia 
2 Néfi 11:2–3 e identi-
fique o que Néfi, Jacó e 
Isaías vivenciaram indivi-
dualmente em relação a 
Jesus Cristo.

O Senhor chama profetas 
para prestar testemu-
nho Dele. Ao estudar os 
depoimentos de teste-
munhas de Jesus Cristo, 
podemos fortalecer nossa 
fé em Jesus Cristo e nos 
regozijar Nele.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva seus 
pensamentos sobre por que você acha que é importante 

ter um testemunho de Jesus Cristo prestado por vários profetas.

Embora você possa achar os 
capítulos de Isaías no Livro de 
Mórmon difíceis de entender, 
o Presidente Boyd K. Packer, 
Presidente do Quórum dos 
Doze Apóstolos, deu este con-
selho encorajador: “Não parem 
de ler! Sigam em frente por 
esses capítulos de profecias do 
Velho Testamento difíceis de 
serem entendidos, mesmo que 
entendam muito pouco deles. 
Continuem em frente, mesmo 
se apenas folhearem e tiverem 
meramente uma impressão 
aqui ou ali” (“As Coisas de 
Minha Alma”, A Liahona, julho 
de 1986, p. 61).

Estudar Isaías
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Encontre as quatro vezes em que Néfi disse “minha 
alma se deleita”, em 2 Néfi 11:4–6. Você pode marcá-
las em suas escrituras.

“Deleitar-se” em algo sugere que a pessoa tem grande 
prazer em algo e que aquilo lhe traz grande alegria.

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras três ou 
mais declarações “minha alma se deleita” que ilustrem 

elementos do evangelho nos quais você se deleita. Explique por 
que cada uma dessas coisas lhe proporciona alegria. 

Leia 2 Néfi 11:8 e escreva o que Néfi esperava como 
resultado de seu estudo dos escritos de Isaías.   
 

2 Néfi 12:1–5
Isaías profetiza que um templo vai ser estabelecido nos 
últimos dias
Imagine uma grande montanha. Você consegue pensar 
em alguma comparação que poderia ser feita entre 
uma montanha e um templo?

Leia 2 Néfi 12:2–3, 5, procurando descobrir o que Deus 
prometeu estabelecer nos últimos dias. O “monte da 
casa do Senhor” significa um templo do Senhor. De 
acordo com esses versículos, que bênçãos advirão da 
casa do Senhor nos últimos dias?

Você pode escrever em suas escrituras algo assim: 
Deus estabeleceu os templos para ensinar-nos Seus 
caminhos e nos ajudar a andar em Suas veredas (ver 
2 Néfi 12:3).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário 
de estudo das escrituras:

 a. Como os templos nos ajudam a andar nas veredas do Senhor?
 b. Como você pode preparar-se para entrar no templo?

2 Néfi 12–15
Esta lição não fornecerá ajuda para a compreensão 
detalhada de 2 Néfi 12–15. No entanto, ao ler e refletir 
sobre esses capítulos em sua leitura pessoal do Livro 
de Mórmon, procure as consequências do orgulho e do 
pecado. O comentário ou a explicação a seguir também 
vai ajudá-lo em sua leitura:

2 Néfi 12:6–18. Preste atenção especial a todas as 
referências à adoração de ídolos, bem como palavras 
e imagens que indiquem orgulho — por exemplo 
altivo, altivez, soberbo, exaltado e altos. Isso vai ajudá-lo 
a entender por que julgamentos tão severos estavam 
reservados para aquelas pessoas.

2 Néfi 12:9–11. O “malvado” (versículo 9) refere-se 
ao homem comum. Tanto o “malvado” quanto o 
“grande”, se forem orgulhosos, serão humilhados 
na Segunda Vinda de Jesus Cristo (ver versículo 11).

2 Néfi 12:12–13. “O dia do Senhor” é uma expressão 
que se refere a uma época de julgamento. A Segunda 
Vinda de Cristo será um “dia do Senhor” em que os 
iníquos serão destruídos. 

2 Néfi 13–14. Em 2 Néfi 13 está a continuação dos 
ensinamentos de Isaías sobre o que vai acontecer se os 
israelitas persistirem em sua iniquidade. Isaías chamou 
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as mulheres israelitas de “filhas de Sião” (versículo 16), 
sugerindo que elas são filhas do convênio. Isaías as 
comparou a uma mulher arrogante que é amaldiçoada 
pelo Senhor, sendo despojada de todas as suas joias e 
outros adornos físicos (ver 2 Néfi 13:16–26). Em con-
traste, 2 Néfi 14 inclui a descrição de Isaías do que vai 
acontecer se as filhas de Sião se humilharem, arrepen-
derem-se e voltarem para o Senhor. Se você tiver acesso 
a uma edição SUD da Bíblia, use as notas de rodapé de 
Isaías 3 para ajudá-lo a entender 2 Néfi 13:16–26.

2 Néfi 15:8–22. A palavra  
ai se refere a uma condi-
ção de profunda tristeza. 
Isaías a usou seis vezes 
nesses versículos ao 
identificar os pecados 
dos israelitas. Isaías sabia 
que se os israelitas não 
se arrependessem, as 
consequências de seus 
pecados trariam profunda 
tristeza, especialmente na 
época do julgamento. Se 
Isaías fosse o profeta na 
Terra hoje, será que ele iria encontrar os mesmos tipos 
de pecados que ele viu entre os israelitas?

 4. Leia 2 Néfi 15:20. Escreva em seu diário de estudo 
das escrituras algumas maneiras pelas quais as pessoas 

de hoje chamam ao bem, mal e ao mal, bem.

2 Néfi 16:1–8
Isaías recebe o chamado profético
Os escritos de Isaías são ricos em simbolismo. Os sím-
bolos são uma maneira pela qual o Senhor nos ensina 
sobre os princípios do evangelho. Conforme registrado 
em 2 Néfi 16, Isaías descreveu a ocasião em que viu o 
Senhor. Ao ler 2 Néfi 16, tenha em mente os seguintes 
símbolos e seus possíveis significados:

Serafins : Anjos que residem na presença de Deus. O 
Profeta Joseph Smith ensinou que “um anjo de Deus 
nunca tem asas” (History of the Church, volume 3, p. 392). 
As asas dos anjos simbolizavam seu poder de se mover e 
de agir.

Fumaça: Pode indicar a presença do Senhor  
(ver Apocalipse 15:8).

Lábios impuros : Indignidade.

Brasa viva (fogo): Agente purificador, como o poder 
purificador do Espírito Santo.

Altar : Literalmente, o altar era um local em que eram 
feitos sacrifícios. Pode referir-se ao sacrifício que Jesus 
Cristo fez por nós: a Expiação. 

 5. Leia 2 Néfi 16:1–7 e escreva em seu diário de estudo 
das escrituras as respostas para as seguintes perguntas:

 a. O que um dos serafins disse sobre o Senhor dos Exércitos?
 b. O que você acha que Isaías quis dizer quando declarou: “Ai 
de mim, pois estou perdido! Porque sou um homem de lábios 
impuros”? O que o fez se sentir assim subitamente? (3 Néfi 
27:19 pode conter uma sugestão.)
 c. O que aconteceu para mudar os sentimentos de indignidade 
de Isaías?
 d. Como aquela experiência preparou Isaías para sair entre as 
pessoas e ensinar o arrependimento?

Uma das grandes verdades ensinadas no chamado 
de Isaías é a de que podemos ser limpos de nossa 
indignidade por meio da Expiação de Jesus Cristo. 
Reflita sobre uma ocasião em que você sentiu o poder 
purificador da Expiação em sua vida. 

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 11–16 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 7: DIA 2

2 Néfi 17–20
Introdução
Em 2 Néfi 17–20, Néfi registrou o relato de quando 
Isaías tentou persuadir o rei de Judá e seu povo a confiar 
no Senhor em vez de confiar em alianças mundanas. 
Usando modelos e imagens — símbolos ou representa-
ções que ensinam grandes verdades e dão testemunho 
delas — Isaías profetizou sobre os acontecimentos de 
sua época, o nascimento de Jesus Cristo e a destruição 
dos ímpios na Segunda Vinda do Senhor.

2 Néfi 17–18
O reino de Judá é abençoado quando eles depositam 
a confiança em Jesus Cristo
Para se preparar para a aula de hoje, pense em uma 
ocasião em que se deparou com uma situação terrível. 
Você se lembra de sua primeira reação? Ao estudar 
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2 Néfi 17–18, tente identificar o conselho de Isaías para 
aqueles que se encontram em uma situação difícil ou 
assustadora.

Para seu estudo de 2 Néfi 17–18, você precisa ter 
conhecimento das três nações pequenas da Síria, Israel 
e Judá, e do bem maior império assírio, que procurava 
conquistar aquelas nações menores. Analise o seguinte 
mapa e o quadro que o acompanha. 

Nação Síria Israel 
(Efraim)

Judá

Rei Rezim Peca Acaz

Capital Damasco Samaria Jerusalém

Leia 2 Néfi 17:1–2 e consulte o mapa. “A Síria fez 
aliança com Efraim” significa que aqueles dois países 
firmaram um tratado ou acordo. Tente determinar 
quem estava atacando quem. Esteja ciente de que a 
expressão “casa de Davi” no versículo 2 se refere a 
Acaz e ao povo de Judá.

Os reinos de Israel e da Síria queriam conquistar o 
reino de Judá e forçar Judá a fazer uma aliança com 
eles contra o poderoso Império Assírio. A Assíria estava 
ameaçando conquistar toda uma região do mundo na 
época. Israel e Síria acreditavam que, ao conquistar 
Judá, eles poderiam ter mais pessoas e mais recursos 
para lutar contra os assírios que se aproximavam (ver 
2 Néfi 17:5–6). O rei Acaz cogitava fazer essa aliança 
com Israel e Síria.

Pense no que você faria se fosse o rei Acaz. De um 
lado, a Assíria está ameaçando atacar o seu povo. Por 
outro lado, a Síria e Israel estão ameaçando atacar se 
você não fizer uma aliança com eles para lutar contra 
a Assíria. Isaías viveu no reino de Judá, e o Senhor o 
enviou a Acaz com uma mensagem. Como você acha 
que se sentiria com uma mensagem do profeta, se você 
fosse o rei Acaz?

 1. Leia 2 Néfi 17:3–8 e sublinhe a mensagem do Senhor 
a Acaz e seu povo, transmitida por intermédio do profeta 

Isaías. (A expressão “pedaços de tição fumegantes” no versículo 4 
se refere a uma tocha cuja chama se apagou, simbolizando que 
aqueles dois reinos seriam derrubados e conquistados.) Imagine 
que você ouviu Isaías dizer isso a Acaz. Mais tarde, um amigo lhe 
pergunta o que Isaías disse. Escreva duas ou três frases em seu 
diário de estudo das escrituras descrevendo como responderia a 
seu amigo. 

Isaías tentou ajudar o rei e seu povo a confiar no Senhor 
para obter ajuda, em vez de confiar em alianças políticas 
instáveis.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que é importante que nos voltemos para o Senhor 
quando precisamos de ajuda, em vez de confiar apenas em 
outras pessoas para nos ajudar?
 b. Quais são algumas maneiras pelas quais os jovens podem ser 
tentados a colocar seus relacionamentos com outras pessoas 
antes de seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo?

N

Mar  
Mediterrâneo

Mar da 
Galileia

Mar 
Morto

SÍRIA

Damasco

REINO DE ISRAEL 
(AO NORTE)

Samaria

Jerusalém

REINO DE JUDÁ 
(AO SUL)

Tribos do norte
Efraim
Rúben
Simeão
Levi
Dã
Naftali

Gade
Aser
Issacar
Zebulom
José

Tribos do sul
Judá
Benjamim
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O Senhor disse que daria a Acaz e ao reino de Judá 
um sinal de que Ele iria protegê-los e de que eles não 
teriam que recorrer a alianças mundanas. Leia 2 Néfi 
17:14 para descobrir qual foi o sinal. Circule a pala-
vra Emanuel nesse versículo. Ao lado desse versículo 
escreva “Mateus 1:22–23”. Leia Mateus 1:22–23 para 
descobrir o significado do título Emanuel. 

Como um sinal que queria dizer “Deus conosco” 
ajudaria Acaz naquele momento? Como essa profecia 
de Isaías poderia também se referir ao nascimento de 
Jesus Cristo, séculos mais tarde?

Para compreender melhor o sinal do 
nascimento de uma criança, pondere a 
seguinte	explicação	do	Élder	Jeffrey R.	
Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apósto-
los: “Há muitos elementos paralelos 
nessa profecia, como acontece com 

grande parte dos escritos de Isaías. O significado 
mais imediato provavelmente se concentrava na 
mulher de Isaías, uma mulher boa e pura que deu 
à luz um filho naquela época [ver 2 Néfi 18:3], e a 
criança se tornou uma representação ou símbolo do 
cumprimento posterior e mais importante da profecia 
que se concretizaria no nascimento de Jesus Cristo” 
(Christ and the New Covenant, 1997, p. 79).

Isaías profetizou que antes de o menino crescer, a 
Assíria iria conquistar os exércitos de ambas as nações, 
Israel (Efraim) e Síria (ver 2 Néfi 17:15–25). O sinal 
que significava “Deus conosco” visava assegurar ao rei 
Acaz que Deus estará conosco se confiarmos Nele, 
mesmo nos momentos difíceis e assustadores. Você 
pode escrever esse princípio em suas escrituras. 

Leia 2 Néfi 18:6–8 e sublinhe a expressão “águas de 
Siloé”. As águas de Siloé simbolizavam para Isaías 
a serena, constante e alentadora influência e poder 
de Deus que precisavam fazer parte da vida política 
da nação (ver 2 Néfi 18:6). Isaías usou a referência às 
águas de Siloé como um contraste, porque o povo de 
Israel e o povo de Judá rejeitaram o Messias — “as 
águas de Siloé”, ou o sereno, suave, constante e alen-
tador poder de Deus. Portanto, como profetizou Isaías, 
o rei da Assíria e a terrível influência e o poder avas-
salador de seu exército invasor — representados pelas 
“águas do rio, fortes e caudalosas” — conquistaram a 
Síria e Israel.

Isaías, como poeta, usou as duas imagens drastica-
mente diferentes das águas para explicar o que aconte-
ceria a Judá. O exército assírio, em seguida, atacou Judá 
— representado pela palavra terra. Mas o exército não 
conquistou Jerusalém — representado pela frase “ele 
transbordará e inundará e chegará até o pescoço”.
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Leia 2 Néfi 18:9–12 e observe quantas vezes o Senhor 
aconselhou Judá a não se aliar à Síria e a Israel. Con-
forme registrado em 2 Néfi 18:13, aonde o Senhor, por 
intermédio de Isaías, aconselhou Judá a ir para buscar 
ajuda?

Na época em que os assírios invadiram Judá e ameaça-
vam Jerusalém, o reino de Judá tinha um novo rei. Seu 
nome era Ezequias. Ele confiou no Senhor e no profeta 
Isaías. No final, 185.000 soldados assírios foram mortos 
em seu acampamento por um anjo do Senhor (ver 
II Reis 19:35; Isaías 37:36).

 3.  Responda a uma ou mais das seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Quais são os perigos de colocarmos nossa confiança em 
poderes e influências mundanas em vez de no Senhor? (Você 
pode pensar em situações em que poderia ser tentado a tomar 
decisões baseadas no medo.)
 b. Em que momento você se voltou a Deus procurando forças 
quando estava inicialmente tentado a se voltar para outras fon-
tes? O que você aprendeu com essa experiência?
 c. Sob o comando do rei Ezequias, o povo de Judá foi poupado 
da destruição porque seguiu o conselho do Senhor transmitido 
por Isaías. Como o fato de seguir os profetas modernos pode 
proteger você contra danos espirituais?

2 Néfi 19:1–7
Isaías fala messianicamente
Você já ficou por um longo tempo sem ver o sol ou 
sentir seu calor? Se não teve essa experiência, imagine 
que você tenha uma sombra constante sobre você, 
sem acesso à luz e ao calor do sol (como estar em um 
quarto escuro o tempo todo). Isaías usou uma imagem 
semelhante para ilustrar a condição espiritual das pes-
soas que vivem sem a luz de Jesus Cristo.

Há duas terras mencionadas em 2 Néfi 19:1–2. Leia 
esses versículos e marque o nome das duas terras.

Ao longo dos séculos anteriores à época em que Isaías 
escreveu esses versículos, muitas guerras foram travadas 
na tentativa de controlar a região hoje conhecida como 
a Terra Santa. Alguns se referem a essa região como “a 
terra da sombra da morte”, pois muitos perderam a vida 
ali em batalha. Na época do Novo Testamento, Nazaré, 
Cafarnaum, Naim e Caná se localizavam nas regiões 
formalmente conhecidas como as terras de Zebulom e 
Naftali. Essas são as cidades em que Jesus Cristo passou 
grande parte de sua vida, ministrando ao povo, mais de 
500 anos depois. Hoje o local é conhecido como a região 
da Galileia.

Marque em 2 Néfi 19:2 o que Isaías disse que o povo 
dessa região por fim veria. 

A declaração de Isaías de que aqueles que “anda-
vam nas trevas” e moravam na “região da sombra da 
morte” viram “uma grande luz” era uma profecia sobre 
a missão de Jesus Cristo na mortalidade, naquela parte 
do mundo. As pessoas que viviam na região da Galileia 
estavam andando na escuridão espiritual, mas quando 
Jesus Cristo viveu e ministrou entre eles, viram “uma 
grande luz”.

 4. Leia 2 Néfi 19:6–7 e pondere qual dos títulos do Sal-
vador, no versículo 6, poderia ter sido especialmente sig-

nificativo para o povo de Judá, dadas as suas circunstâncias. Em 
seu diário de estudo das escrituras, escreva como um ou mais 
desses títulos descreve como você se sente sobre o Salvador. 

2 Néfi 19–20
Isaías descreve a destruição dos iníquos na Segunda Vinda
A profecia de Isaías da destruição da Assíria em 2 Néfi 20 
é também uma profecia sobre a destruição dos iníquos 
na Segunda Vinda. Ao ler esse capítulo, lembre que, 
assim como Ezequias confiou no conselho do Senhor 
transmitido por Isaías e foi abençoado, se você depositar 
a sua confiança no Senhor, não precisa temer os julga-
mentos que virão sobre os habitantes da Terra no período 
que antecederá a Segunda Vinda.

Que	frase	é	repetida	em	2 Néfi	19:12,	17, 21	e	2 Néfi	
20:4? Você pode marcá-la em suas escrituras. Escreva 
a frase em seu diário de estudo das escrituras e subli-
nhe a palavra ira e a palavra mão. Embaixo da palavra 
ira, escreva julgamento, e embaixo da palavra mão, 
escreva misericórdia. Leia a frase em voz alta, usando 
as palavras justiça e misericórdia.. (“Com tudo isto não 
se aplacou a sua [justiça], mas ainda está estendida a 
sua [misericórdia]”.)

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que maneira a frase do exercício didático acima descreve 
como o Senhor age em relação às nações, famílias ou indivíduos 
que O rejeitam?
 b. Como você pode aplicar as seguintes verdades em sua vida? 
Jesus Cristo é um Deus de juízo e misericórdia. Sua miseri-
córdia é estendida àqueles que se arrependem e guardam 
Seus mandamentos.

 6. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
ocasião em que você foi obediente a um determinado 

mandamento e sentiu a misericórdia de Deus.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 17–20 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 7: DIA 3

2 Néfi 21–24
Introdução
Muitas das profecias de Isaías no Livro de Mórmon 
são a respeito dos últimos dias. Ele profetizou sobre a 
Restauração do evangelho, o Profeta Joseph Smith, a 
Segunda Vinda e a destruição dos iníquos. Ele previu que 
o Senhor “levantaria um estandarte para as nações” para 
coligar Seu povo nos últimos dias (ver 2 Néfi 21:11–12). 
Isaías também testificou que o Senhor triunfaria sobre 
Satanás e anunciaria o Milênio, uma era de paz e alegria.

2 Néfi 21:1–4, 10–12
Isaías prevê a Restauração do evangelho de Jesus Cristo 
nos últimos dias
Pare por um momento e imagine que uma luz começa 
a aparecer diante de você. A luz se torna cada vez mais 
brilhante. De repente, um mensageiro enviado da pre-
sença de Deus está em pé na sua frente. Ele diz que as 
profecias antigas estão prestes a ser cumpridas e que 
você	vai	ajudar	no	cumprimento	delas.	Quais	seriam	
suas perguntas, seus pensamentos e sua reação?

Na noite em que Morôni apareceu pela primeira vez 
a Joseph Smith — 21 de setembro de 1823 — ele 
citou Isaías 11, que também se encontra em 2 Néfi 21. 
Morôni disse a Joseph Smith que as profecias daquele 
capítulo estavam prestes a “ser cumpridas” (Joseph 
Smith—História 1:40). Ao estudar as profecias de 
Isaías, reflita por que Néfi as gravou nas placas meno-
res e também por que Morôni as citou a Joseph Smith.

O Profeta Joseph Smith 
recebeu uma revelação 
que esclareceu o sig-
nificado das profecias 
registradas em 2 Néfi 21. 
Muitos estudiosos se 
empenham na tentativa 
de entender o significado 
dos símbolos utilizados 
nesse capítulo. O Livro 
de Mórmon e os profetas 
modernos nos ajudam 
a entender melhor esse 
significado. Por exemplo, 
Isaías usou a imagem de 
uma árvore ou planta. 
Leia 2 Néfi 21:1, 10 e 
identifique as partes 
específicas da árvore 
ou planta mencionada 
por Isaías. Depois leia 
Doutrina e Convênios 
113:1–6 para ajudar você 
a entender o que signifi-
cam esses símbolos. Pode ser útil escrever as interpre-
tações dos símbolos nas escrituras.

Tronco de Jessé — Jesus Cristo

Ramo do tronco de Jessé — Um servo de Jesus Cristo

Raiz de Jessé — Uma pessoa que possui as chaves do 
sacerdócio

Pondere	a	seguinte	declaração	do	Élder	Bruce R.	
McConkie, que explicou que a “raiz de Jessé” e o 
“ramo do tronco de Jessé” referem-se ambos ao Pro-
feta Joseph Smith: “Estamos errados em dizer que o 
profeta aqui mencionado [em D&C 113:5–6] é Joseph 
Smith, a quem foi concedido o sacerdócio, que rece-
beu as chaves do reino e ergueu o estandarte para a 
coligação do povo do Senhor em nossa dispensação? 
E não seria ele também o ‘servo nas mãos de Cristo, 
que em parte é descendente de Jessé assim como de 
Efraim, ou seja, da casa de José, a quem foi dado muito 
poder’?” [D&C 113:3–4]” (Millennial Messiah, 1982, 
pp. 339–440).

Nossos livros de escritura 
trabalham juntos para nos 
ajudar a entender as verdades 
do evangelho e as profecias. 
Esta lição, por exemplo, cita 
Doutrina e Convênios 113 
para ajudar a esclarecer as 
profecias e os ensinamentos 
de Isaías. Néfi também nos 
ajudou a compreender as 
palavras de Isaías. O Élder 
Bruce R. McConkie, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, observou 
que “o Livro de Mórmon é o 
melhor comentário do mundo 
sobre o livro de Isaías”, Ensign, 
outubro de 1973, p. 81).

Usar Escrituras 
para Compreender 
as Escrituras
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Leia 2 Néfi 21:10, 12 e identifique o que Isaías profe-
tizou que o Senhor faria por intermédio da “raiz de 
Jessé” (Joseph Smith). A palavra estandarte se refere a 
uma “bandeira” sob a qual as pessoas se reuniriam.

Esses versículos ensinam a seguinte verdade: O 
Senhor restaurou Seu evangelho e Sua Igreja 
por meio do Profeta Joseph Smith, e agora está 
coligando Seu povo nos últimos dias.

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de estudo 
das escrituras: De que modo A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias é um estandarte para o mundo?

2 Néfi 21:6–9; 22:1–6
Isaías descreve o Milênio
Um dos assuntos mais discutidos entre os cristãos é 
o reinado milenar do Salvador. Você já pensou sobre 
isso? Imagine que um amigo lhe tenha perguntado 
o que você acha sobre o Milênio. O que você diria?

Isaías profetizou que depois da Segunda Vinda do 
Salvador haveria mudanças na Terra que durariam mil 
anos. Chamamos esse período de paz de Milênio. Leia 
2 Néfi 21:6–9, e identifique as condições da Terra durante 
o Milênio.

De acordo com 2 Néfi 21:9, uma profecia acerca do 
Milênio é a de que “a Terra estará cheia de conheci-
mento do Senhor”. Pondere como o cumprimento 

dessa profecia vai influenciar as pessoas do mundo 
todo. Leia 2 Néfi 22:1–6 e observe o espírito de ado-
ração que as pessoas terão durante o Milênio. Como 
podemos desenvolver essa mesma atitude hoje?

Os versículos que você estudou ensinam esta ver-
dade: Durante o Milênio, a Terra será um lugar de 
paz, porque ela estará cheia de conhecimento do 
Senhor..	Que	aspectos	do	Milênio	você	gostaria	de	
ter em sua vida agora? Pondere por um momento o 
que você poderia fazer para receber algumas dessas 
bênçãos.

Você pode cantar, ouvir ou ler o hino “Jesus, Minha 
Luz” (Hinos, nº 44) para complementar seu estudo de 
2 Néfi 22.

2 Néfi 23–24
Isaías descreve a queda da Babilônia, dos ímpios e de Lúcifer
Conforme registrado em 2 Néfi 23–24, Isaías condenou 
a iniquidade da casa de Israel e comparou a destruição 
dos ímpios nos últimos dias com a destruição da antiga 
Babilônia. A Babilônia era uma nação muito iníqua nos 
dias de Isaías e desde aquela época passou a simbolizar 
a iniquidade do mundo (ver D&C 133:14).

Estude o que Isaías profetizou que aconteceria com os 
iníquos nos últimos dias lendo 2 Néfi 23:1, 4–9, 11, 15, 
19 e 22.

Isaías também comparou a destruição da antiga Babi-
lônia com a queda de Lúcifer (Satanás) do céu. Ele se 
referiu a Lúcifer como o rei da Babilônia simbólica, 
ou seja, todo o mundo iníquo. Isaías usou a queda de 
Lúcifer, no mundo pré-mortal, como uma ilustração 
de como os ímpios vão fracassar e cair. Estude 2 Néfi 
24:12–14 e marque as frases que destacam a arrogância 
e o orgulho de Satanás.

Você percebe o uso da primeira pessoa nesses versí-
culos? Você pode circular essas ocorrências em suas 
escrituras. O Presidente N. Eldon Tanner, da Primeira 
Presidência, disse certa vez que Satanás “estava mais 
preocupado com o crédito do que com os resultados; 
a glória e o louvor eram um fim em si mesmos” (“For 
They Loved the Praise of Men More Than the Praise of 
God”, Ensign, novembro de 1975, p. 76).

Examine 2 Néfi 24:15–16 para ver o que acabará acon-
tecendo com Satanás e como as pessoas se sentirão a 
respeito dele quando o virem como ele realmente é.

Leia a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft 
Benson: “No conselho pré-mortal, foi o orgulho que 
derrubou Lúcifer, o ‘filho da manhã’. (2 Néfi 24:12–15; 
ver também D&C 76:25–27; Moisés 4:3.) (…) Lúcifer 
apresentou sua proposta contra o plano do Pai que 
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era defendido por Jesus Cristo. (ver Moisés 4:1–3). 
Ele queria ser mais honrado do que todos os outros. 
(Ver 2 Néfi 24:13.) Em suma, desejava em sua soberba 
destronar Deus. (Ver D&C 29:36; 76:28.)” (“Beware of 
Pride”, Ensign, maio de 1989, pp. 4–5).

Em 2 Néfi 23:22, aprendemos que podemos tranqui-
lizar-nos se formos justos. Deus será misericordioso 
conosco, mas os iníquos perecerão. 

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário 
de estudo das escrituras:

 a. O que posso mudar na minha vida hoje para ser mais 
obediente?
 b. Como posso decidir manter-me obediente?

Ore por oportunidades de compartilhar seu testemu-
nho sobre as verdades que você aprendeu em 2 Néfi 23.

 3.  Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 21–24 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 7: DIA 4

2 Néfi 25
Introdução
Depois de gravar as profecias de Isaías (2 Néfi 12–24), 
o profeta Néfi salientou a importância daquelas profe-
cias e explicou que aqueles que têm o espírito de pro-
fecia podem vir a compreender e apreciar as palavras 
de Isaías (2 Néfi 25). Ele explicou o propósito de seu 
registro: “A fim de persuadir nossos filhos e também 
nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconcilia-
rem-se com Deus” (2 Néfi 25:23). Ele convidou todos 
a acreditar em Jesus Cristo e a “adorá-lo com todo o 
[seu] poder, mente e força e com toda a [sua] alma” 
(2 Néfi 25:29).

2 Néfi 25:1–8
Néfi ensina que podemos compreender as palavras 
de Isaías quando temos o espírito de profecia
As pessoas geralmente usam cadeados para manter 
seus pertences valiosos em segurança. Elas podem 

guardar a única chave que 
abre o cadeado, ou podem 
dar a cópia da chave para 
um amigo confiável ou a 
um membro da família. 
Néfi sabia que as 
profecias de Isaías eram 
“de grande valor” 
(2 Néfi 25:8) e queria 
que todos as com-
preendessem. Ele 
ensinou uma chave 
para todos aqueles 
que quiserem desvendar o 
significado das palavras de Isaías. 

Leia a primeira frase de 2 Néfi 25:4 e identifique a 
chave para a compreensão das palavras de Isaías. O 
que significa ter “o espírito de profecia”? Como você 
acha que o espírito de profecia pode ajudar você a 
entender melhor as escrituras, especialmente as pala-
vras de Isaías?

O espírito de profecia se refere ao espírito de revela-
ção. Isso significa que, quando você estuda as escritu-
ras diligente e fervorosamente e procura entender seu 
significado, você pode ter o espírito de revelação, e o 
Espírito Santo vai iluminar sua mente e seu enten-
dimento. Além disso, as escrituras ensinam que “o 
testemunho de Jesus é o espírito de profecia” (Apoca-
lipse 19:10). À medida que você aumentar seu conhe-
cimento e testemunho do Salvador, sua compreensão 
das escrituras — inclusive dos ensinamentos de Isaías 
— vai aumentar e você vai entender melhor como os 
ensinamentos se relacionam a você.

Néfi compartilhou outras ideias que podem aumentar 
nossa compreensão das palavras de Isaías. Examine as 
seguintes escrituras e identifique mais três chaves para 
a compreensão das palavras de Isaías. 

•	 2 Néfi	25:1	  
 

•	 2 Néfi	25:5–6	  
 

•	 2 Néfi	25:7–8	  
 

Lembre-se de que o simbolismo e a linguagem poé-
tica são frequentemente usados nas antigas profecias 
judaicas (ver 2 Néfi 25:1). Além disso, o estudo da cul-
tura, história e geografia da antiga Israel vai ajudá-lo a 
entender as palavras de Isaías (ver 2 Néfi 25:5–6). O fato 
de vivermos nos últimos dias e vermos o cumprimento 
de muitas profecias também nos ajuda a compreender 
Isaías (ver 2 Néfi 25:7–8).
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2 Néfi 25:9–19
Néfi profetiza sobre os judeus
Conforme registrado em 2 Néfi 25:9–19, Néfi profeti-
zou sobre os judeus e sua terra natal, em Jerusalém e 
nas áreas vizinhas. Ele disse que os judeus que foram 
levados cativos para a Babilônia, depois da destruição 
de Jerusalém, retornariam “à terra de sua herança” (ver 
2 Néfi 25:9–11). Jesus Cristo, o Messias, viveria entre 
eles, mas muitos O rejeitariam e O crucificariam (ver 
2 Néfi 25:12–13). Depois da morte e Ressurreição do 
Salvador, Jerusalém seria novamente destruída, e os 
judeus seriam dispersos e afligidos por outras nações 
(ver 2 Néfi 25:14–15). Eles, por fim, acreditariam em 
Jesus Cristo e em Sua Expiação, e o Senhor os restau-
raria “de seu estado decaído e de perdição” (ver 2 Néfi 
25:16–19).

2 Néfi 25:20–30
Néfi presta testemunho de Jesus Cristo
Pense em como você responderia a alguém que diz 
que os santos dos últimos dias não acreditam em Jesus 

Cristo. Ao estudar o restante de 2 Néfi 25, procure pas-
sagens que você poderia compartilhar nessa situação. 

Examine rapidamente 2 Néfi 25:20–30 e marque o 
nome “Cristo” toda vez que ele aparecer.

 1. Leia 2 Néfi 25:28–29 e identifique o que Néfi disse 
ser “o caminho reto”. Examine 2 Néfi 25: 23–26 pro-

curando motivos pelos quais a crença em Jesus Cristo é “o 
caminho reto”. (Observe que 2 Néfi 25:23, 26 é uma passagem 
de domínio das escrituras. Você pode marcá-la de modo distinto 
para conseguir localizá-la no futuro.) Registre suas respostas 
em seu diário de estudo das escrituras. 

A palavra reconciliar em 2 Néfi 25:23 significa estar 
em harmonia com Deus. A “graça” do Senhor é como 
ocorre a reconciliação final com Deus. Leia a seguinte 
explicação sobre a graça do Senhor:

“A palavra graça, como é utilizada nas escrituras, 
refere-se principalmente à ajuda divina e à força que 
recebemos por meio da Expiação do Senhor Jesus 
Cristo. (…)

“(…) Por meio da graça, que o sacrifício expiatório do 
Salvador colocou a nosso alcance, todas as pessoas 
ressuscitarão e receberão a imortalidade. [Mas se qui-
sermos nos qualificar para a vida eterna na presença 
de Deus, precisamos ser purificados de nossos pecados 
por meio de Sua graça.]

As palavras ‘depois de tudo o que pudermos fazer’ 
ensinam que temos de nos esforçar para receber a ple-
nitude da graça do Senhor e tornar-nos dignos de viver 
com Ele. O Senhor ordenou-nos que obedecêssemos 
ao Seu evangelho, e a fé Nele, o arrependimento de 
nossos pecados, o batismo, o dom do Espírito Santo e 
perseverar até o fim fazem parte disso. (…)

Você precisa da graça para alcançar a salvação defi-
nitiva, mas também precisa dela todos os dias de sua 
vida. À medida que você se achegar ao Pai Celestial 
com diligência, humildade e mansidão, Ele o edificará 
e o fortalecerá por meio da graça” (Sempre Fiéis: Tópicos 
do Evangelho, 2004, pp. 91–92).

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva res-
postas para as seguintes perguntas:

 a. Qual é a relação entre a graça do Senhor e os nossos esfor-
ços em viver o evangelho?
 b. O que significa ser salvo pela graça?
 c. O que a expressão “tudo o que pudermos fazer” significa 
para você?
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Pondere a seguinte verdade: Devido a Jesus Cristo, 
podemos ser salvos pela graça, depois de tudo o 
que pudermos fazer. Pense em uma ocasião em que 
você fez tudo o que podia fazer e foi abençoado com 
ajuda divina e força.

Outra verdade que Néfi 
ensinou (ver 2 Néfi 25:26) 
é: Por meio da Expiação 
do Salvador, podemos 
receber a remissão de 
nossos pecados.

Você pode escrever 
uma carta a um amigo 
ou membro da família 
sobre sua crença em 
Jesus Cristo ou pres-
tar testemunho de sua 
crença em uma reunião 
de testemunho ou outra 
ocasião adequada.

 3.  Leia 2 Néfi 25:26 
novamente e depois 

responda às seguintes pergun-
tas em seu diário de estudo 
das escrituras:

 a. De que maneiras você adora ou reverencia Jesus Cristo? 
Que atividades mostram aos outros que você acredita em Jesus 
Cristo e O adora?
 b. O que você pode fazer para adorar melhor o Salvador, com 
todo o poder, mente e força?

Domínio das Escrituras — 
2 Néfi 25:23, 26
Use o seguinte formato para ajudá-lo a memorizar 
2 Néfi 25:26:

“E falamos de Cristo,
regozijamo-nos em Cristo,
pregamos a Cristo, 
profetizamos de Cristo 
e escrevemos de acordo com nossas profecias, 
para que nossos filhos saibam 
em que fonte procurar 
a remissão de seus pecados”.

Depois de repetir a passagem algumas vezes, cubra a 
linha superior com a mão e tente de novo. Em seguida, 
cubra outra linha e continue até você achar que deco-
rou a passagem inteira.

 4. Recite 2 Néfi 25:26 para um membro da família e 
escreva em seu diário de estudo das escrituras que você 

a decorou.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 25 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 8: DIA 1

2 Néfi 26–27
Introdução
Néfi previu a visita de Jesus Cristo às Américas e a des-
truição que sobreviria mais tarde sobre seu povo. Néfi 
também previu aqueles que viveriam nos últimos dias 
e os advertiu contra o orgulho, as combinações secre-
tas e as artimanhas sacerdotais. Para ilustrar como o 
Senhor proveria um caminho para nós para superar os 
efeitos da maldade e apostasia, Néfi incluiu profecias 
de Isaías sobre a Restauração do evangelho de Jesus 
Cristo nos últimos dias.

Relembrar experiências em 
que o Senhor o abençoou com 
Sua ajuda, pode fortalecê-lo 
nos momentos difíceis. Com-
partilhar essas experiências 
prestando testemunho, escre-
vendo-as em seu diário ou 
explicando a alguém próximo, 
não apenas o ajuda, mas pode 
fortalecer outras pessoas que 
talvez estejam em circuns-
tâncias difíceis e precisem de 
apoio para ajudá-las a acredi-
tar que Deus realmente existe 
e tem poder para nos ajudar.

Relembrar 
Experiências Pessoais
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2 Néfi 26
Néfi profetiza a respeito dos últimos dias e convida todos a 
achegarem-se a Cristo
Você já esteve em um terremoto, uma forte tempestade 
com relâmpagos ou outro acontecimento devastador 
ou viu fotos ou vídeos dessas coisas? Néfi viu que nos 
últimos dias os habitantes da terra “[seriam] visitados 
por trovões e relâmpagos e terremotos e toda espécie 
de destruição” (2 Néfi 26:6). O que vem à sua mente 
quando você lê sobre “a ira do Senhor” (2 Néfi 26:6) 
ou “os juízos de Deus” (2 Néfi 25:3)? Os juízos de 
Deus visam abençoar Seus filhos — levar os iníquos 
ao arrependimento e proteger os justos. Em 2 Néfi 
26:1–11, Néfi profetizou destruições que precederiam 
a visita de Jesus Cristo às Américas e a destruição final 
do seu povo por causa de sua iniquidade. Leia 2 Néfi 
26:8–9 e identifique as bênçãos que Néfi disse que 
sobreviriam a seus descendentes justos. Depois leia 
2 Néfi 26:12–13 e descubra o que é prometido a nós, se 
exercermos fé em Jesus Cristo.

 1. Jesus Cristo Se manifesta para aqueles que exercem fé 
Nele e perseveram em retidão. Escreva suas respostas para 

as seguintes perguntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como Jesus Cristo Se manifesta aos que exercem fé Nele? 
(Ver 2 Néfi 26:13.)
 b. De que modo você testemunhou ou vivenciou algumas des-
sas manifestações de Jesus Cristo?

Em 2 Néfi 26:14–19, Néfi profetizou que nos últimos 
dias, depois de seu povo e a semente de seus irmãos 
estarem enfraquecidos pela descrença, o Livro de 
Mórmon seria trazido à luz. Em 2 Néfi 26:20–22, ele 
descreveu como muitas pessoas nos últimos dias esta-
rão cheias de orgulho, rejeitarão os milagres de Deus e 
confiarão em sua própria sabedoria e instrução. De que 
forma você já viu exemplos de que a profecia de Néfi 
está sendo cumprida?

Néfi nos advertiu que o diabo usa o orgulho, a ganân-
cia e as obras secretas para arruinar-nos ou destruir-
nos. Em suas escrituras, em 2 Néfi 26:22, marque como 
Satanás procura prender-nos em suas armadilhas. Um 
cordel de linho é um fio de linho fino que pode ser 
facilmente quebrado. No entanto, quando vários seg-
mentos estão entrelaçados tornam-se um cordão forte. 
Leia 2 Néfi 26:32 e observe os exemplos de “obras de 
trevas” que o Senhor nos ordena a evitar. Reflita sobre 
como um único fio de linha pode tornar-se as “cordas 
fortes” de 2 Néfi 26:22.

 2. Imagine que você esteja ensinando um amigo a evitar 
as armadilhas do diabo (Satanás). Usando 2 Néfi 26:20–

22, 32, escreva um parágrafo em seu diário de estudo das escri-
turas que explique o processo pelo qual o diabo procura nos 

amarrar. Observe particularmente em 2 Néfi 26:22 como o adver-
sário usa fios de linho até que a vítima esteja amarrada com cor-
das mais fortes, e dê um exemplo.

Néfi viu a destruição causada pelo adversário e alertou 
sobre as armadilhas e a influência de Satanás nos 
últimos dias. Em contraste com as obras de trevas de 
Satanás, Néfi ensinou que o amor de Deus é oferecido 
a todos e que Seu propósito é salvar todos quantos se 
achegarem a Ele. Leia 2 Néfi 26:23–24 e destaque pala-
vras e frases que descrevam como Deus age com Seus 
filhos. De acordo com 2 Néfi 26:24, qual é o propósito 
de Deus em tudo o que Ele faz? Você pode sublinhar a 
frase que ensina esta doutrina: Tudo o que o Senhor 
faz é em benefício do mundo.

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Como a compreensão de que tudo o 

que o Senhor faz é em benefício do mundo ajuda a aumentar sua 
fé em nosso Pai Celestial e dar-lhe paz e segurança nesta vida?

Examine rapidamente 2 Néfi 26:25–28, 33 e mar-
que cada vez que aparecerem as palavras todo, todos, 
qualquer e nenhum. Em seguida, volte e releia esses 
versículos, prestando especial atenção a essas palavras 
e em como Néfi ensinou que o Senhor ama todas as 
pessoas e convida todos a virem a Ele e a partici-
parem de Sua salvação. Pondere como esse princípio 
influencia sua maneira de ver os mandamentos, os 
padrões e as outras pessoas.

 4. Leia 2 Néfi 26:29–31. Em seu diário de estudo das 
escrituras, aliste duas ou três características das artima-

nhas sacerdotais relacionadas no versículo 29 e depois responda 
às seguintes perguntas:
 a. Por que você acha que as artimanhas sacerdotais são prejudi-
ciais para a Igreja?
 b. De acordo com 2 Néfi 26:30, como se pode impedir as arti-
manhas sacerdotais?
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2 Néfi 27:1–23
Isaías profetizou o surgimento do Livro de Mórmon

 5. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Como você sabe (ou por que você 

acredita) que o Livro de Mórmon é a palavra de Deus?
O Senhor revelou ao profeta Isaías alguns detalhes sobre 
o surgimento do Livro de Mórmon, que Néfi registrou 
em 2 Néfi 27. Depois de Isaías profetizar que nos últimos 
dias muitas pessoas estariam cheias de iniquidade e 
rejeitariam os profetas, ele ensinou que Deus iria revelar 
um livro de escritos antigos (ver 2 Néfi 27:1–7). Leia 
2 Néfi 27:12–14 e procure o que essa passagem ensina 
que o Senhor faria para estabelecer a veracidade do livro 
que surgiria nos últimos dias.

Uma maneira pela qual o Senhor estabeleceu a vera-
cidade do Livro de Mórmon foi permitir que outras 
pessoas fossem testemunhas das placas de ouro. 
Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris foram 
selecionados como as Três Testemunhas e são men-
cionados em 2 Néfi 27:12 (ver “Depoimento de Três 
Testemunhas” no início do Livro de Mórmon).

Os “poucos” mencionados em 2 Néfi 27:13 incluíam 
as Oito Testemunhas (ver “Depoimento de Oito Tes-
temunhas” no início do Livro de Mórmon). Você pode 
marcar a frase “tantas testemunhas quantas achar 
necessário” em 2 Néfi 27:14. Ao adquirir e partilhar 
seu testemunho do Livro de Mórmon, você também se 
torna uma testemunha da veracidade desse livro. Você 
pode escrever seu nome em 2 Néfi 27:14 como uma 
dessas testemunhas adicionais da veracidade do Livro 
de Mórmon.

O	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	
Apóstolos, compartilhou seu próprio testemunho do 
Livro de Mórmon:

“Testifico que ninguém pode adquirir a 
fé plena nesta obra dos últimos dias — e 
assim encontrar a plenitude de paz e 
consolo nesta nossa época — até que 
aceite a origem divina do Livro de 
Mórmon e o Senhor Jesus Cristo, de 

Quem	o	livro	presta	testemunho. (…)

Peço que meu testemunho do Livro de Mórmon e tudo 
o que ele implica, proferido aqui hoje, sob meu pró-
prio juramento e ofício, seja registrado pelos homens 
na	Terra	e	pelos	anjos	no	céu.	(…)	Quero	que	fique	
absolutamente claro quando eu me colocar diante do 
tribunal de Deus que declarei ao mundo, na linguagem 
mais direta da qual sou capaz, que o Livro de Mórmon 
é verdadeiro, que ele surgiu da maneira que Joseph 
disse que surgiu e que foi dado para trazer felicidade 
e esperança aos fiéis no labor destes últimos dias”. 

(“Segurança para a Alma”, A Liahona, novembro de 
2009, p. 88).

Reflita sobre o que você pode fazer para fortalecer sua 
convicção da veracidade do Livro de Mórmon.

 6. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o que 
você vai fazer este ano para fortalecer seu testemunho da 

veracidade do Livro de Mórmon.

Para completar a atividade a seguir, você precisará 
consultar Joseph Smith—História, que está na Pérola 
de Grande Valor. Leia Joseph Smith—História 1:63–65 
e identifique as pessoas do relato. Depois leia as pas-
sagens designadas em 2 Néfi 27 no quadro abaixo e 
correlacione um nome a cada conjunto de versículos.

 a. Charles Anthon
 b. Joseph Smith
 c. Martin Harris

------- O homem não instruído 
(ver 2 Néfi 27:9, 15, 19–20)
------- O homem que leva as palavras, 
ou os caracteres, para o homem ins-
truído (ver 2 Néfi 27:15, 17)
------- O homem instruído (ver 2 Néfi 
27:15, 18)

A palavra caracteres em Joseph Smith—História 1:63–65 
se refere aos caracteres em egípcio reformado que 
Joseph Smith copiou e traduziu das placas de ouro e 
que Martin Harris apresentou ao professor Charles 
Anthon. Charles Anthon era professor na Universidade 
de Columbia e tinha a reputação de conhecer muitos 
idiomas antigos. Depois de declarar e certificar, por 
escrito, que a tradução de Joseph Smith dos caracteres 
era correta, o professor Anthon rasgou o seu aval da tra-
dução quando lhe foi informada a forma milagrosa pela 
qual as placas tinham sido obtidas. Ele se ofereceu para 
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traduzir	o	registro.	Quando	Martin	Harris	explicou	que	
algumas das placas estavam seladas, o professor Anthon 
disse que não poderia ler um livro selado. De acordo 
com 2 Néfi 27:16, o que aprendemos sobre o motivo 
pelo qual Charles Anthon queria traduzir as placas?

Leia 2 Néfi 27:20–23 e marque a frase que se repete 
nos versículos 20 e 21.

 7. Escreva em seu diário de estudo das escrituras como o 
que você estudou até agora em 2 Néfi 27:1–23 confirma 

que Deus é capaz de executar Sua obra. (Se precisar de informa-
ções adicionais sobre o surgimento do Livro de Mórmon, veja 
D&C 20:8–12.)

Você pode escrever a seguinte verdade em suas escritu-
ras: O surgimento do Livro de Mórmon é uma das 
maneiras pelas quais Deus vai executar Sua obra 
nos últimos dias.

 8. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: De que modo o cumprimento da 

antiga profecia sobre o Livro de Mórmon fortalece seu testemu-
nho do livro e o papel dele na restauração da Igreja do Senhor?

2 Néfi 27:24–35
Néfi profetiza a influência positiva do evangelho 
restaurado de Jesus Cristo
Deus escolheu um jovem chamado Joseph Smith para 
ser o profeta da Restauração e trazer à luz a Sua obra 
maravilhosa nos últimos dias. A “obra maravilhosa” 
mencionada nas escrituras é a Restauração do evange-
lho de Jesus Cristo, que inclui o surgimento do Livro 
de Mórmon. Leia 2 Néfi 27:25–26, marque a expressão 
“uma obra maravilhosa e um assombro” e identifique 
algumas das condições que existiam quando o Senhor 
começou essa obra maravilhosa. Reflita sobre como o 
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Livro de Mórmon e a Restauração o ajudaram a evitar 
essas condições.

Leia 2 Néfi 27:29–30, 34–35 e marque as bênçãos 
advindas do surgimento do Livro de Mórmon e da 
Restauração do evangelho. O Livro de Mórmon e 
o evangelho restaurado proporcionarão alegria 
e compreensão àqueles que os estudarem e os 
aceitarem.

 9. Escreva sua resposta para a seguinte pergunta em 
seu diário de estudo das escrituras: De que modo a res-

tauração do evangelho, que inclui o surgimento do Livro de Mór-
mon, foi uma “obra maravilhosa” em sua vida?

 10. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 26–27 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 8: DIA 2

2 Néfi 28
Introdução
Néfi profetizou algumas condições desafiadoras dos 
últimos dias, inclusive os ensinamentos falsos e o 
orgulho de igrejas falsas que surgiriam. Ele ensina 
como reconhecer falsas doutrinas e atitudes mundanas 
e identifica alguns meios que Satanás emprega para 
desviar homens e mulheres de uma vida de retidão.

2 Néfi 28:1–19
Néfi descreve as igrejas e as ideias falsas de nossos dias
Na maioria das culturas, existem sinais de trânsito 
alertando os viajantes quando há algum perigo à frente 
na estrada ou no caminho. No país e na cidade onde 
você mora, que forma e cor têm os sinais de trânsito que 
alertam os motoristas de um perigo que está à frente? 
Da mesma forma, as embalagens e os recipientes de 
venenos e outros materiais perigosos são geralmente 
marcados com símbolos e advertências. Como esses 
itens são marcados no lugar onde você mora?

Tal como esses sinais de alerta físicos, o Livro de 
Mórmon contém avisos para ajudá-lo a evitar influên-
cias que são prejudiciais a seu espírito. O Presidente 
Ezra Taft Benson identificou como o Livro de Mórmon 
pode avisá-lo e fortalecê-lo contra os planos malignos 

de Satanás: “O Livro de Mórmon expõe os inimigos 
de Cristo. Ele confunde falsas doutrinas e elimina 
 contendas (ver 2 Néfi 3:12). Fortalece os humildes 
seguidores de Cristo contra as malignas armadilhas, 
estratégias e doutrinas do diabo em nossos dias. O 
tipo de apóstatas descrito no Livro de Mórmon é 
semelhante aos que temos hoje. Deus, em sua infinita 
presciência, moldou o Livro de Mórmon de tal forma, 
que pudéssemos ver o erro e saber como combater os 
falsos conceitos educacionais, políticos, religiosos e 
filosóficos de hoje” (“The Book of Mormon Is the Word 
of God”, Ensign, janeiro de 1988, p. 3).

O Livro de Mórmon expõe as ideias falsas do diabo 
e nos fortalece contra os desígnios do adversário. 
Conforme registrado em 2 Néfi 28, Néfi salientou 
alguns dos ensinamentos falsos do diabo que são 
comuns a todas as gerações. Examine 2 Néfi 28:3–9 
e marque os ensinamentos falsos e as mentiras de 
Satanás que você aprendeu nessa passagem. Saliente 
que 2 Néfi 28:7–9 é uma passagem de domínio das 
escrituras. Você pode marcá-la de modo distinto para 
conseguir localizá-la no futuro.)

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, registre de 
2 Néfi 28:3–9 um dos ensinamentos falsos que você con-

sidera mais prejudicial para os jovens de hoje e explique seus 
motivos. Também inclua um exemplo de como os jovens podem 
ser seduzidos por esse ensinamento falso. 

Leia 2 Néfi 28:12–14 e descubra o que Néfi alertou que 
aconteceria a muitas igrejas e pessoas, até a alguns dos 
“humildes seguidores de Cristo” (versículo 14). Essas 
coisas são causadas pelo orgulho e pela doutrina falsa 
sobre os quais você leu em 2 Néfi 28:3–9. Leia 2 Néfi 
28:15–16, 19 e identifique algumas consequências des-
ses ensinamentos falsos. Você pode marcar a frase de 
2 Néfi 28:19 que explica o que o diabo fará com os que 
não se arrependerem. 

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 28:7–9
 2. Leia em voz alta 2 Néfi 28:7–9. Passe algum tempo 
decorando 2 Néfi 28:8. Você pode escrever essa passa-

gem de cor em seu diário de estudo das escrituras ou pode reci-
tá-la para um membro da família ou amigo. Nos últimos dias, 
muitas pessoas ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Em seu 
diário de estudo das escrituras, aliste algumas dessas doutrinas 
tolas que são divulgadas e explique brevemente como você pode 
reconhecer as doutrinas tolas do mundo e evitá-las. 

2 Néfi 28:20–32
Néfi alerta contra as falsidades de Satanás
Como preparação para o estudo do restante de 
2 Néfi 28, leia a seguinte experiência do Presidente 
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Boyd	K.	Packer,	Presidente	do	Quórum	dos	Doze	
Apóstolos, quando ele foi visitar uma reserva de ani-
mais selvagens, enquanto cumpria uma designação 
na África:

“Paramos no açude para observar os animais que che-
gavam para beber. Era uma estação muito seca e quase 
não havia água, apenas poças de lama. (…)

“Os antílopes, em particular, pareciam 
muito nervosos. Eles se aproximavam 
do buraco de lama, e logo se afastavam 
rapidamente com muito medo. Eu não 
conseguia ver nenhum leão por perto 
e perguntei ao guia por que eles não 

estavam bebendo. Sua resposta foi ‘crocodilos’, e 
essa foi também a lição.

Sabia que ele devia estar brincando e perguntei-lhe 
seriamente:	‘Qual	é	o	problema?’	Repetiu	a	resposta:	
‘Crocodilos’.

‘Tolice’,	disse	eu.	‘Não	existem	crocodilos	lá.	Qualquer	
um pode ver isso’. (…)

Ele percebeu que eu não acreditara nele e acho que 
decidiu ensinar-me uma lição. Dirigimos até outro 
local e paramos o carro em um aterro acima do buraco 
de lama e onde poderíamos olhar para baixo. ‘Aí está’, 
disse. ‘Veja por si mesmo’.

Eu não conseguia ver nada além da lama, de um pouco 
de água e dos animais nervosos ao longe. Então repen-
tinamente eu o vi! — um grande crocodilo, acomodado 
na lama, esperando algum animal insuspeito com sede 
bastante para ir beber.

Subitamente tornei-me alguém que acreditava! 
Quando	ele	percebeu	que	eu	estava	disposto	a	ouvir,	
prosseguiu com a lição. ‘Existem crocodilos por todo o 
parque’, disse, ‘não apenas nos rios. Não temos água 
em nenhum lugar sem um crocodilo próximo e pode 
acreditar nisso’. (…)

Em outra viagem à África, comentei essa experiência 
com um guarda em outro parque. (…)

Ele então mostrou-me um lugar onde ocorreu uma 
tragédia. Um jovem da Inglaterra trabalhava em um 
hotel durante a alta temporada. Apesar de advertências 
constantes e repetidas, ele atravessou a cerca do alo-
jamento para verificar algo do outro lado de uma poça 
de água que nem sequer cobria seu tênis.

‘Ele não tinha dado dois passos dentro da poça’, contou 
o guarda, ‘quando um crocodilo o pegou e não houve 
nada que pudéssemos fazer para salvá-lo’” (ver “Cro-
codilos Espirituais”, A Liahona, agosto de 1976, p. 24).

Qual	é	o	perigo	de	duvidar	da	existência	de	crocodilos	
quando você não pode vê-los? De que modo o que 

aconteceu com o Presidente Packer e com o jovem se 
assemelha ao que Néfi descreveu em 2 Néfi 28:22?

O Presidente Packer explicou:

“As pessoas mais velhas que vocês já investigaram 
alguns açudes e advertem-nos a respeito dos crocodi-
los. Não são apenas os grandes lagartos cinzentos que 
podem despedaçá-los, mas também os crocodilos espi-
rituais, infinitamente mais perigosos, mais enganosos 
e menos visíveis até do que aqueles répteis camuflados 
da África.

Esses crocodilos espirituais podem matar ou mutilar 
sua alma. Eles podem destruir sua paz de espírito e a 
paz de espírito daqueles que os amam. Devem-se fazer 
advertências contra eles e quase não existem fontes de 
água em toda a mortalidade que não estejam infesta-
das deles” (“Crocodilos Espirituais”, p. 24 ).

Nas linhas seguintes, responda à seguinte pergunta: 
De que forma os crocodilos da África se assemelham às 
tentações e táticas de Satanás?   
  
 

Leia 2 Néfi 28:20–21, 24–26 e procure maneiras pelas 
quais Satanás procura destruir-nos. (Pode ser útil 
saber que a palavra pacificar em 2 Néfi 28:21 significa 
acalmar, ninar ou fazer adormecer espiritualmente.) 
De acordo com esses versículos, que métodos Sata-
nás usa para tentar pacificar-nos e colocar-nos sob 
seu poder?   
 .

Um dos princípios importantes ensinado nesses ver-
sículos é: Satanás usa muitas táticas para tentar nos 
dominar, como instigar-nos à ira, pacificar-nos e 
embalar-nos, e lisonjear-nos.

 3.  Responda a uma ou mais das seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Como Satanás usa a raiva para enganar e destruir pessoas, 
famílias e comunidades?
 b. Quais são algumas coisas boas contra as quais Satanás insti-
gou as pessoas a se irarem?
 c. Descreva pelo menos dois exemplos de como algumas pes-
soas foram pacificadas e se tornaram cegas para os perigos de 
Satanás.

Leia a seguinte explicação do Bispo 
Richard C. Edgley, conselheiro no Bispado 
Presidente, sobre o processo gradual que 
Satanás usa para prender-nos em suas 
armadilhas: “Não podemos dizer que 
faremos algumas coisinhas erradas em 

nossa juventude ou que nos aproximaremos só 
um pouquinho do pecado. Ninguém se aproxima 



77

um pouquinho do pecado. Todos os atos, quer sejam 
bons ou maus, têm uma consequência. Cada ato bom 
melhora a habilidade de nos sairmos bem e de enfren-
tarmos melhor o pecado e o fracasso. Cada transgres-
são, por menor que seja, faz com que estejamos mais 
suscetíveis à influência de Satanás quando ele nos 
tentar novamente. Satanás nos empurra um centíme-
tro de cada vez, enganando-nos no tocante às conse-
quências dos chamados ‘pequenos pecados’, até nos 
apanhar em transgressões maiores. Néfi explica que 
essa técnica utiliza a pacificação, acalento e lisonja até 
que Satanás nos agarre ‘com suas terríveis correntes, 
das quais não há libertação’ (2 Néfi 28:22; ver também 
o	versículo 21)”	(“Que	Vossa	Confiança	Se	Torne	
Forte”, A Liahona, janeiro de 1995, p. 42).

Satanás usa essas táticas sutis para persuadir-nos a 
pensar, dizer e fazer coisas erradas. Leia 2 Néfi 28:27–29 
e descubra outros alertas. 

O Senhor deu outro alerta e bênção, que está registrado 
perto do final desse capítulo. Leia 2 Néfi 28:30–32 e 
pondere as seguintes perguntas: Por que Deus chama 
algumas pessoas de abençoadas? Como o fato de escutar 
os conselhos de Deus nos ajuda a sobrepujar as táticas 
do diabo?

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o que 
você aprendeu com esta lição que vai ajudá-lo a sobrepu-

jar as táticas de Satanás. Quais são alguns lugares, atividades ou 
atitudes que você quer evitar para não ser exposto à influência 
de Satanás?

 5. Pense no debate sobre os sinais de alerta, do início 
dessa lição. Em seu diário de estudo das escrituras, desenhe 

um sinal de alerta que ilustre um perigo espiritual contra o qual 
você acha que os jovens de hoje precisam ser alertados. Esteja pre-
parado para compartilhar isso com seu professor e com os alunos.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 28 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 8: DIA 3

2 Néfi 29–30
Introdução
A mensagem de Néfi sobre a obra maravilhosa da 
Restauração do evangelho continua em 2 Néfi 29–30. 

Ele testificou que nos últimos dias todas as escrituras 
vão trabalhar juntas para mostrar a todas as nações, 
tribos, línguas e povos que o Senhor Se lembra de Seus 
filhos. Esses registros são um testemunho de que Jesus 
Cristo é o nosso Salvador. Néfi profetizou que muitos 
rejeitariam o Livro de Mórmon, mas que aqueles que 
acreditassem seriam reunidos na Igreja. Além disso, 
Néfi ensinou que o povo do convênio de Deus é aquele 
que se arrepende e que acredita no Filho de Deus.

2 Néfi 29:1–14
O Senhor mostra a Néfi que muitas pessoas rejeitariam 
o Livro de Mórmon nos últimos dias
Néfi viu que nos últimos dias muitas pessoas iriam 
acreditar que a Bíblia é o único livro de escritura 
revelada por Deus e iriam rejeitar o Livro de Mórmon. 
Como você responderia se tivesse um amigo que per-
guntasse: “Por que os mórmons têm outra Bíblia?”

Néfi nos deu algumas respostas para essa pergunta 
registrando as palavras do Senhor a respeito do papel 
do Livro de Mórmon na Restauração do evangelho nos 
últimos dias, à qual Ele chamou de “uma obra mara-
vilhosa” (2 Néfi 29:1). Leia 2 Néfi 29:1–2 e identifique 
o que as palavras do Senhor fariam nos últimos dias. 
(Elas seriam levadas à semente ou descendentes de 
Néfi e também “[silvariam] até os confins da Terra”). 
“Silvar” significa “assobiar”, que sugere um sinal para 
reunir um grupo (ver Isaías 5:26, nota de rodapé b).

A palavra estandarte em 2 Néfi 29:2 refere-se a um 
objeto usado para reunir ou unir as pessoas. Muitas 
vezes, as bandeiras são chamadas de estandartes. De 
acordo com 2 Néfi 29:2, qual é o “estandarte” que irá 
“aos confins da Terra” para reunir o povo do Senhor? 
(Você pode escrever algo assim: O Livro de Mórmon — 
as palavras da semente, ou dos descendentes, de Néfi ao 
lado de 2 Néfi 29:2.)

 1. Escreva em seu diário de estudo das escrituras qual 
é, de acordo com 2 Néfi 29:1–2, o propósito do Senhor 

ao fornecer escrituras adicionais como o Livro de Mórmon.
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O	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	
Doze Apóstolos, compartilhou o seguinte 
ponto de vista a respeito do Livro de 
Mórmon: “O Livro de Mórmon é a 
declaração preeminente do convênio de 
Deus com Seus filhos aqui na Terra e de 

Seu amor por eles” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, p. 4).

Em 2 Néfi 29, a palavra gentios se refere às pessoas que 
não são da casa de Israel. A palavra judeus refere-se às 
pessoas que são da casa de Israel, incluindo a família e 
os descendentes de Leí. Leia 2 Néfi 29:3–6, procurando 
saber a reação que alguns gentios teriam com o surgi-
mento de outras escrituras. Escreva suas respostas para 
as seguintes perguntas no espaço fornecido.

Como alguns reagirão às escrituras adicionais?   
 

O que o Senhor disse a respeito das pessoas que reagi-
rem dessa forma?   
 

Néfi foi profético em sua descrição da reação das 
pessoas ao Livro de Mórmon. Hoje em dia, as pessoas 
frequentemente expressam dúvidas em relação ao Livro 
de Mórmon porque já têm a Bíblia. Destaque palavras 
ou frases de 2 Néfi 29:7–11 que descrevam os propósitos 
do Senhor ao fornecer escrituras adicionais. Pense em 
como você pode explicar esses propósitos para alguém 
que não entende a necessidade ou o valor de receber 
revelação adicional de Deus.

 2. Usando o que você marcou em 2 Néfi 29:7–11, 
escreva uma resposta em seu diário de estudo das escri-

turas para a pergunta feita no início desta lição: “Por que os 
mórmons têm outra Bíblia?”

O Senhor provê as escrituras como uma segunda 
testemunha e como um meio de reunir o povo 
para Seu convênio. Leia 2 Néfi 29:13–14 e procure 
as bênçãos de quando as escrituras — “as palavras do 
nefitas” (o Livro de Mórmon), “as palavras dos judeus” 
(a Bíblia) e “as palavras das tribos perdidas de Israel” 
— estiverem entre as pessoas.

2 Néfi 30:1–8
Néfi profetiza a respeito do papel do Livro de Mórmon 
nos últimos dias
Depois de ensinar que Deus Se lembraria da casa de 
Israel, Néfi advertiu seu povo a não achar que eram 
mais justos do que os gentios seriam. Ele também 
lembrou que todas as pessoas podem vir a tornar-se 
o povo do convênio de Deus. Leia 2 Néfi 30:2 e no 
espaço fornecido escreva duas coisas que as pessoas 

precisam fazer antes que o Senhor faça um convênio 
com elas.   
  
 

Reserve um momento para refletir sobre o efeito que 
o Livro de Mórmon tem tido sobre você ou alguém 
próximo de você. Depois leia 2 Néfi 30:3–8 e com-
plete a seguinte atividade com frases que descrevam 
o impacto do Livro de Mórmon sobre aqueles que o 
recebem.

Grupos de pessoas O impacto do Livro 
de Mórmon

Descendentes de Leí (2 Néfi 
30:3–6)

Judeus (2 Néfi 30:7)

Gentios, ou todas as nações 
(2 Néfi 30:8)

Leia a seguinte declaração do Presidente Henry B. 
Eyring, da Primeira Presidência, e destaque motivos 
pelos quais o Livro de Mórmon é uma poderosa ferra-
menta missionária:

“O Livro de Mórmon tem sido o ponto 
central do trabalho missionário desde que 
o evangelho foi restaurado por meio do 
Profeta Joseph. Nós o utilizamos todos os 
dias no trabalho missionário. Um fato de o 
Livro de Mórmon ser a chave para o poder 

em cada parte do trabalho missionário é esta: o Livro 
de Mórmon é um testamento de Jesus Cristo. A página 
de rosto nos explica isso. Ela diz que o objetivo do livro 
é mostrar as grandes coisas que o Senhor fez por Seu 
povo, ajudá-los a saber que os convênios que o Senhor 
fez com Seu povo ainda estão em vigor, e convencer 
todas as pessoas de que Jesus é o Cristo” (“Why the 
Book of Mormon?” New Era, maio de 2008, pp. 6, 8).
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O estudo de 2 Néfi 30:1–8 nos mostra que o Livro de 
Mórmon pode ajudar todas as pessoas a conhecer 
Jesus Cristo e viver Seu evangelho.

 3.  Selecione uma das seguintes perguntas para respon-
der em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Como o Livro de Mórmon o ajudou a conhecer o Salvador?
 b. Como você vai usar o Livro de Mórmon para ajudar outras 
pessoas a conhecer o Salvador?

2 Néfi 30:9–18
Néfi profetiza a respeito das condições da Terra durante 
o Milênio
Leia 2 Néfi 30:9–10 e procure saber o que acontecerá 
entre o povo antes do Milênio — os mil anos de reti-
dão e paz após a Segunda Vinda do Salvador, quando 
Jesus Cristo “reinará pessoalmente na Terra” (Regras 
de Fé 1:10). De que modo você viu uma “grande divi-
são” (2 Néfi 30:10) separando os justos dos iníquos? 
O que acontecerá no final com os iníquos?

Leia 2 Néfi 30:12–18 para saber como será a vida 
durante o Milênio. 

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
manchete de jornal (um destaque ou resumo em poucas 

palavras) descrevendo as condições do Milênio pelas quais você 
mais anseia. Depois de ter escrito uma manchete, explique como 
essa manchete é uma indicação da paz que vai prevalecer na 
Terra durante o Milênio.

Pondere como será quando Satanás não tiver mais 
poder sobre o coração das pessoas durante o Milê-
nio e quando a retidão e a paz prevalecerem. Pense 
em como sua escola ou comunidade seria diferente se 
essas condições prevalecessem hoje.

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
você pode fazer para ajudar a si mesmo, a sua família e a 

outros a se prepararem para esse período de paz e retidão.

Comentários e Informações Históricas
Como Surgirão Outros Registros de Escrituras?

O	Élder	Bruce R.	McConkie,	do	Quórum	
dos Doze Apóstolos, sugeriu que os regis-
tros de que fala 2 Néfi 29:12–14 “surgirão 
de uma forma maravilhosa, sob a direção 
do presidente de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias, que é um 

revelador e um tradutor, e que possui as chaves do 
reino de Deus” (The Millennial Messiah, 1982, p. 217). 
Sabemos que o Salvador visitou algumas das tribos 

perdidas de Israel, depois de Sua Ressurreição e da 
visita aos nefitas, e que elas também vão escrever o 
relato de Seu ministério entre elas após Sua Ressurrei-
ção (ver 3 Néfi 16:1–3; 17:4).

Quando os “Judeus (…) Começarão a Acreditar em Cristo”?
O	Élder	Bruce R.	McConkie	também	abordou	a	profeti-
zada conversão dos judeus:

“‘E acontecerá que os judeus que estiverem dispersos 
também começarão a acreditar em Cristo; e começarão 
a coligar-se na face da Terra (…)’ (2 Néfi 30:7). Grande 
parte da amargura dos judeus quanto à Cristo já se aca-
bou, muitos agora O aceitam como um grande rabi, 
ainda que não como o Filho de Deus. Poucos aceita-
ram-No totalmente, a ponto de entrar para a Igreja ver-
dadeira junto aos remanescentes coligados de Efraim e 
seus companheiros.

Mas a grande conversão dos judeus, seu retorno como 
nação à verdade está reservado para depois da Segunda 
Vinda do Messias. Aqueles que suportarem aquele dia, 
em	sua	extrema	aflição	e	angústia	perguntarão:	‘Que	
feridas são essas em tuas mãos e em teus pés? Aí sabe-
rão que eu sou o Senhor, pois dir-lhes-ei: Estas são as 
feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eu 
sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus, que foi cru-
cificado. Eu sou o Filho de Deus’ (D&C 45:51–52; Zaca-
rias 12:8–14; 13:6)” (Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, 
pp. 722–723).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 29–30 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 8: DIA 4

2 Néfi 31
Introdução
Néfi ensinou a doutrina de Cristo: devemos exercer fé 
em Jesus Cristo, arrepender-nos de nossos pecados, ser 
batizados, receber o Espírito Santo e perseverar até o 
fim. Ele também declarou que ao aplicarmos esses ensi-
namentos, Deus vai nos abençoar com a companhia do 
Espírito Santo e nos conduzir para a vida eterna.
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2 Néfi 31:1–21
Néfi ensina que o Salvador deu o exemplo perfeito para nós
Jesus foi a João Batista para ser batizado. Uma vez 
que Jesus não cometeu nenhum pecado, por que você 
acha que Ele foi batizado? Por que você foi batizado? A 
reflexão sobre essas perguntas o ajudará a se preparar 
para esta lição.

Leia 2 Néfi 31:2, 21 e marque a expressão “doutrina de 
Cristo”. Observe que no versículo 2, Néfi declarou que 
ele “devia falar sobre a doutrina de Cristo”. Então, no 
versículo 21, ele disse que havia falado da “doutrina 
de Cristo”. Em 2 Néfi 31:3–20 aprendemos as verda-
des que Néfi chamou de “a doutrina de Cristo”. Duas 
verdades que aprendemos são: Jesus Cristo cumpriu 
toda a justiça, obedecendo a todos os mandamen-
tos do Pai e devemos seguir o exemplo de obediên-
cia de Jesus Cristo, sendo batizados e recebendo o 
Espírito Santo.

 1. Escreva os seguintes cabeçalhos em colunas paralelas 
em seu diário de estudo das escrituras: Motivos pelos 

Quais Jesus Foi Batizado e Motivos pelos Quais Somos Batizados. 
Depois leia 2 Néfi 31:4–12 e aliste o que aprendeu, embaixo des-
ses cabeçalhos.

De acordo com 2 Néfi 31:11, o que precisa preceder o 
batismo?

Para ajudar a explicar por que o batismo por água 
é obrigatório, leia a seguinte declaração do Profeta 
Joseph Smith: “O batismo é um sinal para Deus, os 
anjos e o céu de que fazemos a vontade de Deus, e não 
há nenhum outro caminho abaixo dos céus que Deus 
ordenou que o homem seguisse para achegar-se a Ele 
a fim de ser salvo e entrar no reino de Deus, a não ser a 
fé em Jesus Cristo, o arrependimento e o batismo para 
a remissão de pecados, e qualquer outra ação será em 
vão; então vocês terão a promessa do dom do Espírito 
Santo” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph 
Smith, 2007, p. 96).

 2. Imagine que um amigo que não é membro da Igreja 
lhe pergunte por que o batismo é tão importante. Escreva 

em seu diário de estudo das escrituras como você responderia.
 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
o fato de seguir o exemplo de Jesus Cristo, sendo bati-

zado, influenciou e abençoou sua vida. 
Temos que fazer outras coisas depois de ser batizados. 
Leia 2 Néfi 31:13 e marque as frases que descrevam a 
atitude que uma pessoa deve ter ao seguir o exemplo 
do Salvador. 

De acordo com 2 Néfi 31:13, quando cumprimos nosso 
convênio com pleno propósito de coração e real inten-
ção, o que o Pai Celestial nos promete em troca? (Você 
pode marcar isso em suas escrituras.) Leia a última 
frase de 2 Néfi 31:17 e identifique por que precisamos 
receber o Espírito Santo. No espaço fornecido, escreva 
uma declaração doutrinária ou um princípio com base 
nas escrituras que explique o que o Espírito Santo vai 
fazer por nós.   
 

O fogo é usado para purificar materiais como, por 
exemplo, metais. Ele queima as impurezas, fazendo 
restar um material mais limpo. Isso é semelhante ao 
que acontece conosco espiritualmente quando rece-
bemos o dom do Espírito Santo. Ele também é conhe-
cido como o “batismo de fogo” (ver 2 Néfi 31:13). O 
Espírito Santo presta testemunho do Pai e do Filho 
e proporciona a remissão de pecados. O Presidente 
Marion G. Romney, da Primeira Presidência, ensinou: 
“Esse batismo de fogo e do Espírito Santo (…) limpa, 
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cura e purifica a alma” (Learning for the Eternities, comp. 
George J. Romney, 1977, p. 133).

Para encontrar outro componente da “doutrina de 
Cristo”, leia 2 Néfi 31:15–16 e sublinhe o que encon-
trar. Relacione as frases que você encontrou em 2 Néfi 
31:13 com a instrução dada em 2 Néfi 31:15–16 e pense 
em como você pode perseverar até o fim com “verda-
deira intenção” e “com todo o coração”.

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que maneira os termos “com todo o coração”, “agindo 
sem hipocrisia” e “com verdadeira intenção” se aplicam a ativida-
des como o estudo diário das escrituras ou a frequência à Igreja?
 b. Qual é a diferença entre alguém que “faz suas orações” 
e alguém que ora “com todo o coração”?
 c. Qual é a diferença entre alguém que “participa do sacra-
mento” e alguém que participa do sacramento “com verdadeira 
intenção”?

Leia 2 Néfi 31:18 para saber onde estamos depois 
de passar pela porta do arrependimento e batismo. 
Quando	exercemos	fé,	arrependemo-nos,	somos	
batizados e recebemos o Espírito Santo, entramos 
no “caminho estreito e apertado”. Estreito significa 
apertado, restrito, preciso e que não permite desvios. 
De acordo com 2 Néfi 31:18, como podemos saber se 
estamos no caminho estreito e apertado?   
 

O dom do Espírito Santo não é simplesmente um 
sentimento bom que temos de tempos em tempos. 
A companhia do Espírito Santo é um testemunho 
de Deus de que estamos no caminho que conduz à 
vida eterna.

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como a companhia do Espírito Santo o ajudou a permanecer 
no caminho estreito e apertado?
 b. De que outras maneiras o Espírito Santo abençoou sua vida?

Leia 2 Néfi 31:19–21 e faça uma lista enumerando em 
suas escrituras outras coisas que devemos fazer para 
permanecer no caminho. (Observe que 2 Néfi 31:19–20 
é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode 
marcá-la de modo distinto para conseguir localizá-la 
no futuro.)

 6. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
frase que descreva o que significa para você “prosseguir 

com firmeza em Cristo” (2 Néfi 31:20).

No espaço fornecido, resuma 2 Néfi 31:19–20 com uma 
declaração de princípio:

Se nós  , 
então nós  . 
(Você pode escrever isso em suas escrituras.)

O	Élder	Russell M.	
Nelson,	do	Quórum	
dos Doze Apóstolos, 
deu o seguinte conse-
lho de esperança para 
aqueles que sentem que 
se desviaram do cami-
nho estreito e apertado: 
“Em sua jornada da 
vida, vocês vão encon-
trar muitos obstáculos 
e cometer alguns erros. 
A orientação das escri-
turas vai ajudá-los a 
reconhecer o erro e fazer 
as correções necessárias. 
Vocês param de seguir na 
direção errada. Estudam 
cuidadosamente o mapa 
das escrituras e depois, efetuam o arrependimento e a 
restituição necessários para voltar ao ‘caminho estreito 
e apertado que conduz à vida eterna’ [2 Néfi 31:18]” 
(“Viver sob a Orientação das Escrituras”, A Liahona, 
janeiro de 2001, p. 19).

Pondere como essa declaração e as escrituras que você 
estudou hoje lhe proporcionam um “esplendor de 
esperança” (2 Néfi 31:20).

Domínio das Escrituras —  
2 Néfi 31:19–20

 7. Dedique cinco minutos se esforçando para decorar 
2 Néfi 31:20. Peça a um membro da família ou amigo que 

teste o seu conhecimento da escritura, ou você pode cobrir o ver-
sículo com a mão e tentar recitá-lo sem olhar. Tente escrever o 
versículo de memória em seu diário de estudo das escrituras.

 8. Usando 2 Néfi 31:20, selecione uma das coisas que 
devemos fazer para permanecer no caminho correto, que 

você esteja fazendo bem. Em seguida, escreva em seu diário de 
estudo das escrituras uma descrição de como você está fazendo 
isso. Em seguida, selecione uma área na qual gostaria de melho-
rar e escreva como você vai fazer isso.

Quando você encontrar listas 
nas escrituras, você pode marcá-
las para ajudá-lo a entender o 
que o Senhor e Seus profetas 
estão ensinando. Enumerar cada 
item, pode ajudá-lo a encontrar 
facilmente cada um deles no 
texto. A escolha de um nome 
simples para a lista e a enu-
meração de cada item podem 
ajudá-lo a encontrar facilmente 
cada um deles e ajudá-lo a lem-
brar o que aprendeu.

Marcar Listas
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Comentários e Informações Históricas
Como podemos abster-nos da hipocrisia
Néfi advertiu contra a hipocrisia em 2 Néfi 31:13. Hipo-
crisia significa fingir ou representar um papel que não 
reflete nossa verdadeira identidade para que os outros 
vejam.	O	Élder	Joseph B.	Wirthlin,	do	Quórum	dos	
Doze Apóstolos, falou sobre agir sem hipocrisia:

“Será que realmente vivemos o evangelho 
ou simplesmente aparentamos ser íntegros 
para que as pessoas ao nosso redor imagi-
nem que somos fiéis, quando, na verdade, 
nosso coração e atos secretos não são fiéis 
aos ensinamentos do Senhor?

Será que temos somente uma ‘aparência de religiosi-
dade’, mas negamos ‘Seu poder’? [Joseph Smith— 
História 1:19].

Somos realmente justos ou fingimos ser obedientes 
apenas quando achamos estar sendo observados?

O Senhor deixou claro que não será enganado pelas 
aparências e admoestou-nos a não sermos falsos com 
Ele ou com outras pessoas. Ele avisou-nos para termos 
cuidado com os falsos, que escondem sob uma aparên-
cia reluzente a verdade tenebrosa. Sabemos que o 
Senhor ‘olha para o coração’ e não para ‘o que está 
diante dos olhos’ [ver I Samuel 16:7]” (“True to the 
Truth”, Ensign, maio de 1997, pp. 15–16).

Como “perseveramos até o fim”?
O termo “perseverar até o fim” (2 Néfi 31:16) é usado 
com frequência para sugerir a necessidade de suportar 
com	paciência	as	dificuldades	por	toda	a	vida.	O	Élder	
Joseph B. Wirthlin explicou que perseverar até o fim tam-
bém significa continuar fiel a Cristo até o fim da vida:

“Perseverar até o fim é a doutrina de continuar no 
caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, 
depois de termos entrado nesse caminho por meio da 
fé, arrependimento, batismo e o recebimento do Espí-
rito Santo. Perseverar até o fim requer todo o nosso 
coração. (…)

Perseverar até o fim significa termos nossa vida alicerçada 
firmemente no solo do evangelho, permanecendo fiéis na 
Igreja, servindo humildemente a nossos irmãos, vivendo 
uma vida cristã e cumprindo nossos convênios. Aqueles 
que perseveram são equilibrados, consistentes, humildes, 
melhoram constantemente, e sem dolo. Seu testemunho 
não se baseia em razões temporais: baseia-se na verdade, 
no conhecimento, na experiência e no Espírito” (“Firmes 
Prossegui”, A Liahona, novembro de 2004, p. 101).

 9. Escreva o seguinte na parte de baixo das designações 
de hoje em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 31 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 9: DIA 1

2 Néfi 32
Introdução
Depois de ensinar a respeito do “caminho estreito e 
apertado que conduz à vida eterna” (2 Néfi 31:18), Néfi 
percebeu que seu povo se perguntava o que deveria 
fazer depois de entrar pelo caminho. Ele respondeu às 
dúvidas deles incentivando-os a “[banquetear-se] com 
as palavras de Cristo” e “orar sempre” (2 Néfi 32:3, 
9). Ele lhes assegurou que se fizessem essas coisas, o 
Espírito Santo os ajudaria a saber o que fazer.

2 Néfi 32:1–7
Néfi aconselhou-nos a procurar orientação divina nas 
palavras de Jesus Cristo
Pense em uma ocasião em que alguém lhe deu instru-
ções para ir de um lugar para outro. Foi fácil ou difícil 
entender essas instruções? Por que é importante ter 
alguém para dar-lhe instruções claras?

Na aula anterior você estudou algumas instruções 
que Néfi deu ao seu povo. Depois de transmitir essas 
instruções, ele disse: “Este é o caminho” (2 Néfi 31:21). 
Examine rapidamente 2 Néfi 31:17–18 e reveja como 
alguém começa a trilhar o caminho para a vida eterna. 
Depois leia 2 Néfi 32:1 e procure uma pergunta que 
estava no coração das pessoas em relação ao que Néfi 
lhes havia ensinado. Descreva a dúvida das pessoas 
com suas próprias palavras:   
 

Leia 2 Néfi 32:2–3 e procure o que Néfi disse que preci-
samos fazer depois de entrarmos no caminho. Pode ser 
útil saber que falar a língua dos anjos, de acordo com 
o	Presidente	Boyd K.	Packer,	Presidente	do	Quórum	
dos Doze Apóstolos, “significa simplesmente que você 
pode falar com o poder do Espírito Santo” (“The Gift of 
the Holy Ghost: What Every Member Should Know”, 
Ensign, agosto de 2006, p. 50).

Você pode sublinhar a frase “banqueteai-vos com as 
palavras de Cristo”, em 2 Néfi 32:3 (este versículo é 
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uma passagem de domínio das escrituras). Néfi usou 
a expressão “as palavras de Cristo” para descrever os 
ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo. Aliste 
alguns meios pelos quais você pode ler, ouvir ou receber 
ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo.   
 

As palavras de Cristo incluem as escrituras e as pala-
vras dos profetas modernos. Para ajudá-lo a refletir 
sobre o que pode significar “banquetear-se com as 
palavras de Cristo”, leia as seguintes citações:

O	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	
dos Doze Apóstolos, ensinou: “Banque-
tear significa mais do que simplesmente 
provar. Banquetear significa saborear. 
Saboreamos as escrituras quando as 
estudamos em espírito de prazerosa 

descoberta	e	fiel	obediência.	Quando	nos	banquetea-
mos com as palavras de Cristo, elas (…) se tornam 
parte integrante de nossa natureza” (“Viver sob 
a Orientação das Escrituras”, Ensign, janeiro de 
2001, p. 21).

O	Élder	Robert D.	Hales,	também	do	Quórum	dos	
Doze Apóstolos, aconselhou: “Se devemos banquetear-
nos com as palavras de Cristo, precisamos estudar as 
escrituras e assimilar Suas palavras, meditando sobre 
elas e fazendo com que se tornem parte de todos os 
nossos pensamentos e nossas ações” (“A Cura da Alma 
e do Corpo”, A Liahona, janeiro de 1999, p. 16).

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva com 
suas próprias palavras o que você acha que significa ban-

quetear-se com as palavras de Cristo.

Pondere a diferença entre as palavras banquete, lanche 
e morrer de fome. Pense um pouco em como algumas 
maneiras menos eficazes de estudar as palavras de 
Cristo podem ser comparadas a um lanche ou até 
mesmo a morrer de fome.

Preencha o restante do seguinte princípio de acordo 
com 2 Néfi 32:3: Quando nos banqueteamos com as 
palavras de Cristo, as palavras de Cristo   
 .

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma ocasião em que seu empenho de banquetear-se com 

as palavras de Cristo o ajudou a saber o que fazer em sua vida 
ou descreva uma situação que enfrenta agora na qual o empe-
nho de banquetear-se com as palavras de Cristo poderia ajudá-lo.

Preencha os espaços em branco abaixo para avaliar o 
quanto você está se banqueteando com as palavras de 
Cristo e como pode melhorar. Em cada um dos exem-
plos abaixo, escreva a palavra — banquete, lanche ou 
fome — a que melhor descreve o quanto você procura 

conhecer bem as palavras de Cristo nessa situação. Por 
exemplo: você pode banquetear-se nas escrituras em 
seu estudo pessoal mas, apenas fazer um lanche com as 
palavras de Cristo na conferência geral.

Estudo pessoal das escrituras:  

Reunião sacramental:  

Conferência geral:  

Estudo das escrituras em família:  

Seminário:  

Noite familiar:  

Reunião do quórum do Sacerdócio Aarônico ou classe 
das Moças:  

Escola Dominical:  

Oração pessoal:  

 3.  Reserve um tempo 
para escolher uma das 

atividades que você classifi-
cou atualmente como “lan-
che” ou “fome”. Em seu 
diário de estudo das escritu-
ras, escreva como você vai 
banquetear-se melhor com as 
palavras de Cristo nessa situa-
ção. Depois, coloque isso em 
prática e persevere.

Leia 2 Néfi 32:4–7 e 
pense em respostas para 
as seguintes pergun-
tas (você vai escrever 
a resposta para uma 
destas perguntas na 
designação 4):

•	No	versículo	4,	o	que	você	acha	que	significa	“pedir”	
ou “bater”? Como a oração pode ser um bom exem-
plo de pedir ou bater?

•	 Também	no	versículo 4:	Quais	Néfi	declara	serem	
as consequências para aqueles que não pedem nem 
batem?

•	No	versículo 5:	Que	bênçãos	Néfi	promete	que	
podemos ter quando recebemos o Espírito Santo?

•	No	versículo 7:	Que	atitudes	o	povo	de	Néfi	teve	que	
o fizeram lamentar por eles? Por que você acha que 
essas atitudes impedem as pessoas de procurar e 
compreender “grande conhecimento”?

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras uma 
verdade que você aprendeu em 2 Néfi 32:4–7 e explique 

por que essa verdade é importante em sua vida. 

Quando reservamos um tempo 
para avaliar honestamente 
como estamos vivendo deter-
minado princípio, damos ao 
Espírito Santo a oportunidade 
de nos ajudar a perceber o que 
estamos fazendo bem e como 
podemos melhorar. Ao avaliar 
a si mesmo, procure buscar a 
orientação do Espírito Santo e 
seja completamente honesto.

Avaliar Nossa Vida
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Domínio das Escrituras — 2 Néfi 32:3
 5. Quanto tempo você acha que vai levar para decorar 
2 Néfi 32:3 se recitar essa passagem toda vez que fizer 

uma refeição? Escreva o versículo em um cartão ou pedaço de 
papel e carregue-o consigo. Nos próximos dias, banqueteie-se 
com as palavras de Cristo, procurando memorizar 2 Néfi 32:3 
antes e depois de cada refeição. Em seu diário de estudo das 
escrituras, relate quantas refeições você levou para memorizar 
a escritura.

2 Néfi 32:8–9
Néfi nos aconselha a orar sempre
Muitas pessoas dizem que depois de terem pecado, 
não querem orar ao Pai Celestial. Pense em qual seria 
o	motivo	disso.	Quem	não	iria	querer	que	você	orasse	
a qualquer momento, especialmente depois de ter 
pecado? Por quê? Procure em 2 Néfi 32:8 o que o 
Espírito Santo nos ensina a fazer a respeito da oração. 
Pondere as seguintes perguntas: Por que você acha que 
o Senhor quer que você ore? Por que você acha que 
Satanás não quer que você ore?

Leia 2 Néfi 32:9 e descubra com que frequência 
devemos orar e que bênçãos o Senhor nos promete se 
orarmos. Enquanto você lê esse versículo, pode ser útil 

saber que consagrar significa dedicar-se ao serviço de 
Deus ou santificar-se.

Em 2 Néfi 32:9 aprendemos este princípio: Se orarmos 
sempre, conseguiremos fazer tudo o que o Senhor 
quer que façamos para o bem-estar de nossa alma. 
(Observe que 2 Néfi 32:8–9 é uma passagem de domí-
nio das escrituras. Você pode marcá-la de modo distinto 
para conseguir localizá-la no futuro.)

Pondere o que significa orar sempre. Ao ler a seguinte 
declaração	do	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	
dos Doze Apóstolos, sublinhe uma ou mais maneiras 
pelas quais podemos cumprir o mandamento de “orar 
sempre”:

“Pode haver coisas em nosso caráter ou 
comportamento ou que tenham a ver 
com nosso crescimento espiritual sobre as 
quais precisamos aconselhar-nos com o 
Pai Celestial na oração matinal. Depois de 
expressar nossos devidos agradecimentos 

pelas bênçãos recebidas, suplicamos por entendimento, 
orientação e ajuda para fazer as coisas que não conse-
guimos fazer somente com nossas forças. (…)

Durante o dia, mantemos uma prece no coração 
pedindo ajuda e orientação contínuas. (…)
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Percebemos que, nesse dia em particular, haverá oca-
siões em que normalmente teríamos a tendência de 
falar asperamente, mas não o fazemos, ou que pode-
ríamos sentir raiva, mas não sentimos. Discernimos 
a ajuda e o fortalecimento celeste e humildemente 
reconhecemos as respostas a nossa oração. Ao reco-
nhecermos isso, fazemos uma silenciosa oração de 
agradecimento.

No final do dia, ajoelhamo-nos novamente e presta-
mos contas a nosso Pai. Examinamos os acontecimen-
tos do dia e expressamos sincero agradecimento pelas 
bênçãos e pela ajuda que recebemos. Arrependemo-
nos e, com a ajuda do Espírito do Senhor, identifi-
camos maneiras pelas quais podemos agir melhor e 
tornar-nos melhores no dia seguinte. Assim, a oração 
que fazemos à noite é um desenvolvimento e a con-
tinuação da que fizemos pela manhã. E também nos 
prepara para que façamos uma oração significativa na 
manhã seguinte.

A oração que fazemos pela manhã e à noite, e todas 
as que fazemos durante o dia, não são acontecimentos 
isolados e separados, mas estão interligadas entre si a 
cada dia, ao longo de dias, semanas, meses e até anos. 
Isso faz parte da maneira pela qual cumprimos o con-
selho que lemos nas escrituras de ‘orar sempre’ (Lucas 
21:36; 3 Néfi 18:15, 18; D&C 31:12). Essas orações 
significativas nos ajudam a receber as maiores bênçãos 
que Deus reservou para Seus filhos fiéis” (“Orar Sem-
pre”, A Liahona, novembro de 2008, p. 41).

 6. Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
você acha que o fato de seguir as instruções do Élder 

Bednar sobre como “orar sempre” poderia ajudá-lo em sua vida.

Para encerrar esta lição, leia o seguinte testemunho do 
Élder	Spencer J.	Condie,	que	servia	nos	Setenta,	em	
relação ao empenho de banquetear-se com as palavras 
de Cristo: “Talvez vocês estejam tomando decisões a 
respeito da missão, da futura carreira e, finalmente, 
do casamento. Ao lerem as escrituras e orarem em 
busca de orientação, talvez não consigam enxergar a 
resposta na forma de palavras impressas num papel, 
mas à medida que lerem, receberão fortes impressões, 
inspirações e, conforme a promessa, o Espírito Santo 
‘vos mostrará todas as coisas que deveis fazer’ [2 Néfi 
32:5]” (“Tornar-nos um Grande Benefício para Nossos 
Semelhantes”, A Lianona, julho de 2002, p. 48).

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 32:8–9
 7. Nas próximas 24 horas, tente incorporar o que você 
aprendeu sobre como “orar sempre” em sua vida. No iní-

cio da próxima lição, você será convidado a relatar seus pensa-
mentos e sentimentos sobre essa experiência. Escreva em seu 

diário de estudo das escrituras como o empenho de “orar sem-
pre” pode fazer a diferença em suas orações.

 8. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 32 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 9: DIA 2

2 Néfi 33
Introdução
Néfi concluiu seu registro declarando que suas palavras 
escritas prestam testemunho de Jesus Cristo e persua-
dem o povo a fazer o que é certo e a perseverar até o fim. 
Ele disse que, embora tenha escrito “em fraqueza”, suas 
palavras seriam “de grande valor” e se tornariam “for-
tes” para aqueles que as lessem (ver 2 Néfi 33:3–4). Ele 
testificou que seus escritos eram “as palavras de Cristo” 
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e que o povo teria de prestar contas a Deus sobre como 
agiram em relação a elas (ver 2 Néfi 33:10–15).

 1. Na lição anterior, você foi convidado a “orar sempre” 
por 24 horas. Em seu diário de estudo das escrituras, 

escreva seus pensamentos e sentimentos sobre sua experiência. 

2 Néfi 33:1–15
Néfi explica o propósito de seus escritos
Pense em motivos pelos quais você pode querer que o 
Espírito Santo traga uma mensagem a seu coração. 

Qual	é	a	diferença	entre	uma	mensagem	que	chega	
ao coração de alguém e uma mensagem que entra no 
coração de alguém?

Leia 2 Néfi 33:1 e descubra qual palavra — ao ou no 
— Néfi usou para descrever para onde o Espírito Santo 
leva uma mensagem para nós. Você pode marcar o que 
encontrou.

Por que você acha que é significativo que o Espírito 
Santo leve a verdade ao coração, mas não a faça entrar 
no coração?   
 

O	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	
Apóstolos, fez a seguinte declaração sobre 2 Néfi 33:1: 
“Queiram	observar	como	o	poder	do	Espírito	leva	a	
mensagem ao coração, mas não faz obrigatoriamente 
com que ela entre no coração. O professor pode expli-
car, demonstrar, persuadir e testificar, e pode fazê-lo 
com grande força espiritual e eficácia. No final, porém, 
o conteúdo da mensagem e o testemunho do Espírito 
Santo só entram no coração daqueles que o permitem. 
O aprendizado pela fé abre o caminho para que a men-
sagem entre no coração do aluno” (“Seek Learning by 
Faith”, Ensign, setembro de 2007, p. 61).

O	Élder	Gerald N.	Lund,	que	servia	na	
época como membro dos Setenta, expli-
cou por que o Espírito Santo leva a palavra 
ao coração mas não faz com que ela entre 
no coração da pessoa: “Por que apenas 
ao coração? O arbítrio individual é tão 

sagrado, que o Pai Celestial jamais obrigará o coração 
humano a fazer algo, mesmo com todo o Seu infinito 
poder. O homem pode tentar fazê-lo, mas Deus nunca 
o fará. Em outras palavras, Deus permite que sejamos 
guardiões, ou protetores, de nosso próprio coração. 
Precisamos, de livre e espontânea vontade, abrir o 

coração ao Espírito, pois Ele não forçará a entrada” 
(“Opening Our Hearts”, Ensign, maio de 2008, p. 33).

O que você acha que as pessoas precisam fazer para 
abrir o coração ao Espírito?   
 

Leia 2 Néfi 33:2 e identifique o que acontece quando 
as pessoas decidem endurecer o coração. Pode ser útil 
saber que a expressão “sem importância” significa 
“inútil”.

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras que 
comportamentos e atitudes você acha que alguém com o 

coração aberto demonstra durante o estudo pessoal das escritu-
ras, durante o seminário de estudo no lar e durante a reunião 
sacramental.

Em 2 Néfi 33:1–2 aprendemos este princípio: Quando 
abrimos o coração, as mensagens do Espírito Santo 
podem entrar em nosso coração. Você pode escrever 
esse princípio em suas escrituras.

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras as res-
postas para as seguintes perguntas:

 a. Em que momento você sentiu que uma mensagem do evan-
gelho entrou em seu coração? Quais foram as circunstâncias, e 
quais foram os resultados?
 b. O que isso mostra a respeito de como estava seu coração 
naquele momento?

Leia 2 Néfi 33:3–7, procurando saber o que Néfi espe-
rava daqueles que lessem suas palavras. Em seguida, 
complete as seguintes frases, usando suas próprias 
palavras ou as palavras de Néfi. Esteja ciente de que 
algumas frases podem ter mais de uma resposta:

2 Néfi 33:3 — oro continuamente por   
 .

2 Néfi 33:4 — Sei   
 .

2 Néfi 33:6 — Glorio-me   
 .

2 Néfi 33:7 — Tenho   
 .

Ao terminar seu estudo de 2 Néfi 33, tenha em mente 
que esses versículos são o testemunho final de Néfi 
registrado nas escrituras. Leia 2 Néfi 33:10–14 e ima-
gine que esteja ouvindo essas palavras do próprio Néfi. 
Você pode sublinhar as frases que forem significativas 
para você. 

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras algu-
mas das frases de 2 Néfi 33:10–14 que foram significati-

vas para você e explique o motivo. Responda também à seguinte 

ao no
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pergunta em seu diário de estudo das escrituras: Se as pessoas 
acreditarem em Cristo, como se sentirão em relação ao Livro de 
Mórmon? (Ver 2 Néfi 33:10.)

Leia 2 Néfi 33:15 e reflita sobre as últimas palavras 
de Néfi: “Devo obedecer”. Você pode escrever “1 Néfi 
3:7” como referência cruzada em suas escrituras, ao 
lado de 2 Néfi 33:15. Recapitule 1 Néfi 3:7 e identifi-
que como esses dois versículos estão relacionados um 
com o outro. 

 5. Passe alguns minutos recapitulando 1 Néfi e 2 Néfi, 
identificando exemplos de obediência de Néfi. Em seu 

diário de estudo das escrituras, escreva alguns dos exemplos que 
encontrar. Também procure uma passagem favorita ou significa-
tiva que o persuadiu a fazer o bem ou a crer no Salvador, como 
disse Néfi (ver 2 Néfi 33:1). Escreva essa passagem em seu diário 
de estudo das escrituras.

O último testemunho de Néfi e sua advertência para os 
que rejeitarem suas palavras aumentam nossa respon-
sabilidade em relação ao modo como tratamos o Livro 
de Mórmon. O Presidente Joseph Fielding Smith ensi-
nou que, como membros da Igreja, temos a responsa-
bilidade de estudar o Livro de Mórmon:

“Estou convencido de 
que nenhum membro da 
Igreja sentirá satisfação 
a menos que leia o Livro 
de Mórmon repetidas 
vezes e reflita profunda-
mente sobre ele, a fim 
de poder testificar que 
de fato é um registro 
inspirado pelo Todo- 
Poderoso e cuja história 
é verídica. (…)

“(…) Nenhum mem-
bro desta Igreja pode 
entrar na presença de 
Deus sem ter lido séria e 
atentamente o Livro de 
Mórmon” (Joseph Fielding Smith, Conference Report, 
outubro de 1961, p. 18).

Você tem a oportunidade de decidir como tratará as 
palavras de Néfi e o Livro de Mórmon. 

Uma referência cruzada é uma 
referência das escrituras que o 
leva até informações adicionais 
e explicações sobre o tópico 
que você está estudando. Ao 
estudar, você se beneficiará 
muito ao escrever referências 
cruzadas em suas escrituras 
quando encontrar versículos 
que o ajudem a compreender 
outro versículo das escrituras 
ou um tópico das escrituras. 

Usar Referências 
Cruzadas
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 6. Avalie seu empenho de estudar o Livro de Mórmon e 
escreva em seu diário de estudo das escrituras um modo 

pelo qual você poderia melhorar seu estudo. 

Para encerrar esta lição, leia a promessa do 
Presidente Gordon B. Hinckley para todos 
os que estudarem diligentemente o Livro 
de Mórmon: “Não importando quantas 
vezes tiverem lido o Livro de Mórmon 
antes, haverá em sua vida e em sua casa 

mais do Espírito do Senhor, uma determinação mais 
firme de obedecer a Seus mandamentos e um 

testemunho mais forte da realidade viva do Filho de 
Deus” (“Um Testemunho Vibrante e Verdadeiro”, A 
Liahona, agosto de 2005, p. 2).

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 2 Néfi 33 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 9: DIA 3

Jacó 1–2
Introdução
Após a morte de Néfi, os nefitas começaram a “[permi-
tir-se], de certa forma, práticas iníquas”, sob o reinado 
de um novo rei (Jacó 1:15). Os dois irmãos mais novos 
de Néfi, Jacó e José, haviam sido consagrados por Néfi 
como sacerdotes e mestres do povo, e trabalharam dili-
gentemente para convencer as pessoas a se arrepende-
rem e a se achegarem a Cristo. Jacó obedeceu à ordem 
de Néfi de gravar ensinamentos sagrados, revelações 
e profecias sobre as placas menores. Fiel à sua respon-
sabilidade dada por Deus, Jacó chamou seu povo ao 
arrependimento, advertindo-o contra os pecados do 
orgulho, do amor às riquezas e da imoralidade sexual. 
Ensinou sobre os perigos e as consequências desses 
três pecados prevalecentes.

Jacó 1:1–2:11
Jacó alerta o povo sobre a iniquidade deles
Pondere o que você diria na seguinte situação: Um de 
seus amigos da Igreja expressa uma atitude negativa 
para com seus líderes do sacerdócio e diz: “Eles não 
parecem estar em contato com o mundo real. Ficam o 
tempo todo nos alertando sobre escolhas que fazemos 
que não importam tanto. Gostaria que eles não passas-
sem tanto tempo nos dizendo todas as coisas ruins que 
precisamos evitar. Eles deviam falar apenas de coisas 
positivas”.

INTRODUÇÃO A  

Jacó
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Jacó, você pode aprender lições 
importantes de um homem que tinha fé inabalável 
em Jesus Cristo. Jacó prestou muitos testemunhos do 
Salvador e convidou seu povo e aqueles que lessem 
suas palavras a se arrependerem. Ensinou e demons-
trou a importância de cumprir diligentemente os 
chamados do Senhor. Advertiu seu povo contra os 
perigos do orgulho, das riquezas e da imoralidade. 
Jacó também citou a alegoria de Zenos sobre as oli-
veiras e comentou sobre ela, a qual ilustra os esforços 
incansáveis do Salvador em levar a salvação a todos os 
filhos de Deus. Em seu encontro com Serém, um anti-
cristo, Jacó demonstrou como responder em retidão 
àqueles que questionam ou criticam nossa fé.

Quem Escreveu Este Livro? 
Jacó, o quinto filho de Saria e Leí, escreveu este livro. 
Ele nasceu no deserto durante a viagem de sua famí-
lia para a terra prometida. Em sua juventude, Jacó 
“[sofreu] aflições e muito pesar por causa da rudeza 
de [seus] irmãos” (2 Néfi 2:1). No entanto, Leí pro-
meteu-lhe que Deus iria “[consagrar] as aflições [de 
Jacó] para benefício [dele]” e que ele iria passar seus 
dias “no serviço de [seu] Deus” (2 Néfi 2:2–3). Em sua 
juventude, Jacó viu a glória do Salvador (ver 2 Néfi 
2:3–4). Néfi consagrou Jacó como sacerdote e mestre 
dos nefitas (ver 2 Néfi 5:26) e posteriormente confiou-
lhe as placas menores de Néfi (ver Jacó 1:1–4). Como 
líder e mestre fiel do sacerdócio, Jacó trabalhou dili-
gentemente para convencer seu povo a acreditar em 
Cristo (ver Jacó 1:7). Ele recebeu revelações sobre o 
Salvador, testemunhou o ministério de anjos e ouviu 
a voz do Senhor (ver Jacó 7:5) e viu seu Redentor (ver 
2 Néfi 11:2–3). Jacó era o pai de Enos, a quem confiou 
as placas antes de sua morte.

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
O livro de Jacó tem início aproximadamente em  
544 a.C., quando Néfi confiou-lhe as placas menores, 
e termina perto do fim da vida de Jacó, quando este 
passou as placas ao filho Enos. Jacó morava na terra 
de Néfi quando registrou essas coisas.
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Reflita sobre o motivo de os líderes do sacerdócio, 
algumas vezes, alertarem-nos contra o pecado. Jacó 
escreveu que após a morte de Néfi (ver Jacó 1:9), as 
pessoas começaram a se engajar em certas práticas iní-
quas. Leia Jacó 1:15–16 e identifique o que as pessoas 
estavam fazendo que deixou Jacó preocupado.

Você pode circular a palavra começou em Jacó 1:15–16. 
Por que é uma bênção ter líderes do sacerdócio que 
nos alertam sobre os problemas quando eles começam 
a aparecer ou antes mesmo disso?   
 

Leia Jacó 1:6–8 e identifique por que Jacó e os outros 
líderes daquela época advertiram o povo de Néfi contra 
o pecado. Por que você acha que os líderes do sacerdó-
cio de sua família, bem como os líderes do sacerdócio 
locais e gerais, advertem-nos contra o pecado e nos 
ensinam o evangelho tão diligentemente? Você pode 
marcar as frases de Jacó 1:7 que ensinam a seguinte 
verdade: Os líderes do sacerdócio trabalham dili-
gentemente para ajudar-nos a achegar-nos a Cristo.

Leia Jacó 1:17–19 e procure outros motivos pelos quais 
Jacó e seu irmão José trabalhavam tão diligentemente 
para ensinar o povo. 

O que você acha que significa receber uma “missão do 
Senhor” (Jacó 1:17)?   
 

Você pode marcar todas as outras frases que ajudam a 
ensinar o seguinte princípio: Os líderes do sacerdócio 
receberam de Deus a responsabilidade de ensinar a 
palavra de Deus e de advertir contra o pecado.

Pondere por que é importante entender que os líde-
res da Igreja serão considerados responsáveis por seu 
empenho em ensinar-nos o que o Senhor deseja que 
saibamos. 

Ao ler Jacó 2:1–3, 6–7, 10–11, procure frases que indi-
quem como Jacó se sentia em relação a sua difícil tarefa 
de chamar seu povo ao arrependimento. 

 1. Pense no que as seguintes frases nos ensinam sobre a 
motivação de Jacó para cumprir sua difícil tarefa: “Hoje, 

porém, sinto-me curvado sob o peso de um desejo e ansiedade 
muito maiores pelo bem-estar de vossa alma” (Jacó 2:3) e “devo 
agir segundo os mandamentos estritos de Deus” (Jacó 2:10). 
Escreva em seu diário de estudo das escrituras uma resposta 
para as seguintes perguntas:
 a. Quando você sentiu o amor de um líder do sacerdócio e a 
preocupação dele por você?
 b. Quando você sentiu que as palavras ou ações de um líder do 
sacerdócio foram inspiradas por Deus para ajudá-lo?

Reflita novamente sobre a situação apresentada no 
início da aula. Pense em como responderia a seu amigo 
com base no que você estudou hoje.

Jacó 2:12–21
Jacó repreende o povo 
devido ao orgulho
Para ajudá-lo a se 
preparar para estudar 
o que o Senhor orde-
nou que Jacó ensinasse, 
pense nas bênçãos que o 
Senhor lhe concedeu nas 
seguintes áreas: família, 
amigos, líderes e profes-
sores da Igreja, habilida-
des artísticas e musicais, 
habilidades atléticas, 
talentos, escolaridade, 
oportunidades para 
crescer, conhecimento do 
evangelho e bens mate-
riais. Pense em outras 
maneiras pelas quais o 
Senhor o abençoou.

Leia Jacó 2:12–13 e identifique o que os nefitas busca-
vam. Observe que Jacó ensinou que “a mão da provi-
dência” havia abençoado os nefitas com riquezas. Essa 
expressão se refere a nosso Pai Celestial.

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras por 
que é importante que você se lembre de que o Senhor lhe 

concedeu bênçãos e habilidades. 

Se não tomarmos cuidado, pode ser que nos permi-
tamos encher-nos de orgulho depois de receber as 
bênçãos que buscamos, como fizeram os nefitas. No 
espaço fornecido, escreva o que você acha que significa 
“encher o coração de orgulho”.   
 

Conforme registrado em Jacó 2:13, quais eram os moti-
vos do orgulho dos nefitas, segundo Jacó?   
 

Pense numa pessoa ou num grupo de pessoas dos dias 
atuais que maltratam, ignoram ou perseguem outros 
porque “[obtiveram] mais abundantemente” do que 
aqueles que eles maltratam (Jacó 2:13). Por exemplo: 
por ter mais dinheiro, mais amigos, mais capacidade 
atlética ou até mesmo maior conhecimento do evange-
lho do que outros, algumas pessoas podem equivoca-
damente pensar que são melhores do que eles ou até 
mesmo persegui-los. Pondere se houve um momento 
em sua vida em que agiu de forma arrogante.

Ao estudar as escrituras, é 
importante fazer uma pausa 
e refletir sobre como determi-
nado princípio pode ser apli-
cado em sua vida. Pense em 
como você agiria se compreen-
desse e vivesse um princípio 
ensinado nas escrituras. Neste 
caso, ponderar como você res-
ponderia a um amigo que tem 
uma atitude negativa em rela-
ção aos líderes do sacerdócio, 
pode ajudá-lo a entender por 
que nossos líderes nos adver-
tem contra o pecado.

Relacionar as 
Escrituras com 
Nosso Cotidiano
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Leia Jacó 2:17–21 e marque frases que poderiam aju-
dá-lo a superar o orgulho.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva duas 
ou mais frases que você encontrou em Jacó 2:17–21 e 

explique como essas frases podem ajudá-lo a sobrepujar o orgu-
lho. Talvez seja útil ponderar algumas das perguntas a seguir ao 
realizar essa tarefa: O que você acha que significa buscar o reino 
de Deus? O que significa obter uma esperança em Cristo? Como 
o fato de buscar o reino de Deus e obter uma esperança em 
Cristo influencia o modo como você vê e trata as pessoas?

Imagine que sua mãe, seu pai ou líder lhe pergunte 
o que você estudou hoje. Anote um princípio de Jacó 
2:17–21 que você poderia usar para responder a eles.   
 

Um princípio de Jacó 2:17–21 é: Devemos buscar o 
reino de Deus acima de todos os outros interesses.

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras um 
modo pelo qual você pode usar as bênçãos e oportunida-

des que o Senhor lhe concedeu para ajudar a edificar o reino de 
Deus e abençoar a vida dos outros.

Jacó 2:22–30
Jacó repreende seu povo devido à imoralidade sexual
A seguinte declaração foi feita pelo Presidente Ezra 
Taft Benson. Adivinhe quais são as duas palavras que 
completam o espaço em branco:

“O pecado que assola esta geração é -------------------- 
--------------------“ (“Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 
maio de 1986, p. 4; veja a resposta correta no final da 
lição).

Leia Jacó 2:22–23, 28 e marque frases que Jacó usou 
para descrever a gravidade da imoralidade sexual. Pode 
ser útil saber que a palavra libertinagem se refere a 
pecados sexuais. 

O	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	
Doze Apóstolos, explicou algumas ações 
que violam a lei da castidade, dada pelo 
Senhor:	“Qualquer	intimidade	sexual	
fora dos laços do casamento, quero dizer, 
qualquer contato intencional com as partes 

íntimas do corpo de outra pessoa, com ou sem roupa, é 
um	pecado,	e	é	proibido	por	Deus.	É	também	transgres-
são estimular intencionalmente essas emoções em seu 
próprio corpo” (“Making the Right Choices”, Ensign, 
novembro de 1994, p. 38).

Os atos homossexuais e a pornografia também violam 
a lei da castidade, dada pelo Senhor.

Observe como os nefitas procuraram justificar seus 
pecados, conforme está registrado em Jacó 2:23–24. 
Reserve um momento para refletir sobre como as pes-
soas procuram desculpar a imoralidade sexual hoje.

Um dos pecados dos nefitas era a prática não auto-
rizada do casamento plural. Jacó ensinou o manda-
mento do Senhor de que um homem deve ser casado 
com uma só mulher (ver Jacó 2:27). Ter mais de uma 
mulher, sem autorização do Senhor por intermédio de 
seus líderes do sacerdócio nomeados é um exemplo 
de um pecado sexual. Aos olhos de Deus, os pecados 
sexuais são muito graves (ver Alma 39:5)

O povo do Senhor está autorizado a praticar o casa-
mento plural somente quando o Senhor assim orde-
nar (ver Jacó 2:30). Em certas épocas da história do 
mundo, o Senhor ordenou a Seu povo que praticasse 
o casamento plural. Por exemplo, o casamento plural 
foi praticado no Antigo Testamento por Abraão e 
Sara (ver Gênesis 16:1–3; D&C 132:34–35, 37) e por 
seu neto Jacó (ver D&C 132:37), e foi praticado por 
um tempo nos primeiros dias da Igreja restaurada, 
começando com o Profeta Joseph Smith (ver D&C 
132:32–33, 53). No entanto, Deus ordenou a Seu 
profeta Wilford Woodruff que encerrasse a prática 
do casamento plural (ver Declaração Oficial 1 em 
Doutrina e Convênios).

Leia Jacó 2:31–35 e marque frases que mostrem algu-
mas consequências negativas do pecado sexual. 

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De acordo com Jacó, como a imoralidade sexual prejudica as 
famílias?
 b. Alguns jovens podem racionalizar, dizendo que eles podem 
ser imorais porque não são casados e, portanto, não estão sendo 
infiéis ao cônjuge, e não têm filhos. Como a imoralidade pode 
afetar um adolescente e sua família?
 c. Por que você acha que o Senhor considera a imoralidade um 
pecado tão grave?

Recapitule o início de Jacó 2:28 e marque em que o 
Senhor Se deleita. (Observe que embora Jacó tenha 
especificamente mencionado as mulheres nesse ver-
sículo, é igualmente verdade que o Senhor Se deleita 
na castidade dos homens.) Esse versículo ensina este 
princípio: O Senhor Se deleita na castidade.

Com base no que você aprendeu hoje, pondere por 
que o Senhor Se deleita na castidade de Seus filhos. 
Pense em sua família e na família que você espera 
ter no futuro. De que modo viver de acordo com a lei 
de castidade estabelecida pelo Senhor abençoa você 
e eles? Reflita sobre como as escolhas que você está 
fazendo para ser casto e puro deixam o Senhor feliz.



92

Você pode permanecer puro. Se já tiver pecado contra 
a lei da castidade, você pode se arrepender e tornar-se 
limpo por meio da Expiação de Jesus Cristo. Procure 
a orientação do Espírito Santo ao pensar em uma ou 
mais maneiras de proteger-se melhor contra a violação 
da lei da castidade. Se tiver cometido transgressões 
sexuais, faça o que for necessário, inclusive uma entre-
vista com o bispo ou presidente do ramo para confes-
sar o que você fez em violação da lei da castidade, dada 
pelo Senhor.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Jacó 1–2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
Resposta das palavras que faltavam na citação do início 
desta lição: O Presidente Benson disse: “O pecado que 
assola esta geração é a imoralidade sexual ”.

UNIDADE 9: DIA 4

Jacó 3–4
Introdução
Jacó 3 contém a conclusão de um sermão que Jacó 
pregou a seu povo. Nessa conclusão, Jacó disse breve-
mente algumas palavras de consolo e promessa para 
os puros de coração. Também repreendeu o orgulho e 
a falta de castidade entre seu povo, advertindo-os das 
consequências, caso não se arrependessem. Jacó 4 con-
tém as palavras que Jacó foi inspirado a escrever para 
as pessoas que um dia leriam seu registro. Ele prestou 
testemunho da Expiação de Jesus Cristo e exortou seus 
leitores a reconciliarem-se (restaurarem a harmonia) 
com Deus, o Pai, por meio da Expiação. Com voz de 
advertência, falou dos judeus que rejeitariam Jesus 
Cristo e a simplicidade do evangelho.

Jacó 3
Jacó incentiva os puros de coração e exorta os outros 
a se arrepender
Pense no conselho que daria a um rapaz ou a uma 
moça que estivesse nas seguintes situações:

•	Uma	moça	se	esforça	por	viver	em	retidão,	mas	sofre	
porque o pai é alcoólatra.

•	Um	rapaz	faz	o	que	pode	para	viver	o	evangelho,	
mas enfrenta provações devido ao divórcio dos pais.

•	Uma	moça	tenta	diligentemente	amar	seus	fami-
liares, mas enfrenta dificuldades em casa, porque 
a irmã age com egoísmo e falta de consideração.

Reflita sobre uma ocasião em que passou por prova-
ções, embora estivesse se esforçando para viver em reti-
dão. Jacó nos ensinou o que fazer em situações como 
essas. Leia a primeira frase de Jacó 3:1 e identifique a 
quem Jacó se dirigiu em primeiro lugar no capítulo 3.

Jacó disse que por causa do orgulho e da imoralidade 
de outras pessoas (o que ele já havia advertido, como 
registrado em Jacó 2) os puros de coração haviam 
sofrido. Leia Jacó 3:1–2 e preencha o quadro a seguir:

O que Jacó exortou os 
puros de coração a fazer?

O que Deus prometeu aos 
puros de coração?

 1. Reveja suas respostas, na primeira coluna. Para aju-
dá-lo a analisar melhor esse princípio, responda às duas 

perguntas a seguir, em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como você acha que um jovem pode “confiar em Deus com 
a mente firme”?
 b. O que você acha que significa orar a Deus “com grande fé”?
 c. O que você acha que um jovem pode fazer para “receber a 
agradável palavra de Deus”?

 2. Reveja suas respostas da segunda coluna. Esses versí-
culos ensinam que Deus consola os puros de coração 

em suas aflições. Para ajudar a fortalecer seu testemunho desse 
princípio, responda a uma ou mais das seguintes perguntas, em 
seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como Deus o consolou em suas aflições ao buscar segui-Lo?
 b. Como a oração fervorosa o ajudou durante uma época de 
provações?
 c. Em que ocasiões a palavra de Deus o ajudou a sentir Seu amor?
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Depois de se dirigir aos puros de coração, Jacó falou 
para os que não eram puros de coração. Leia Jacó 3:3–4, 
10–12 e identifique o que Jacó os instou a fazer. Pode 
ser útil saber que a expressão “despertar a sensibili-
dade” significa incitar nossas habilidade e emoções, e 
as palavras fornicação e lascívia se referem aos pecados 
sexuais e à luxúria.

Em Jacó 3:3–4, 10–12, também lemos as advertências 
de Jacó sobre o que aconteceria se as pessoas não se 
arrependessem. Depois de estudar esses versículos, cir-
cule as frases que descrevem as seguintes consequên-
cias: (a) Os lamanitas os destruiriam. (b) Seu exemplo 
levaria seus filhos à destruição. (c) Eles sofreriam a 
segunda morte, ou em outras palavras, a separação 
de Deus.

Reflita um instante sobre como o alerta de Jacó poderia 
ser considerado uma grande bênção para o seu povo.

Conforme registrado em Jacó 3:5–7, Jacó declarou cora-
josamente que os lamanitas eram “mais justos” que 
os nefitas porque “os maridos amam as esposas e as 
esposas amam os maridos; e os maridos e as esposas 
amam seus filhos”. Os nefitas precisavam se arrepen-
der de todos os seus pecados, especialmente aqueles 
que fizeram com que o amor e a confiança diminuísse 
em suas famílias.

Pondere Jacó 3:11–12 e resuma a mensagem com suas 
próprias palavras.   
 

Reserve um momento 
para pensar nas tenta-
ções que você enfrenta e 
de que terríveis conse-
quências você escapará, 
caso se arrependa de 
seus erros.

Jacó 4
Jacó incentiva o povo 
a obter a esperança 
de retornar à presença 
de Deus
A fim de preparar-se 
para estudar Jacó 4, 
levante a caneta ou lápis 
pelo menos um metro 
acima de seu manual e 
tente soltá-lo de modo 

que atinja o centro do alvo: “o marco”. Você pode 
tentar isso várias vezes. Pense em como seus esforços 
seriam pouco eficazes se você estivesse olhando para 

algum lugar que não fosse o alvo. Como você acha 
que as pessoas se sairiam no arco e na flecha se nunca 
olhassem para o alvo, ou o marco, ao atirarem ou se 
olhassem para o que estava além do marco? Leia Jacó 
4:14 e identifique as características das pessoas que 
Jacó profetizou que olhariam “para além do marco”.

Você pode escrever em suas escrituras, ao lado de Jacó 
4:14, que “o marco é Cristo” (Neal A. Maxwell, “Jesus 
of Nazareth, Savior and King”, Ensign, maio de 1976, 
p. 26). De modo semelhante, Paulo ensinou: “Prossigo 
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus 
em Cristo Jesus” (Filipenses 3:14).

O profeta Jacó estava se referindo aos judeus que 
entenderam equivocadamente a lei de Moisés e sua 
intenção de levá-los ao Salvador. Muitos dos judeus 
estavam procurando um tipo diferente de libertação 
daquela que Jesus, o Messias, ofereceu-lhes — eles 
aguardavam a libertação do domínio e da opressão 
estrangeiros.

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Em sua opinião, o que significa olhar para além do marco 
(Jesus Cristo)?
 b. Que atitudes e ações alistadas em Jacó 4:14 cegaram os 
judeus e os impediram de aceitar Jesus Cristo?
 c. Quais poderiam ser alguns exemplos atuais de se olhar para 
além do marco, ou deixar de se concentrar no Salvador?

Jacó queria que aqueles que lessem seu registro tives-
sem uma atitude completamente diferente da atitude 
dos judeus, que erraram o alvo. Leia Jacó 4:4 e iden-
tifique o que Jacó queria que todos os que lessem seu 
registro soubessem. Leia também Jacó 4:12 e marque 
a frase “por que não falar, pois, da expiação de Cristo”. 
Conforme registrado em Jacó 4:4–12, Jacó deu vários 
motivos pelos quais ele acreditava em Jesus Cristo 
e por que sentia que era importante fazer com que 
outros soubessem da Expiação.

Para resumir escrituras com 
suas próprias palavras, procure 
entender o que as escrituras 
ensinam e depois pondere, 
diga ou escreva a mensagem 
de uma maneira que faça 
sentido para você. Isso pode 
ajudá-lo a aplicar as verdades 
das escrituras à sua vida. Após 
resumir um ou mais versículos, 
releia-os para se certificar de 
que seu resumo é fiel ao ponto 
principal deles.

Resumir as Escrituras 
com Suas Próprias 
Palavras
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 4. Escreva as seguintes referências das escrituras em seu 
diário de estudo das escrituras e depois escreva breves 

resumos do que Jacó ensinou a respeito de Jesus Cristo ou da 
Expiação em cada referência:
 a. Jacó 4:4–6
 b. Jacó 4:7–8
 c. Jacó 4:9–10
 d. Jacó 4:11

Que	palavras	ou	frases	de	Jacó	4:4–6	indicam	que	o	
povo de Jacó compreendia a natureza da Trindade?

Pode ser útil saber que ser “apresentados como as pri-
mícias de Cristo a Deus” (Jacó 4:11) se refere a ser leva-
dos diante de Deus dignos de entrar no reino celestial. 
Além disso, é importante compreender que, se quiser-
mos ter a “esperança na glória [do Salvador]” (Jacó 4:4), 
precisamos crer que Jesus Cristo nos proveu o meio de 
sermos redimidos de nossos pecados e ressuscitados 
para que possamos voltar à presença do Pai Celestial.

Uma verdade que podemos aprender em Jacó 4 é esta: 
Por meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos 
encher-nos de esperança e reconciliar-nos com Deus.

 5. Escreva respostas curtas para as seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras: 

 a. Reveja as verdades sobre Jesus Cristo que você estudou em 
Jacó 4:4–12 e escolha uma que particularmente o motive a que-
rer falar sobre a Expiação. Anote a verdade e explique por que 
você a escolheu.

 b. Que outras razões pessoais o motivam a querer falar de Jesus 
Cristo e da Expiação?

Ao encerrar esta lição, pondere por que você é grato 
pelo Salvador. Você pode compartilhar suas razões com 
um membro da família ou um amigo próximo.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Jacó 3–4 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 10: DIA 1

Jacó 5–6
Introdução
Jacó 5 contém a alegoria das oliveiras boas e das 
oliveiras bravas que foi originalmente contada por um 
profeta chamado Zenos. Jacó usou essa alegoria para 
ensinar que o Senhor está sempre trabalhando para 
levar a salvação ao povo do convênio, mesmo quando 
eles se afastam Dele. A alegoria mostra que o Senhor 
dispersou partes da casa de Israel — Seu povo do 
convênio — por toda a Terra, e que Ele vai reunir o Seu 

Uma vinha é uma porção de terra usada para plantar videiras e oliveiras. As oliveiras eram extremamente valiosas na antiga Israel. As oliveiras 
foram usadas como fonte de alimento, e o azeite de oliva era utilizado para cozinhar e como medicamento e combustível para lâmpadas. No 
entanto, as oliveiras exigiam muito cuidado e trabalho para produzirem bons frutos.
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povo nos últimos dias. A alegoria tem aplicação espe-
cífica e pessoal para nós hoje como membros da casa 
de Israel e servos do Senhor. Em Jacó 6, Jacó enfatizou 
a misericórdia e a justiça do Senhor, incentivando Seu 
povo — e a nós — a arrepender-se.

Jacó 5:1–12
Jacó cita Zenos, que comparou a casa de Israel a uma 
oliveira boa.
Conhece um amigo ou ente querido que questionou 
o amor que Deus tinha por ele, especialmente num 
momento de provação em que a pessoa pode ter-se 
afastado Dele? Considere os exemplos a seguir:

•	Um	jovem	portador	do	sacerdócio	adquire	um	
hábito pecaminoso. Ele acredita que outros podem 
ser perdoados, mas duvida que o Senhor aceite seu 
arrependimento.

•	Uma	moça	transgride	um	mandamento.	Ela	se	sente	
mal e culpada e duvida que o Senhor ainda a ame.

Jacó profetizou que os judeus rejeitariam Jesus Cristo 
(ver Jacó 4:15). Ele também profetizou que Jesus Cristo 
iria continuar a trabalhar pela salvação de Seu povo, 
mesmo depois de O terem rejeitado. Para ilustrar essa 
verdade, Jacó citou uma alegoria narrada por um pro-
feta chamado Zenos (ver Jacó 5:1). Uma alegoria, tal 
como uma parábola, é uma história que usa persona-
gens, objetos e ações simbólicos para ensinar verdades. 
Ao estudar Jacó 5, pondere como o Senhor está sempre 
procurando achegar-se a você, mesmo quando você 
está em pecado.

Leia Jacó 5:2 e marque em suas escrituras quem era o 
público-alvo destes ensinamentos de Zenos.

Como você fez convênios com o Senhor por meio do 
batismo, você é um membro da casa de Israel. Você 
faz parte da história contada em Jacó 5. Leia Jacó 5:3 e 
marque o que Zenos usou em sua alegoria para repre-
sentar a casa de Israel. Marque também o que começou 
a acontecer com a oliveira boa.

Observe que a nota de rodapé d, em Jacó 5:3, indica 
que a decadência da árvore representa a apostasia. A 
apostasia ocorre quando indivíduos ou grupos de pes-
soas se afastam do Senhor e de Seu evangelho.

O quadro a seguir mostra os símbolos que nos ajudam 
a compreender o significado da alegoria de Zenos. 
Também estão alistados os versículos em que esses 
símbolos aparecem pela primeira vez. Marque esses 
símbolos em suas escrituras. Você também pode escre-
ver o significado de alguns dos símbolos nas margens 
de suas escrituras.

Jacó 5: Alegoria das Oliveiras Boas e das Oliveiras Bravas

Símbolo Significado

A boa oliveira (versículo 3) A casa de Israel, ou o povo do 
convênio de Deus

A vinha (versículo 3) O mundo

Decadência (versículo 3) Pecado e apostasia

O dono da vinha 
(versículo 4)

Jesus Cristo

Podar, cavar e cuidar 
(versículo 4)

O empenho do Senhor em 
ajudar-nos a ser justos e a 
produzir boas obras

Ramos (versículo 6) Grupos de pessoas

A oliveira brava 
(versículo 7)

Os gentios — aqueles que 
não fizeram convênios com o 
Senhor. Mais tarde, na alegoria, 
as oliveiras naturais, que 
representam partes da casa de 
Israel em apostasia, também 
são descritas como “bravas”.

Arrancar e enxertar ramos 
(versículos 7–8)

A dispersão e a coligação do 
povo do convênio do Senhor. 
Além disso, o enxerto de ramos 
da oliveira brava na oliveira 
boa representa a conversão dos 
gentios, que se tornam parte 
do povo do convênio do Senhor 
por meio do batismo.

Queimar os ramos 
(versículo 7)

Os juízos de Deus sobre os 
iníquos

Frutos (versículo 8) A vida ou as obras das pessoas

Raízes da boa oliveira 
(versículo 11)

Os convênios que o Senhor faz 
com aqueles que O seguem. 
As raízes também podem 
representar indivíduos com 
quem o Senhor fez convênios 
antigamente, como Abraão, 
Isaque e Jacó (ver Jacó 6:4).

Leia Jacó 5:4–6 e marque o que o dono da vinha fez 
primeiro para salvar a oliveira. Olhe o quadro acima e 
observe quem é o dono da vinha e o que representam 
suas ações de podar, cavar e nutrir.
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O	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	
dos Doze Apóstolos, explicou qual a 
intenção da alegoria. Ao ler sua explica-
ção, sublinhe o que ele ensina ser o 
significado mais profundo dessa alegoria.

“Essa alegoria, assim como foi recontada 
por Jacó, desde o princípio tem a finalidade de falar de 
Cristo [o Dono da vinha]. (…)

A história de como o Senhor da vinha e seus servos 
se esforçaram por adubar, podar, purificar e fazer todo 
o necessário para que as árvores fossem produtivas 
delineia a história da dispersão e coligação de Israel, 
e é permeada do começo ao fim pelo significado mais 
profundo da Expiação (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon, [Cristo e 
o Novo Testamento: A Mensagem Messiânica do Livro 
de Mórmon], 1997, p. 165).

Embora Jacó 5 pareça estar falando de oliveiras, essa 
alegoria é sobre pessoas que, em pecado, afastaram-se 
do Senhor e dos esforços do Senhor para ajudá-las 
a voltar para Ele. Esse capítulo ensina que o Senhor 
nos ama e trabalha diligentemente para a nossa 
salvação. Ao continuar a estudar a alegoria, procure 
evidências dessa verdade, prestando muita atenção 
nos sentimentos do Senhor por Israel — a boa oliveira 
— e Seus incansáveis esforços para salvá-la. Leia, por 
exemplo, Jacó 5:7 e reflita sobre a frase “Sentiria perder 
esta	árvore”.	Que	emoções	você	acha	que	o	Senhor	
expressa aqui, e por quê?   
 

Leia a frase novamente, mas dessa vez insira seu 
nome no lugar de “esta árvore”: “Sentiria perder [seu 
nome]”. Ao inserir o seu nome em Jacó 5, ao longo de 
todo o capítulo, em lugares significativos e adequados, 
você será capaz de relacionar a alegoria a si mesmo e 
de aprender mais sobre a preocupação que o Senhor 
tem com você.

Leia Jacó 5:7–11 e descubra o que o Senhor da vinha 
fez depois para salvar a oliveira.

No processo de enxerto, os ramos vivos saudáveis são cortados de 
uma árvore e inseridos no tronco de outra árvore para crescerem.

 1. Usando o significado dos símbolos no quadro, escreva 
em seu diário de estudo das escrituras uma explicação do 

que o Senhor da vinha e seu servo fizeram em Jacó 5:7–11 para 
tentar salvar os filhos do Pai Celestial.

O Senhor toma pessoas que não são da casa de Israel e 
as enxerta em Israel, fazendo com que se tornem parte 
do povo do convênio. Para salvar a casa de Israel, Ele 
arranca os ramos (pessoas) mais iníquos e os destrói.

Leia Jacó 5:13–14 e identifique o que o Senhor fez com 
os ramos novos e tenros da oliveira mencionados no 
versículo 6. Você pode querer escrever na margem de 
suas escrituras que a expressão mais baixas significa 
menores ou menos visíveis.

 2. Usando os significados dos símbolos no quadro, expli-
que em seu diário de estudo das escrituras como a famí-

lia de Leí poderia ser comparada a um ramo jovem e tenro que 
estava escondido na parte mais baixa da vinha.

O Presidente Joseph Fielding Smith explicou que os ser-
vos do Senhor “levaram alguns dos ramos e os enxerta-
ram	em	todas	as	oliveiras	bravas.	Quem	eram	as	oliveiras	
bravas? Os gentios. E assim o Senhor enviou seus servos 
a todas as partes de sua vinha, que é o mundo, e plantou 
aqueles ramos da árvore. (…)

Naquela parábola, a oliveira é a Casa de 
Israel. (…) Em sua terra natal, ela come-
çou a morrer. Então, o Senhor tomou 
ramos como os nefitas, como as tribos 
perdidas e como outros que o Senhor 
conduziu para longe, para outras partes 

da Terra, e sobre os quais nada se sabe. Ele os plantou 
por toda a sua vinha, que é o mundo. Sem dúvida, 
ele enviou alguns desses ramos ao Japão, à Coreia, à 
China. Não há dúvida sobre isso, porque ele os enviou 
para todas as partes do mundo” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
1957–1966, volume 4, pp. 204–205).

O Presidente Smith 
também ensinou que 
“a interpretação desta 
parábola (…) é a história 
da dispersão de Israel 
e da mistura do sangue 
de Israel com as olivei-
ras bravas, ou os povos 
gentios, em todas as 
partes do mundo. Por 
isso encontramos na 
China, no Japão, na Índia 
e em todos os outros 
países que são habitados 
pelos gentios o sangue 

Você pode inserir o pronome 
eu ou me em lugares adequa-
dos nas escrituras. Essa prática 
pode ajudá-lo a ter um estudo 
significativo das escrituras e 
ver como certas passagens 
podem referir-se a você.

Substituir Seu 
Nome nos Versículos 
Que Estudar



97

de Israel, que foi dispersa, ou ‘enxertada’, entre eles” 
(Answers to Gospel Questions, 4:40–41).

Jacó 5:15–77
O Senhor da vinha e seu servo trabalham para ajudar a 
vinha a produzir bons frutos
Muitos dos versículos de Jacó 5 descrevem diferen-
tes períodos de tempo e acontecimentos referentes a 
várias partes da casa de Israel, que estão sendo espa-
lhadas por todo o mundo, e o trabalho do Salvador 
de reuni-los. O capítulo termina com o Milênio e a 
limpeza final da Terra.

Para enfatizar a preocupação do Senhor com as árvores 
da sua vinha e Seus esforços contínuos para salvá-las, 
Zenos repetiu algumas frases importantes ao longo 
de sua alegoria. Leia Jacó 5:20, 23–25, 28, 31 e marque 
cada vez que o Senhor mencionou Seu empenho em 
nutrir as árvores de Sua vinha. 

A despeito dos esforços do Senhor e de Seu servo em 
ajudar a vinha a produzir bons frutos, no final, todos 
os frutos da vinha se haviam corrompido (ver Jacó 
5:39). Leia Jacó 5:41–42, 46–47 e marque frases em 
suas escrituras que mostram o amor, a preocupação e 
a tristeza do Senhor por Sua vinha. 

Como as árvores estavam produzindo frutos ruins ape-
sar de tudo o que havia sido feito, o Senhor da vinha 
cogita a possibilidade de derrubar todas as árvores 
(ver Jacó 5:49). Leia Jacó 5:50–51. O restante de Jacó 5 
representa os esforços do Senhor e de Seus servos para 
salvar aqueles que vivem nos últimos dias. Ele reúne 
Seu povo e os nutre pela última vez (ver Jacó 5:52–77).

O Presidente Joseph Fielding Smith ensinou que a 
coligação de Israel descrita em Jacó 5 está ocorrendo 
agora: “Neste dia de coligação, o Senhor está cum-
prindo Seus propósitos e está chamando os filhos 
de Abraão de volta ao redil do Verdadeiro Pastor” 
(Answers to Gospel Questions, volume 4, p. 41).

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
você aprendeu em Jacó 5 sobre o amor que o Senhor tem 

por você. Registre um exemplo de como você já viu o amor do 
Senhor se manifestar em sua vida ou na vida de alguém que você 
conhece.

Jacó 6
Jacó ensina a respeito da misericórdia e da justiça de Deus 
e nos convida a nos arrependermos
Jacó 6 contém o resumo feito por Jacó de importantes 
verdades tiradas da alegoria das oliveiras. Leia Jacó 

6:4–6 e procure saber o que Jacó enfatizou sobre o 
caráter	de	Deus.	Que	palavra	você	usaria	para	resumir	
o que Jacó queria que aprendêssemos sobre Deus?   
 

Jacó concluiu sua mensagem, em Jacó 6:7–13, testifi-
cando que somos sábios se nos prepararmos agora 
para o julgamento, arrependendo-nos e recebendo 
a misericórdia do Senhor.

 4. Recapitule Jacó 6:5. Observe que Jacó nos incentivou 
a “que vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele 

se apega a vós”. Apegar significa agarrar-se ou segurar firme-
mente. Responda às seguintes perguntas em seu diário de estudo 
das escrituras:
 a. O que você aprendeu com a alegoria das oliveiras que ilustra 
como Deus Se apega a você?
 b. O que você pode fazer para se apegar mais firmemente a Ele, 
como Ele Se apega a você?

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Jacó 5–6 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 10: DIA 2

Jacó 7
Introdução
Jacó contou com o seu testemunho e com o Senhor 
para sobrepujar as falsas ideias e os argumentos de 
Serém, um anticristo. Um anticristo é alguém que se 
opõe vigorosa ou energicamente a Cristo e tenta des-
truir a fé que as pessoas têm Nele, em Sua verdadeira 
Igreja, em Seu evangelho ou no plano de salvação.

Para frustrar os esforços de Serém, Jacó tirou força de 
experiências passadas que tinham aumentado sua fé 
em Jesus Cristo. Também contou com a orientação do 
Espírito Santo, com seu conhecimento das escrituras 
e das palavras dos profetas, e com seu testemunho de 
Jesus	Cristo.	Quando	Serém	exigiu	um	sinal	que	pro-
vasse que as palavras de Jacó eram verdadeiras, ele foi 
ferido por Deus. Jacó concluiu seu registro, descrevendo 
como os nefitas confiaram no Senhor, ao se fortale-
cerem contra os lamanitas. Antes de Jacó morrer, ele 
confiou as placas menores a seu filho Enos.
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Jacó 7:1–14
Jacó confia no Senhor em seu confronto com Serém, 
o anticristo.
O	Élder	Robert D.	Hales,	do	Quórum	dos	Doze	Após-
tolos, ensinou: “Um dos maiores testes da mortalidade 
ocorre quando nossas crenças são questionadas ou cri-
ticadas. Nesses momentos, podemos sentir vontade de 
responder agressivamente. (…) “Mas essas são opor-
tunidades importantes de parar e refletir, orar e seguir 
o exemplo do Salvador. Lembrem-se de que o próprio 
Jesus foi menosprezado e rejeitado pelo mundo. (…) 
Quando	respondemos	aos	nossos	acusadores	como	
fez o Salvador, nós nos tornamos não somente mais 
semelhantes a Cristo, mas também convidamos outros 
a sentir Seu amor e segui-Lo” (“Coragem Cristã: O 
Preço de Seguir a Jesus”, A Liahona, novembro de 
2008, p. 72).

Pense em uma ocasião em que suas crenças foram 
questionadas ou criticadas. Ao estudar Jacó 7 você vai 
aprender como Jacó ouviu críticas à sua fé por parte de 
um homem chamado Serém e como ele reagiu bem a 
esse desafio.

Leia Jacó 7:1–5 e procure palavras e frases que indi-
quem (1) o que Serém estava tentando fazer e (2) como 
ele procurou alcançar suas metas. (Você pode marcar 
isso em suas escrituras.) 

De acordo com Jacó 7:3, que efeito Serém teve sobre 
o povo?   
 

 1. Observe em Jacó 7:4 que Serém era “instruído” 
e tinha “muita eloquência”. Escreva em seu diário de 

estudo das escrituras por que às vezes é difícil defender sua 
fé contra uma pessoa como Serém. 

Lembre-se de que nem todas as pessoas que ques-
tionam ou criticam nossa fé têm obrigatoriamente os 

mesmos motivos que tinha Serém. Embora algumas 
pessoas, como Serém, procurem deliberadamente 
destruir a fé, outros podem questionar nossa fé porque 
estão curiosos, ou talvez tenham sido mal-informados 
sobre nossas crenças.

Ao ler Jacó 7:5–14, pondere como você responderia 
a uma pessoa como Serém. Ao estudar a resposta de 
Jacó, você vai ver que se confiarmos no Senhor pode-
mos sobrepujar os desafios à nossa fé. Você pode 
escrever esse princípio na margem de suas escrituras, 
ao lado desses versículos. Procure maneiras pelas quais 
Jacó demonstrou esse princípio em seu encontro com 
Serém. 

No quadro abaixo, leia a passagem de Jacó 7:5–14, 
na primeira coluna, e combine essa referência com a 
declaração da segunda coluna que melhor descreve 
como Jacó confiou no Senhor nessa passagem. Anote 
a letra da declaração na linha ao lado da referência das 
escrituras. 

O Que Jacó Fez para Confiar no Senhor

 1. ------- Jacó 7:5
 2. ------- Jacó 7:8
 3. ------- Jacó 7:10–11
 4. ------- Jacó 7:12
 5. ------- Jacó 7:13–14

 a. Prestou testemunho das 
escrituras e das palavras 
dos profetas.

 b. Deixou o resultado nas 
mãos de Deus.

 c. Confiou que o Espírito 
Santo lhe daria orientação 
e forças.

 d. Lembrou-se de expe-
riências anteriores que 
fortaleceram sua fé.

 e. Prestou o testemunho 
que recebera por meio 
do Espírito Santo.

Você pode conferir suas respostas desta atividade de 
correspondência, consultando as respostas corretas que 
se encontram no final desta lição.

Como você pode fortalecer seu testemunho para 
que ele não seja abalado quando suas crenças forem 
questionadas ou criticadas? Observe em Jacó 7:5 que 
Jacó demonstrou a seguinte verdade: Não podemos 
ser abalados em nossa fé se nosso testemunho se 
basear em revelação e em experiências espirituais 
verdadeiras. Avalie a força de seu testemunho de 
Jesus Cristo e o que você pode fazer para fortalecê-lo.

A resposta de Jacó a Serém nos dá um exemplo a ser 
seguido sobre como reagir a indivíduos que questio-
nam ou criticam nossa fé.



99

 2. Responda a três das perguntas abaixo em seu diário de 
estudo das escrituras para ajudá-lo a pensar no que Jacó 

fez para confiar no Senhor e como essas mesmas ações ajudaram 
ou podem ajudá-lo quando as pessoas questionarem sua fé:
 a. Observe em Jacó 7:5 que graças às experiências espirituais 
que Jacó tivera, sua fé se tornara inabalável. Quais são algumas 
experiências pessoais que fortaleceram a sua fé? Como a lem-
brança ou o registro dessas experiências o ajuda quando alguém 
questiona ou critica sua fé?
 b. Em Jacó 7:8, Jacó declarou que “o Senhor Deus me derra-
mou na alma o seu Espírito”. O que você precisa fazer para 
que o Espírito possa ser derramado em sua alma? Como é que 
o Espírito Santo o ajudou ao lidar com perguntas ou críticas 
sobre sua fé?
 c. Como o hábito de estudar diariamente as escrituras e as 
palavras dos profetas modernos pode ajudá-lo quando alguém 
questionar ou criticar suas crenças? (ver Jacó 7:10–11).
 d. Alguma vez você já prestou seu testemunho a alguém que 
questionou ou criticou suas crenças? (Ver Jacó 7:12.) O que 
aconteceu?
 e. Em vez de tentar provar a veracidade de seu testemunho 
quando Serém pediu um sinal, Jacó deixou o resultado nas mãos 
do Senhor (ver Jacó 7:14). Como é útil saber que você não pre-
cisa provar a veracidade de seu testemunho para aqueles que 
desafiam sua fé?

Jacó 7:15–23
Serém é ferido, confessa e morre, levando a multidão 
nefita a voltar para o Senhor
O	Élder	Robert D.	Hales	ensinou:

“Quando	não	retaliamos	—	quando	
damos a outra face e resistimos aos 
sentimentos de raiva — nós também 
estamos seguindo o exemplo do Salvador. 
Mostramos Seu amor, que é o único poder 
capaz de subjugar o adversário e responder 

aos nossos acusadores sem devolver na mesma moeda. 
Isso não é fraqueza. Isso é coragem cristã.

Aprendemos com o passar dos anos que os desafios à 
nossa fé não são novos e provavelmente não vão desa-
parecer tão cedo. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo 
veem oportunidades em meio à oposição. (…)

“(…) Felizmente, o Senhor conhece o coração dos 
nossos acusadores e como podemos responder a eles 
do modo mais eficaz. Quando os verdadeiros discípulos 
buscam a orientação do Espírito, eles recebem a inspira-
ção adequada para tratar cada opositor. E a cada um, os 
verdadeiros discípulos respondem de maneira a convidar o 
Espírito a estar presente ” (“Coragem Cristã: O Preço de 
Seguir a Jesus”, A Liahona, outubro de 2008, p. 72).

O que você acha que significa “ver oportunidades em 
meio à oposição”?   
 

Quando	respondemos	a	quem	questiona	nossa	fé	de	
modo a convidar o Espírito do Senhor a estar presente, 
coisas boas podem acontecer. Leia Jacó 7:15–23 e des-
cubra as coisas boas que resultaram do encontro de Jacó 
com Serém. 

Que	evidências	você	vê	em	Jacó	7:21–22	de	que	Jacó	
desejava que seu confronto com Serém ajudasse outras 
pessoas?   
 

De acordo com Jacó 7:23, qual foi o efeito final que o 
confronto entre Jacó e Serém teve sobre a multidão?  
  
 

 3.  Um princípio que aprendemos no encontro de Jacó 
com Serém é o de que ao respondermos a perguntas 

ou críticas à nossa fé de um modo que convide o Espírito, 
podemos ajudar outras pessoas a voltar para o Senhor 
Escreva respostas para as seguintes perguntas sobre esse princí-
pio em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como o conhecimento desse princípio permite que você 
ajude outras pessoas a voltar para o Senhor?
 b. Como você pode procurar aplicar esse princípio?

Jacó 7:24–27
Jacó descreve as relações dos nefitas com os lamanitas 
e encerra seu registro
Leia Jacó 7:24–27. Destaque uma frase de Jacó 7:25 
que reforce a mensagem de Jacó sobre a importância 
de confiar no Senhor quando enfrentamos desafios. 

 4. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: O que você vai fazer para se prepa-

rar para uma ocasião em que alguém desafiar sua fé?

Se tiver dúvidas sobre como lidar com questões ou crí-
ticas específicas à sua fé, estude o manual Sempre Fiéis: 
Tópicos do Evangelho, o discurso de conferência geral 
do	Élder	Robert D.	Hales	“Coragem	Cristã:	O	Preço	
de Seguir a Jesus”, (A Liahona, novembro de 2008, 
p. 72), e outros recursos disponíveis nos sites LDS.org 
e youth.LDS.org.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Jacó 7 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
Respostas para a atividade do início da lição: 1) d, 2) c, 
3) a, 4) e, 5) b.
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INTRODUÇÃO A  

Enos
Por Que Estudar Este Livro?
O livro de Enos ilustra o poder da Expiação de Jesus 
Cristo para purificar o povo do pecado e torná-los 
íntegros. Enos lutou diante de Deus em fervorosa ora-
ção antes que seus pecados fossem perdoados. Então, 
orou pelo bem-estar espiritual dos nefitas e dos lama-
nitas. Ele passou o restante de sua vida trabalhando 
para a salvação deles. Ao estudar o livro de Enos, você 
pode aprender lições importantes sobre a oração, o 
arrependimento e a revelação. Também pode apren-
der que, ao receber as bênçãos da Expiação, as pes-
soas desejam compartilhar essas bênçãos com outros.

Quem Escreveu Este Livro? 
Enos, filho de Jacó e neto de Leí e Saria, foi o autor 
deste livro. Enos escreveu que seu pai o ensinou “nos 
preceitos e na admoestação do Senhor” (Enos 1:1). 
Perto do fim de sua vida, Enos escreveu que ele havia 
declarado “a palavra segundo a verdade que está em 
Cristo” (Enos 1:26) durante todos os seus dias. Antes 
de sua morte, Enos entregou as placas menores de 
Néfi a seu filho Jarom. Enos concluiu seu registro 
regozijando-se no dia em que estaria diante de seu 
Redentor. Ele declarou: “Então verei a sua face com 
prazer e ele me dirá: Vem a mim, ó bendito; há um 
lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai” 
(Enos 1:27).

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Enos encerrou seu registro declarando que 179 anos 
se haviam passado desde que Leí saíra de Jerusalém 
(ver Enos 1:25). Isso coloca a data de seus escritos 
entre aproximadamente 544 a.C. (quando Jacó encer-
rou seu registro) e 420 a.C. Enos escreveu esse registro 
enquanto morava na terra de Néfi.

UNIDADE 10: DIA 3

Enos
Introdução
Depois de refletir sobre as palavras do pai, Enos ora 
e recebe a remissão de seus pecados. Então, ele orou 
pelo bem-estar espiritual dos nefitas e dos lamanitas e 
passou sua vida trabalhando para a salvação deles.

Enos 1:1–8
Depois de refletir sobre as palavras do pai, Enos ora e 
recebe a remissão de seus pecados
Leia Enos 1:1, 3 e observe a influência que Jacó teve 
sobre Enos. Embora Enos fosse filho e neto de profetas, 
ele ainda precisou vivenciar o poder da Expiação de 
Jesus Cristo por si mesmo.

Pense em uma ocasião em que você sentiu muita fome. 
Circule abaixo algumas palavras que descrevam o que 
você sente quando está com fome:

vazio

fraco

insatisfeito

faminto

dor

ansioso

desejo

Marque a frase “minha alma ficou faminta” em Enos 
1:4. Em sua opinião, o que isso significa?   
 

A frase “minha alma ficou faminta” pode envolver 
sentimentos como um vazio espiritual ou dor ou o 
desejo de sentir-se espiritualmente satisfeito. Enos 
escreveu sobre uma ocasião em que sentiu essa fome 
espiritual. Ele escreveu que as palavras de seu pai 
“[penetraram-lhe] profundamente o coração” (Enos 
1:3). Ao refletir sobre essas palavras, teve desejos que 
o levaram a agir com fé. Suas ações fiéis trouxeram 
mudanças em sua vida e as bênçãos do Senhor.
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 1. Comece uma série de exercícios que vai ajudá-lo a 
entender o que aconteceu com Enos e a relacionar isso 

com sua vida, dividindo uma página de seu diário de estudo das 
escrituras em seis seções e intitulando cada seção da seguinte 
forma:

O que Enos desejava: O que eu desejo:

O que Enos fez: O que preciso fazer:

A experiência de Enos: Minha experiência:

 2. Leia Enos 1:2–3 e procure frases que indicam o que 
Enos desejava ter em sua vida. Escreva essas frases na 

seção marcada “O que Enos desejava” no quadro de seu diário 
de estudo das escrituras.

O desejo de Enos pela remissão de seus pecados nos 
ajuda a entender o que ele quis dizer em Enos 1:4 
quando escreveu: “Minha alma ficou faminta”. Além 
de fome de perdão, Enos também desejou “a vida 
eterna e a alegria dos santos” (Enos 1:3). Ele queria 
sentir a felicidade que advém de ser digno de estar 
com o Senhor e com outros que são justos. 

 3.  Reflita se você tem alguns dos mesmos sentimentos 
de fome espiritual que Enos descreveu. No quadro de seu 

diário de estudo das escrituras, na seção marcada “O que eu 

desejo”, escreva sobre alguns dos desejos espirituais pelos quais 
você anseia na vida.

Os desejos de Enos o levaram a exercer a fé e a agir. 
Em Enos 1:2, identifique e marque a palavra que Enos 
usou para descrever o esforço que fez. Observe que 
Enos não lutou com Deus mas perante Deus em oração. 
Essa luta envolve uma luta mental e espiritual para 
mostrar ao Pai Celestial a sinceridade de nossos dese-
jos e de nossa disposição de nos arrepender e fazer 
as mudanças necessárias em nossa vida. Em Enos 1:4, 
Enos registrou alguns detalhes, descrevendo sua luta.

 4. Leia Enos 1:4 e marque as coisas que Enos fez para 
mostrar que era sincero ao buscar a remissão de seus 

pecados. Relacione o que você identificar em “O que Enos fez” 
no quadro de seu diário de estudo das escrituras.

A palavra súplica em Enos 1:4 significa um pedido 
humilde feito com grande desejo. Nossas orações 
podem não ser tão longas quanto a de Enos, mas pre-
cisam ser sinceras.

 5. No quadro de seu diário de estudo das escrituras, na 
seção “O que preciso fazer” escreva seus pensamentos 

sobre como você pode mostrar sinceridade ao Senhor ao orar e 
ao buscar Suas bênçãos espirituais. 

 6. O empenho fiel e sincero de Enos trouxe grandes bên-
çãos a sua vida. Leia Enos 1:5–8 e marque a experiência 

de Enos. Aliste essas coisas na seção “A experiência de Enos”, no 
quadro de seu diário de estudo das escrituras. Ao ler os versículos 
5 e 6, observe como Enos soube que havia sido perdoado. A voz 
mencionada no versículo 5 foi uma voz que veio à mente de Enos 
(ver Enos 1:10).
Enos 1:7–8 ensina que, se exercermos fé em Jesus 
Cristo, nossos pecados podem ser perdoados e 
podemos tornar-nos íntegros. Nosso desejo de 
melhorar, nossas orações sinceras e nossos esforços 
para nos arrepender são maneiras pelas quais pode-
mos mostrar fé em Jesus Cristo.

O Presidente Dieter F. Uchtdorf, da Primeira Presidên-
cia, explicou como a nossa culpa pode ser eliminada ao 
exercermos fé em Jesus Cristo e nos arrependermos de 
nossos pecados:

“Uma vez que estejamos sinceramente 
arrependidos, Cristo retirará o fardo da 
culpa por nossos pecados. Saberemos 
por nós mesmos que fomos perdoados 
e estamos limpos. O Espírito Santo será 
prova disso: Ele é o Santificador, não há 

maior testemunho de perdão do que esse. (…)

[O Senhor] declarou: ‘Eis que aquele que se arrepen-
deu de seus pecados é perdoado e eu, o Senhor, deles 
não mais me lembro’ (D&C 58:42).
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Satanás tentará fazer-nos acreditar que nossos peca-
dos não foram perdoados porque nos lembramos deles. 
Satanás é mentiroso; ele tenta turvar nossa visão e 
desviar-nos do caminho do arrependimento e do per-
dão. Deus não nos prometeu que não nos lembraríamos 
de nossos pecados. Essa lembrança ajuda-nos a evitar 
que cometamos os mesmos erros novamente. Mas se 
permanecermos firmes e fiéis, a lembrança de nossos 
pecados será suavizada com o tempo. Isso faz parte do 
processo necessário de cura e santificação” (“O Ponto 
de Retorno Seguro”, A Liahona, maio de 2007, p. 99).

Para ajudá-lo a aplicar as palavras do Presidente 
Uchtdorf, reflita sobre as seguintes perguntas: Quando 
você sentiu que o Senhor o perdoou de seus pecados? 
Como você soube que havia sido perdoado? Você sen-
tiu recentemente o perdão do Senhor?

 7. Depois de refletir sobre as perguntas acima, registre 
na seção “Minha experiência” no quadro de seu diário de 

estudo das escrituras o que você sentiu ao receber o perdão. Ou 
você pode escrever sobre o que espera sentir ao exercer fé em 
Jesus Cristo.

Enos 1:9–27
Enos ora pelos nefitas e lamanitas e trabalha com outras 
pessoas pela salvação deles

Este desenho ilustra a oração de Enos. Ele orou pri-
meiro por si mesmo e depois expandiu suas orações 
para incluir outros. Leia Enos 1:9–10 e marque em 
suas escrituras por quem Enos orou em segundo lugar. 
Leia Enos 1:11–14 e marque por quem Enos orou em 
terceiro lugar. 

 8. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Com base na descrição feita por 

Enos das intenções dos lamanitas em Enos 1:14, o que o impres-
sionou nessa oração que ele fez por eles?

Aprendemos com o exemplo de Enos que ao viven-
ciar as bênçãos da Expiação de Cristo, procuramos 
ajudar outras pessoas a receber a salvação. Para 
ajudá-lo a lembrar dessa verdade, você pode escrever 
toda ou parte da seguinte declaração do Presidente 
Howard W. Hunter na margem de suas escrituras:

“Toda vez que sentimos as bênçãos da 
Expiação em nossa vida, não podemos 
deixar de preocupar-nos com o bem-estar 
de nossos irmãos. (…)

 “Uma grande evidência da conversão 
pessoal é o desejo de compartilhar o 

evangelho com os outros” [The Teachings of Howard W. 
Hunter [Os Ensinamentos de Howard W. Hunter], 
Clyde J. Williams, 1997, pp. 248–249].

Leia Enos 1:19–20, 26 e marque palavras ou frases que 
mostrem a sinceridade dos desejos de Enos para com 
os nefitas e os lamanitas depois de ter orado por eles.

Leia Enos 1:27 e procure evidências da alegria que 
Enos sentiu por seus esforços e pela garantia de vida 
eterna que ele recebeu.

 9. Para ajudá-lo a aplicar o que aprendeu nesta lição, 
ore para decidir uma ou mais maneiras pelas quais você 

pode seguir o exemplo de Enos. Escolha uma declaração abaixo 
e complete-a em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como Enos, desejo receber a remissão de meus pecados. Vou 
mostrar ao Senhor que sou sincero nesse desejo fazendo o 
seguinte: …
 b. Como Enos, desejo ajudar os membros de minha família e 
amigos a achegarem-se a Jesus Cristo. Uma pessoa que vou pro-
curar ajudar é (nome da pessoa). Vou procurar ajudar essa pes-
soa fazendo o seguinte: …
 c. Enos orou pelos lamanitas, que poderiam ser considerados 
seus inimigos. Como Enos, quero mostrar o amor do Senhor para 
aqueles que são rudes comigo. Uma maneira pela qual vou fazer 
isso é …

Procure cumprir o que você escreveu em seu diário de 
estudo das escrituras. Se você exercer fé na Expiação de 
Jesus Cristo e se arrepender, poderá sentir o perdão, a 
alegria e um desejo maior de ajudar os outros.

 10. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Enos 1 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

Eu

?
?
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INTRODUÇÃO A  

Jarom
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Jarom, você verá que Deus 
cumpre Sua promessa de abençoar aqueles que guar-
dam Seus mandamentos. Aprenderá também sobre 
o empenho dos reis, profetas, mestres e sacerdotes 
nefitas da época de Jarom em ajudar as pessoas a se 
arrepender e a evitar a destruição. 

Quem Escreveu Este Livro? 
Jarom, filho de Enos, escreveu este livro. Tal como seu 
pai — e como seu avô Jacó e seu bisavô Leí — Jarom 
tinha o espírito de profecia e de revelação (ver Jarom 
1:2). Quando terminou seu registro, ele passou as pla-
cas menores de Néfi para seu filho Ômni.

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
O livro de Jarom cobre aproximadamente 59 anos, 
de 420 a.C. a 361 a.C. (ver Enos 1:25; Jarom 1:13). Foi 
escrito na terra de Néfi. 

INTRODUÇÃO A  

Ômni
Por Que Estudar Este Livro?
Por meio de seu estudo do livro de Ômni, você 
aprenderá que o Senhor protegeu os nefitas justos 
e os conduziu à terra de Zaraenla (ver Ômni 1:7, 
12–13). O livro de Ômni também menciona outros 
grupos — os mulequitas (ou povo de Zaraenla) e 
os jareditas — que o Senhor guiou para a terra 
prometida.

Quem Escreveu Este Livro? 
O livro de Ômni foi escrito por cinco homens diferen-
tes: Ômni, Amaron, Quêmis, Abinadom e Amaléqui. 
Ômni era filho de Jarom e trineto de Leí e Saria. Ele se 
descreveu como um “homem iníquo” que “não [guar-
dou] (…) os mandamentos do Senhor” (Ômni 1:2). 
Amaron (filho de Ômni), Quêmis (irmão de Amaron) 
e Abinadom (filho de Quêmis) também acrescenta-
ram breves relatos. O filho de Abinadom, Amaléqui, 
escreveu a maior parte do livro de Ômni e foi a última 
pessoa a escrever nas placas menores de Néfi. Ele 
entregou as placas para o rei Benjamim. 

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Os vários autores do livro de Ômni escreveram em 
algum momento entre 361 a.C. e 130 a.C. Os quatro 
primeiros autores escreveram na terra de Néfi. Amalé-
qui escreveu seu registro na terra de Zaraenla. 

UNIDADE 10: DIA 4

Jarom e Ômni
Introdução
Os livros de Jarom e Ômni contêm os escritos finais 
das placas menores de Néfi. Jarom recebeu as placas de 
seu pai, Enos, e registrou as lutas e bênçãos dos nefitas 
ao longo de um período de aproximadamente 60 anos. 
Depois, ele passou as placas a seu filho Ômni. O livro 
de Ômni contém os escritos de cinco diferentes guar-
dadores dos registros nefitas e cobre aproximadamente 
230 anos. 

Jarom 1:1–15; Ômni 1:5–7
Jarom descreve como os nefitas prosperaram enquanto 
guardaram os mandamentos do Senhor
Para se preparar para estudar um importante princípio 
ensinado em Jarom e Ômni, leia a seguinte experiência 
compartilhada pelo Presidente Dieter F. Uchtdorf, da 
Primeira Presidência:

“Lembro-me de quando estava preparando-me para 
ser treinado como piloto de caça. Passamos muito 
tempo em nosso treinamento militar preliminar 
fazendo exercícios físicos. Ainda não tenho certeza 
do motivo pelo qual aquelas infindáveis corridas 
eram consideradas uma parte preparatória essencial 
para tornar-nos pilotos. Mesmo assim, corremos, 
corremos e corremos um pouco mais.

Quando estava correndo, comecei a notar algo que, 
sinceramente, deixou-me preocupado. Por muitas 
vezes, fui ultrapassado por homens que fumavam, 
bebiam e faziam todo tipo de coisa contrária ao evan-
gelho e, particularmente, à Palavra de Sabedoria.

Lembro-me de ter pensado: ‘Espere um pouco! Não 
sou eu que deveria poder correr e não me cansar?’ Mas 
eu estava cansado, e fui ultrapassado por pessoas que 
inquestionavelmente não seguiam a Palavra de Sabe-
doria. Confesso que isso me deixou intrigado na época. 
Perguntei a mim mesmo: ‘A promessa era verdadeira 
ou não?’” (“Prosseguir com Paciência”, A Liahona, 
maio de 2010, p. 56).

Alguma vez você já se perguntou se ou como o Senhor 
iria cumprir sua promessa de abençoá-lo por guardar 
os mandamentos?

O profeta Jarom, que era filho de Enos, explicou como 
uma promessa específica do Senhor para seus pais foi 
confirmada, ou se mostrou verdadeira. Leia Jarom 1:9 e 
marque a promessa que o Senhor confirmou ao povo. 
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 1. Jarom mostrou que, quando seguimos os manda-
mentos de Deus, prosperamos. Para ver exemplos 

dessa verdade, estude cada uma das referências das escrituras 
abaixo e responda às perguntas que se seguem em seu diário de 
estudo das escrituras:
 a. Jarom 1:4–5, 8. Quais são alguns exemplos de ocasiões em 
que os nefitas foram obedientes e como eles foram abençoados?
 b. Jarom 1:7, 10–12. Que papel os profetas e outros líderes desem-
penharam para ajudar os nefitas a ser obedientes e a prosperar?
 c. Ômni 1:5–7 Como a promessa de Deus foi confirmada mais 
tarde de um modo diferente?

Leia o que o Presidente Uchtdorf ensinou 
e testificou sobre a ocasião em que se 
perguntou se o Senhor realmente confir-
maria a promessa dada na Palavra de 
Sabedoria: “A resposta não veio imediata-
mente. Mas, por fim, aprendi que as 

promessas de Deus nem sempre são cumpridas tão 
rapidamente ou da maneira que esperamos. Elas podem 
vir de acordo com o tempo Dele e à maneira Dele. Anos 
depois, pude ver a comprovação clara das bênçãos 
físicas que recebem os que obedecem à Palavra de 
Sabedoria, além das bênçãos espirituais que advêm 
imediatamente após a obediência a cada lei de Deus. 
Recordando, sei com certeza que as promessas do Senhor 
são, sem dúvida, cumpridas, embora talvez nem sempre com 
rapidez ” (“Prosseguir com Paciência”, p. 56).

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, descreva uma 
ocasião em que o Senhor o abençoou ou fez prosperar por 

guardar Seus mandamentos. Com base em sua experiência, o que 
você é capaz de testemunhar sobre o Senhor e Suas promessas?

Ômni 1:1–30
Os guardadores dos registros narram a história dos nefitas
Os descendentes de Jarom escreveram o livro de 
Ômni, que cobre cerca de 230 anos. Marque os 
nomes dos vários homens que cuidaram das placas 
menores após Jarom. Você pode encontrá-los em 
Ômni 1:1, 4, 9, 10, 12 e 25.

O livro de Ômni descreve vários acontecimentos 
importantes da história do Livro de Mórmon. Você 
deve lembrar que, na época de Néfi, os nefitas deixa-
ram os lamanitas e se estabeleceram em um lugar ao 
qual chamaram a terra de Néfi. Essa migração é repre-
sentada no mapa pela seta que sai da terra da primeira 
herança para a terra de Néfi.

Leia Ômni 1:12–13 e identifique como os nefitas passa-
ram a morar na terra de Zaraenla. Você pode sublinhar 
todas as frases desses versículos que indicam que os 
nefitas viajaram com a orientação e o poder do Senhor. 
No mapa, a seta que vai da terra de Néfi para a terra de 
Zaraenla representa essa migração. 

Leia Ômni 1:14–19 e procure semelhanças e diferenças 
entre os nefitas e o povo que eles descobriram na terra 
de Zaraenla. 

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como a falta das escrituras afetou o povo de Zaraenla?
 b. Como o conhecimento desse fato o ajuda a se sentir mais 
grato pelas escrituras e a ser mais diligente em estudá-las?

O livro de Ômni também introduz dois outros grupos 
de pessoas que você vai estudar mais tarde, no Livro de 
Mórmon. Para identificar um desses grupos, leia Ômni 
1:20–22 e escreva a palavra jareditas em suas escrituras 
junto a esses versículos. Coriântumr foi um dos dois 
últimos sobreviventes da nação jaredita, o outro foi o 
profeta Éter. Você vai aprender sobre os jareditas em 
seu estudo do livro de Éter.

Visão Geral da 
Migração Nefita

Terra de Desolação
(onde os ossos dos jareditas 

 estavam “espalhados na terra 
do norte” [Ômni 1:22])

Terra de Zaraenla
(onde os nefitas se 

 uniram aos mulequitas)

Terra de Néfi
(lar dos nefitas após sua 
 separação dos lamanitas)

Terra da Primeira Herança
(onde o grupo de Leí se estabeleceu 
originalmente; principal residência 

dos lamanitas)

Mar 
Ocidental

Tentativa fracas-
sada de retornar 
à terra de Néfi

Segunda 
tentativa, sob 
a direção de 
Zênife, para 

voltar à terra 
de Néfi



105

Para aprender algo a respeito do último grupo de pes-
soas mencionadas em Ômni, observe a seta no mapa 
que vai da terra de Zaraenla até quase a terra de Néfi e 
depois volta para Zaraenla, e a seta que sai da terra de 
Zaraenla e se estende por todo o caminho até a terra 
de Néfi. Essas setas representam as migrações do povo 
de Zênife, que são mencionadas em Ômni 1:27–30. 
(Você pode escrever “povo de Zênife” ao lado desses 
versículos.) Você vai aprender sobre esse grupo de 
pessoas ao estudar o livro de Mosias.

O Livro de Mórmon não tem a pretensão de ser um 
registro de todos os povos que habitaram as Américas. 
Além dos jareditas, do povo de Zaraenla e dos descen-
dentes de Leí, houve outros que vieram para o conti-
nente americano também. O Presidente Anthony W. 
Ivins, da Primeira Presidência, afirmou na conferência 
geral de abril de 1929: “O Livro de Mórmon (…) não 
nos diz que não havia ninguém aqui antes [dos povos 
do Livro de Mórmon]. Tampouco nos diz que não 
houve pessoas que vieram depois” (Conference Report, 
abril de 1929, p. 15).

Observe em Ômni 1:23–24 que a parte final desse livro 
foi escrita por Amaléqui. Ele viveu durante o tempo do 
rei Benjamin, após a migração dos nefitas para a terra 
de Zaraenla. Leia Ômni 1:25–26 e marque um convite 
que Amaléqui faz três vezes.

Observe que cada um dos três convites para vir a 
Cristo encontrados em Ômni 1:25–26 é seguido da 
palavra e, bem como de 
uma orientação espe-
cífica que nos ajuda a 
saber como achegar-nos 
a Cristo. Leia novamente 
Ômni 1:25–26 e marque 
o que Amaléqui nos 
incentivou a fazer para 
achegar-nos a Cristo.

Você deve ter encontrado 
o seguinte conselho 
sobre como nos achegar 
a Cristo:

•	Acreditar
•	 Participar	de	Sua	salva-

ção (receber as bênçãos 
de Sua Expiação)

•	Oferecer	toda	a	sua	alma	a	Ele	(dar	seu	coração,	seus	
desejos e seus melhores esforços, sem nada reter)

•	 Jejuar	e	orar
•	 Perseverar	até	o	fim
Amaléqui fez uma promessa no final de Ômni 1:26 para 
aqueles que seguirem esse conselho. Encontre a pro-
messa e complete o seguinte princípio: Se nos achegar-
mos a Cristo e perseverarmos até o fim   
 .

 4. Escolha uma das frases do conselho sobre como nos 
achegar a Cristo citado acima e escreva ou faça um esboço 

em seu diário de estudo das escrituras de um discurso de um a dois 
minutos explicando como podemos achegar-nos a Cristo por meio 
da aplicação desse princípio.

Por exemplo, você pode escrever um discurso sobre como o jejum 
e a oração podem ajudar-nos a achegar-nos a Cristo. Seu dis-
curso pode incluir (1) a leitura de Ômni 1:25–26 explicando com 
suas próprias palavras a frase que você escolheu, (2) outras escri-
turas que esclareçam ou ampliem o significado da frase, (3) uma 
experiência de sua vida ou da vida de alguém que você conhece 
que mostre um exemplo da frase, e (4) seus pensamentos, senti-
mentos e testemunho.
Seu professor pode pedir que você compartilhe seu 
discurso na próxima vez que vocês se reunirem. Você 
também pode compartilhar seu discurso em uma noite 
familiar ou em outra ocasião.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Jarom–Ômni e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

Aqueles que escreveram as 
escrituras frequentemente 
enfatizaram verdades impor-
tantes por meio da repetição. 
Ao descobrir palavras, frases e 
ideias repetidas, procure enten-
der por que elas são enfatiza-
das e o que o Senhor quer que 
você aprenda com elas.

Procurar Palavras, 
Frases e Ideias 
Repetidas nas 
Escrituras
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INTRODUÇÃO ÀS  

Palavras de 
 Mórmon
Por Que Estudar Este Livro?
Por meio do estudo das Palavras de Mórmon, você 
pode aumentar sua fé no fato de que “o Senhor sabe 
todas as coisas” (Palavras de Mórmon 1:7) e de que Ele 
guia Seus servos para levar a efeito Seus propósitos. 
Como relato histórico, o livro serve de ponte entre as 
placas menores de Néfi (1 Néfi–Ômni) e o resumo de 
Mórmon das placas maiores de Néfi (Mosias–4 Néfi). 
As Palavras de Mórmon podem ajudá-lo a compreen-
der melhor quais registros Mórmon resumiu ao compi-
lar o Livro de Mórmon. Também apresenta a você a fé 
e as realizações do rei Benjamim. 

Quem Escreveu Este Livro? 
Mórmon escreveu esse livro. Ele foi profeta, guarda-
dor de registros e aquele que resumiu e compilou o 
Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon tem esse nome 
por causa dele. Também foi um general nefita e um 
pai justo. O profeta Morôni era filho dele. 

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Mórmon escreveu o livro por volta de 385 d.C., depois 
de ter “[testemunhado] quase toda a destruição de 
[seu] povo, os nefitas” (Palavras de Mórmon 1:1). Mór-
mon não registrou onde ele estava quando escreveu 
esse livro. 

INTRODUÇÃO A  

Mosias
Por Que Estudar Este Livro?
Em seu estudo do livro de Mosias, você lerá vigoro-
sos testemunhos da missão de Jesus Cristo. Também 
aprenderá sobre as pessoas que o Senhor livrou do 
cativeiro do pecado e da opressão física. Além disso, 
você aprenderá como o empenho justo de pessoas 
como o rei Benjamim, Abinádi e Alma proporciona-
ram imensas bênçãos a outras pessoas. Por outro lado, 
você verá como as escolhas erradas de pessoas como 
Zênife e seu filho, o rei Noé, trouxeram consequências 
negativas para eles próprios e para seu povo. 

Quem Escreveu Este Livro? 
Mórmon compilou e resumiu os registros de vários 
outros escritores para criar o livro de Mosias. O livro 
recebe o nome de Mosias, que era filho do rei Benja-
mim. Mosias foi um profeta, vidente, revelador e rei 
que governou em Zaraenla desde aproximadamente 
124 a.C. até 91 a.C. Ele recebeu o nome de seu avô, 
Mosias, que também foi rei de Zaraenla (ver Ômni 
1:12–13, 19).

Mórmon resumiu vários registros para compilar o livro 
de Mosias. Ele resumiu e citou o registro mantido por 
Mosias nas placas maiores de Néfi, que detalhavam a 
história dos nefitas na terra de Zaraenla (ver Mosias 1–7; 
25–29). Também usou trechos do registro de Zênife, 
que narrou a história do povo de Zênife desde a época 
em que partiram de Zaraenla até que voltaram para lá 
(ver Mosias 7–22). Além disso, Mórmon citou e resumiu 
partes dos escritos de Alma, que preservou as palavras 
de Abinádi (ver Mosias 17:4) e manteve um registro de 
seu próprio povo (ver Mosias 18; 23–24).

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Os registros originais usados como fonte para o livro 
de Mosias provavelmente foram escritos entre 200 a.C. 
e 91 a.C. Mórmon resumiu esses registros em alguma 
época entre 345 d.C. e 385 d.C. Mórmon não registrou 
onde ele se encontrava quando compilou esse livro. 
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UNIDADE 11: DIA 1

Palavras de 
Mórmon–Mosias 2
Introdução
O livro intitulado Palavras de Mórmon serve de ponte 
entre as placas menores de Néfi e o resumo das placas 
maiores de Néfi feito por Mórmon. Escrito quase 400 
anos depois do nascimento de Jesus Cristo, este livro 
contém uma breve explicação do que são as placas 
menores de Néfi e por que Mórmon sentiu a necessi-
dade de incluí-las com os outros escritos sagrados. As 
Palavras de Mórmon também fornecem informações 
valiosas sobre por que o rei Benjamin teve grande 
influência sobre seu povo.

As placas menores de Néfi dedicavam-se essencialmente 
aos assuntos espirituais e ao ministério e ensinamentos 
dos profetas. As placas maiores de Néfi continham prin-
cipalmente a história secular do povo escrita pelos reis, 
começando por Néfi (ver 1 Néfi 9:2–4). Desde a época de 
Mosias, no entanto, as placas maiores também passaram 
a incluir coisas de grande importância espiritual.

As placas de Mórmon, ou as placas de ouro entregues 
a Joseph Smith, continham um resumo feito por Mór-
mon das placas maiores de Néfi, com muitos comen-
tários. Essas placas de ouro também continham uma 
continuação da história escrita por Mórmon e acrésci-
mos feitos por seu filho Morôni.

Mosias 1 é um registro dos ensinamentos do rei Benja-
mim a seus filhos. Ele ensinou a eles que as escrituras 
nos ajudam a lembrar-nos de Deus e a guardar Seus 
mandamentos. Quando o rei Benjamim chegou ao fim 
de sua vida, ele desejou falar a seu povo sobre seu ser-
viço como rei e incentivá-los a ser obedientes a Deus. 
O discurso do rei Benjamim está registrado em Mosias 
2–5 e descreve o sofrimento de Cristo e a Expiação, o 
papel da justiça e da misericórdia, e a necessidade de 
tomarmos sobre nós o nome de Cristo por convênio. 
No início de seu discurso, registrado em Mosias 2, o 
rei Benjamim enfatizou a necessidade de servir a Deus 

servindo aos outros e o estado feliz daqueles que guar-
dam os mandamentos.

Palavras de Mórmon 1:1–11
Mórmon testifica que Deus preservou vários registros 
para um sábio propósito
Pense em uma ocasião em que você se sentiu inspirado 
pelo Espírito a fazer algo. Você sabia qual seria o resul-
tado de tudo aquilo se seguisse a inspiração? O que lhe 
deu a determinação e a fé para seguir a inspiração?

O profeta Mórmon foi ordenado por Deus a resumir 
os registros de seu povo, que haviam sido mantidos 
nas placas de Néfi. Por volta de 385 d.C., quando ele 
estava prestes a entregar seus registros resumidos para 
seu filho, Morôni, ele seguiu uma inspiração, mesmo 
não sabendo qual seria o resultado.

Mórmon encontrou algo que ele estava procurando entre 
os registros. Leia Palavras de Mórmon 1:3 para descobrir 
o que ele encontrou. (“Estas placas” se referem às placas 
menores de Néfi, que continham de 1 Néfi até Ômni.) 
Leia Palavras de Mórmon 1:4–6 marque em suas escritu-
ras por que Mórmon ficou contente quando descobriu o 
que estava escrito naquelas placas menores.

Leia Palavras de Mórmon 1:7 e identifique por que 
Mórmon incluiu essas placas menores com seu resumo 

1 Néfi a 
Ômni

Placas Menores

Palavras de Mórmon

Mosias a 
4 Néfi

Placas Maiores
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das placas de Néfi. Você pode marcar este princípio 
em suas escrituras: “O Senhor sabe todas as coisas”. 
Por compreender e acreditar nessa verdade, você pode 
desenvolver a fé para obedecer à inspiração que rece-
ber do Espírito Santo.

O Senhor ordenou que Néfi fizesse as placas meno-
res e nelas escrevesse as coisas sagradas de seu povo 
1 Néfi 9:3). Naquela ocasião, Néfi declarou: “Orde-
nou-me portanto o Senhor que fizesse estas placas 
para um sábio propósito seu, o qual me é desconhe-
cido” (1 Néfi 9:5).

Esse propósito ficou claro séculos mais tarde, em 1828, 
quando o Profeta Joseph Smith começou a traduzir as 
placas de ouro. Ele traduziu primeiro 116 páginas do 
manuscrito do resumo feito por Mórmon das pla-
cas maiores de Néfi, mas então essas páginas foram 
perdidas ou roubadas, quando Joseph permitiu que 
Martin Harris as levasse. O Senhor disse a Joseph que 
não retraduzisse a parte perdida porque homens maus 
planejavam alterar as palavras das páginas perdidas e 
assim desacreditar a autenticidade do Livro de Mór-
mon. O Senhor disse a Joseph que traduzisse a história 
contida nas placas menores, que cobriam o mesmo 
período de tempo. Essa história se concentrava mais 
nas coisas sagradas (ver D&C 10:10, 41–43; ver tam-
bém 1 Néfi 9:3–4).

Esse ocorrido é uma evidência significativa de que o 
Senhor conhece todas as coisas que estão por vir. Ele 

sabia que a história escrita nas placas menores seria 
necessária e fez com que Mórmon as acrescentasse a 
seu resumo.

Como o conhecimento dessa verdade o ajuda ao rece-
ber sussurros do Espírito?

 1. Descreva em seu diário de estudo das escrituras uma 
ocasião em que você ou alguém que você conhece colo-

cou em prática uma inspiração do Espírito Santo, mesmo sem 
compreendê-la a princípio. Escreva como você acha que pode 
preparar-se melhor para reconhecer e seguir a inspiração do 
Senhor. Lembre-se de que, quando somos fiéis aos sussurros do 
Santo Espírito, o Senhor vai “[atuar em nós], para que [façamos] 
segundo a sua vontade” (Palavras de Mórmon 1:7).

Palavras de Mórmon 1:12–18
O rei Benjamim derrota os lamanitas e reina em retidão
O rei Benjamim foi um rei justo, que enfrentou muitos 
obstáculos durante o seu reinado, inclusive uma guerra 
com os lamanitas e contendas sobre doutrina entre o 
seu povo. O rei Benjamim liderou os exércitos dos nefi-
tas “com a força do Senhor” contra seus inimigos, e a 
paz foi finalmente estabelecida na terra (ver Palavras 
de Mórmon 1:13–14). Com a ajuda de “santos profe-
tas”, ele trabalhou para repreender os falsos profetas e 
mestres que estavam causando discórdia entre as pes-
soas, estabelecendo assim também a paz que advém da 
retidão (ver Palavras de Mórmon 1:15–18).
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Leia Palavras de Mórmon 1:12–18 e preencha os espa-
ços em branco abaixo com os números dos versículos 
que melhor ensinam as seguintes verdades:

•	O	Senhor	chama	profetas	que	podem	conduzir	as	
pessoas à paz, apesar dos desafios. --------------------

•	 Podemos	encontrar	a	paz,	seguindo	a	liderança	
inspirada dos profetas. --------------------

•	Com	a	força	do	Senhor,	podemos	vencer	desafios.	
--------------------

Mosias 1:1–18
O rei Benjamim ensina a seus filhos a importância das 
escrituras
Imagine como seria sua vida se você nunca tivesse tido 
as escrituras para ler, estudar e ser ensinado com elas. 

O rei Benjamim ensinou a seus filhos como sua vida 
teria sido diferente se eles não tivessem tido as escri-
turas. Conforme registrado em Mosias 1:3–5, por três 
vezes ele usou uma variação da frase “se não fosse por 
estas coisas [as escrituras]” para ajudar seus filhos a 
compreender a importância das escrituras.

 2. Ao ler Mosias 1:1–8, identifique as bênçãos que os 
nefitas teriam perdido se não tivessem as escrituras. 

Compare com o que você aprendeu em Ômni 1:17–18. Em seu 
diário de estudo das escrituras, escreva três ou quatro frases que 
completem a seguinte frase: Se eu não tivesse as escrituras …

Você pode escrever o seguinte princípio em suas escri-
turas, ao lado de Mosias 1:1–8: O estudo diligente 
das escrituras nos ajuda a conhecer e guardar os 
mandamentos.

O rei Benjamim ensinou a seu povo a importância de 
serem fiéis aos mandamentos e explicou o que acon-
tece com aqueles que são iníquos, depois de terem sido 
um “povo altamente favorecido pelo Senhor” (Mosias 
1:13). Leia Mosias 1:13–17 e compare Mosias 1:13 com 
Alma 24:30. Em seguida, identifique pelo menos cinco 
consequências que sobrevêm àqueles que se afastam 
do Senhor. Você pode marcar ou enumerar essas con-
sequências em suas escrituras.

Mosias 2:1–41
Os nefitas se reúnem para ouvir as palavras do rei 
Benjamim
Leia Mosias 2:1–9 e escreva respostas para as seguintes 
perguntas:

•	Quem	estava	reunido?	  
 

•	Onde	se	reuniram?	  
 

•	O	que	foi	feito	para	que	a	multidão	pudesse	ouvir	as	
palavras do rei Benjamim?   
 

Para entender melhor o caráter do rei Benjamim, leia 
Mosias 2:11–15 e identifique frases que mostrem que o 
rei Benjamim se preocupava com a retidão e o serviço 
em vez de fama ou reconhecimento.

Depois, pondere a seguinte declaração do 
Presidente Howard W. Hunter: “Não se 
preocupem demais com o status. Estão 
lembrados do conselho do Salvador no 
tocante às pessoas que buscam ‘os primei-
ros lugares’ ou as ‘primeiras cadeiras’? ‘O 

maior dentre vós será vosso servo’ (Mateus 23:6, 11). É 
importante ter reconhecimento. Mas nosso foco deve ser 
a retidão, não os aplausos; o serviço, não o status” (“Às 
Mulheres da Igreja”, A Liahona, janeiro de 1993, p. 102).

Estude Mosias 2:16–17 e marque o princípio que pode-
mos aprender com o rei Benjamim sobre o serviço: 
Quando estamos servindo nosso próximo, estamos 
servindo a Deus. (Mosias 2:17 é uma passagem de 
domínio das escrituras. Você pode marcá-la de modo 
distinto para conseguir localizá-la no futuro.)

Pense em uma ocasião em que alguém abençoou sua 
vida por prestar-lhe um serviço. Como você mostrou 
(ou como poderia mostrar) gratidão a Deus pela pes-
soa que serviu tanto a você quanto a Deus em retidão? 
Como você mostrou gratidão a essa pessoa?

Depois de ensinar seu povo sobre a necessidade de 
servirem aos outros, o rei Benjamim ensinou sobre as 
muitas formas pelas quais Deus nos abençoa e sobre 
nossa necessidade de sermos gratos a Ele.
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 3.  Ao estudar Mosias 2:19–24, 34, reflita sobre as mui-
tas maneiras pelas quais Deus o abençoa. Pense em como 

pode mostrar gratidão a Ele. Depois responda às seguintes per-
guntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Por que o rei Benjamim se refere a si mesmo e a seu povo 
como “servos inúteis”?
 b. Por que é importante lembrar nossa dívida para com Deus?

A palavras do rei Benjamim nos ensinam que, quando 
nos sentimos em dívida para com Deus, queremos 
servir aos outros, e nossa gratidão aumenta.

Em Mosias 2:34, o rei Benjamim ensinou que devemos 
“entregar” a Deus tudo o que temos e somos. Entregar 
significa “dar ou submeter-se”. Você pode escrever 
a definição junto a essa palavra em suas escrituras. 
Reflita sobre como podemos dar a Deus tudo o que 
temos e somos. Lembre-se de que, ao guardar os man-
damentos de Deus e procurar prestar serviço sincero, 
Ele nos abençoa por isso.

Os últimos versículos de Mosias 2 contêm uma impor-
tante advertência do rei Benjamin para seu povo. Você já 
viu um sinal que o avisava de um “perigo”? (Por exem-
plo: um sinal pode avisá-lo sobre fios de alta tensão, 
rochas, animais selvagens ou uma correnteza forte.) Leia 
Mosias 2:32–33, 36–38 para descobrir com o que o rei 
Benjamim disse que seu povo devia tomar cuidado. (A 
palavra condenação no versículo 33 significa “sofrimento 
e tristeza”.) Escreva uma frase que descreva o que vai 
acontecer com aquele que se “rebela abertamente con-
tra Deus” (versículo 37) ou que conscientemente viola 
os mandamentos de Deus.   
 

Leia a seguinte declaração: “Algumas pessoas quebram 
os mandamentos de Deus conscientemente e plane-
jam arrepender-se mais tarde, antes de ir ao templo ou 
servir uma missão. Esses pecados deliberados zombam 
da Expiação do Salvador” (Para o Vigor da Juventude, 
livreto, 2011, pp. 28–29).

O Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Após-
tolos, comentou sobre a importância de reconhecer 
quando nos afastamos do Espírito:

“Devemos (…) nos esforçar para discernir 
quando ‘[nos afastamos] do Espírito do 
Senhor (…)’ (Mosias 2:36). (…)

O padrão é claro. Se algo em que pen-
samos, algo que vemos, ouvimos ou 

fazemos nos afasta do Espírito Santo, devemos parar 
de pensar, ver, ouvir ou fazer esse algo. Se aquilo que 

tem o objetivo de nos divertir, por exemplo, aliena-
nos do Espírito Santo, é porque com certeza esse tipo 
de diversão não nos serve. Se afastamos o Espírito 
do Senhor quando fazemos o que sabemos ser ruim, 
então tais coisas não são mesmo para nós” (“Para 
Que Possamos Ter Sempre Conosco o Seu Espírito”, 
A  Liahona, maio de 2006, p. 28).

Refletir sobre o que as pessoas perdem — às vezes, 
mesmo sem perceber — quando elas se afastam do 
Espírito. Leia Mosias 2:40–41 e identifique o que o 
rei Benjamim queria que ponderássemos e o que ele 
queria que lembrássemos.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras:
 

a. Registre algumas experiências que lhe ensinaram que, se for 
obediente ao Senhor, você será abençoado tanto física quanto 
espiritualmente.
 b. Selecione uma área de sua vida em que você gostaria de ser 
mais obediente aos mandamentos de Deus. Escreva uma meta 
para melhorar nessa área.

Domínio das Escrituras — Mosias 2:17
Leia Mateus 22:36–40; 25:40; e Mosias 2:17. Faça uma 
lista, corrente ou grupo de referências de escrituras 
cruzadas. Essa técnica de estudo das escrituras ajudará 
a esclarecer significados e a ampliar a compreensão.

Explique as conexões entre as passagens que você 
acabou de vincular umas às outras.   
 

Pense nas seguintes perguntas:

•	Quando	foi	que	você	sentiu	que	estava	servindo	a	
Deus ao prestar serviço a outra pessoa?

•	O	que	você	pode	fazer	especificamente	pelas	pessoas	
a sua volta, que o próprio Salvador faria se estivesse 
aqui?

 5. Depois que tiver decorado Mosias 2:17, escreva de 
memória a passagem em seu diário de estudo das 

escrituras.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Palavras de Mórmon–Mosias 2 e completei esta lição em 
(data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:



111

UNIDADE 11: DIA 2

Mosias 3
Introdução
Continuando a dirigir-se ao povo, o rei Benjamim 
transmitiu as palavras que um anjo lhe dissera em 
relação ao ministério de Jesus Cristo. O rei Benjamim 
testificou que, por meio da fé em Jesus Cristo e do 
arrependimento, aqueles que pecaram podem rece-
ber a salvação. Ele também ensinou que, por meio 
da Expiação de Jesus Cristo, uma pessoa pode vencer 
o homem natural cedendo aos sussurros do Espírito 
Santo.

Mosias 3:1–10
O rei Benjamim transmite as palavras de um anjo sobre 
a Expiação

Ao estudar Mosias 3, procure a fonte das “boas novas 
de grande alegria” (Mosias 3:3).

Leia Mosias 3:1–5 e procure o que o anjo disse ao rei 
Benjamin. O anjo declarou que o povo do rei Benja-
mim tinha motivos para regozijar-se e encher-se de 
alegria.

O que havia na mensagem do anjo que poderia encher 
os nefitas de alegria?   
 

Leia Mosias 3:5–10 e marque palavras ou frases sobre 
o Salvador e Seu ministério que ajudam você a ter mais 
gratidão pelo ministério mortal do Salvador.

 1. Selecione duas frases que você marcou e escreva em 
seu diário de estudo das escrituras uma explicação sobre 

o que elas ensinam para ajudá-lo a compreender melhor o minis-
tério do Salvador e ter mais gratidão por isso.

Há muitas doutrinas e princípios ensinados em Mosias 
3:5–10. Um dos mais importante é este: Jesus Cristo 
sofreu para que possamos ser salvos de nossos 
pecados. Você pode escrever essa declaração em suas 
escrituras ao lado de Mosias 3:7–9.

Depois de ler Mosias 3:7–9, leia Lucas 22:44 e Doutrina e 
Convênios 19:16–18. Que outro ponto de vista é encon-
trado em Mosias 3? Como Mosias 3 nos ajuda a dar 
maior valor ao que aconteceu com o Salvador?

Leia a seguinte declaração do Élder James E. Talmage, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, sobre o sofrimento 
do Salvador no Jardim do Getsêmani:

“A agonia de Cristo no jardim é insondá-
vel para a mente finita, tanto em intensi-
dade quanto em causa. (…) Ele lutara e 
gemera sob uma carga tal, que nenhum 
outro ser vivente sobre a Terra poderia 
nem mesmo conceber fosse possível. 

Não se tratava de dor física, nem apenas de angústia 
mental, que O fizera sofrer tortura tão grande até 
produzir a extrusão de sangue de todos os Seus poros, 
mas sim de uma agonia da alma, de tal magnitude, 
que somente Deus seria capaz de experimentar. (…) 
Naquela hora de angústia, Cristo enfrentou e venceu 
todos os horrores que Satanás, ‘o príncipe deste 
mundo’, poderia infligir. 

De alguma forma, verdadeira e terrivelmente real, ainda 
que incompreensível para o homem, o Salvador tomou 
sobre Si mesmo a carga dos pecados da humanidade 
desde Adão até o final do mundo” (Jesus, o Cristo, 3ª ed., 
1916, p. 592).

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
experiência que o ajudou a saber que Jesus Cristo é o Salva-

dor. Como a lembrança dessa experiência traz alegria à sua vida?

Mosias 3:11–27
O rei Benjamim descreve 
como sobrepujar o homem 
natural
Ao continuar a ensinar 
seu povo, o rei Benjamin 
ensinou que a Expia-
ção abençoa os filhos 
de Deus. Ele também 
ensinou como podemos 
sobrepujar o homem 

Desenhe a quantidade de água  
que você poria no copo, se quisesse  

apenas uma amostra.

Desenhe a quantidade de água que você 
poria no copo, se quisesse matar a sede.

Desenhe a quantidade de água que você 
poria no copo, se soubesse que a água 

representa a felicidade. 

Ao refletir sobre experiências 
espirituais que teve, o Espírito 
Santo novamente presta tes-
temunho das verdades que 
você aprendeu. Registrar essas 
experiências em seu diário 
mostra ao Senhor seu desejo 
de recordar a mão Dele em 
sua vida, e isso o ajuda a se 
lembrar delas.

Lembrar Experiências
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natural e tornar-nos santos por meio da Expiação do 
Salvador.

Para entender melhor como a Expiação abençoa os 
filhos de Deus, leia as seguintes passagens e escreva 
uma descrição do grupo de pessoas que o versículo 
testifica que será abençoado por meio da Expiação de 
Jesus Cristo:

•	Mosias	3:11	  
 

•	Mosias	3:16	  
 

É importante saber que, embora Jesus Cristo tenha 
expiado os pecados daqueles que não conhecem o 
evangelho, aqueles que morrem em ignorância ainda 
precisam se arrepender e exercer fé em Jesus Cristo, 
no mundo espiritual, para ser salvos (ver D&C 131:6; 
138:31–34). Além disso, o Senhor revelou que as crian-
ças nascem inocentes aos olhos de Deus e que Satanás 
não tem poder para tentá-las. Até que elas comecem a 
se tornar responsáveis aos oito anos de idade, as crian-
ças pequenas são salvas por meio da Expiação de Jesus 

Cristo sem a necessidade de se arrepender ou de ser 
batizadas (ver Morôni 8:8–15; D&C 29:46–47; 137:10).

Temos de agir segundo o conhecimento que temos do 
evangelho de Jesus Cristo. Leia Mosias 3:12–13 e subli-
nhe palavras e frases que ensinem que podemos ser 
salvos dos nossos pecados e regozijar-nos, ao exer-
cermos fé em Jesus Cristo e nos arrependermos.

Lembre a imagem do copo que estava cheio de “felici-
dade”. Lembre as palavras do anjo que declarou que a 
alegria advém da compreensão da missão e Expiação 
do Salvador (ver Mosias 3:4–5). Para entender o oposto 
dessa imagem, leia Mosias 3:24–27. Sublinhe o que 
aqueles que decidem não se arrepender vão beber no 
dia do julgamento.

O que acontecerá com os que decidirem não exercer fé 
em Jesus Cristo e se arrepender?   
 

Depois de ensinar seu povo sobre a Expiação do Salva-
dor e a necessidade que tinham de se arrepender e de 
ter fé no Salvador, o rei Benjamim ensinou a seu povo 
como se despojar da natureza pecaminosa e tornar-se 
santos por meio da Expiação.

Leia Mosias 3:19 e identifique quaisquer palavras ou 
frases que você não entende. Pode ser útil escrever três 
definições em suas escrituras, ao lado desse versículo. 
Um “homem natural” é uma pessoa que se deixa 
influenciar pelas paixões, pelos desejos e apetites da 
carne em vez de buscar a inspiração do Espírito Santo. 
“Ceder” significa submeter-se a alguém ou a alguma 
coisa. “Tentações” são convites persuasivos ou agra-
dáveis. Mosias 3:19 é uma passagem de domínio das 
escrituras. Você pode marcá-la de modo distinto para 
conseguir localizá-la no futuro.

 3.  Escreva o cabeçalho “Despojar-se do Homem Natural” 
em seu diário de estudo das escrituras. Embaixo desse cabe-

çalho, faça uma lista do que Mosias 3:19 ensina que precisamos 
fazer para sobrepujar o “homem natural”. Circule a ação na qual 
você acha que seria mais importante trabalhar neste momento. 
Faça um plano para colocar em prática essa ação.

Um dos princípios que Mosias 3:19 ensina é o de que, 
se cedermos ao influxo do Espírito Santo, poderemos 
vencer o homem natural por meio da Expiação de 
Cristo.

Em suas próprias palavras, o que significa ceder “ao 
influxo do Santo Espírito”?   
 

Leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, sobre despojar-nos 
do homem natural: “A retidão, a adoração, a oração e 
o estudo das escrituras pessoais são essenciais para que 
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nos ‘[despojemos] do homem natural’ (Mosias 3:19)” 
(“The Tugs and Pulls of the World”, Ensign, novembro 
de 2000, p. 36).

 4. Responda à seguinte pergunta em seu diário de estudo 
das escrituras: De que forma você está procurando ceder à 

influência do Espírito Santo em sua vida?

 5. O que você pode fazer para ceder mais plenamente 
“ao influxo do Santo Espírito” em sua vida? Escreva uma 

meta em seu diário de estudo das escrituras para ajudá-lo a 
melhorar nessa área, nesta semana. Você pode trabalhar em um 
dos atributos que nos ajudam a tornar-nos como uma criança e 
que estão alistados em Mosias 3:19 — por exemplo: tornar-se 
cada vez mais submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor 
ou disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor “achar que lhe 
deva infligir”.

 6. Escreva em seu diário de estudo das escrituras alguns 
dos obstáculos em sua vida que o impedem de ceder ao 

influxo do Espírito.

Domínio das Escrituras — Mosias 3:19
 7. Para ajudá-lo a decorar Mosias 3:19, você pode ler 
essa passagem três vezes. A repetição vai ajudá-lo a se 

familiarizar com o conteúdo do versículo. Depois de fazer isso, 
tente escrever em seu diário de estudo das escrituras o máximo 
que puder do versículo, ou das ideias no versículo, sem consultar 
as escrituras. Tente repetir o versículo em voz alta em vários 
momentos, como quando estiver andando, se exercitando ou se 
preparando para dormir. Fazer isso por vários dias seguidos pode 
ajudá-lo a memorizar e lembrar os princípios importantes desse 
versículo.

 8. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 3 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 11: DIA 3

Mosias 4
Introdução
Os ensinamentos do rei Benjamim tiveram uma 
influência profunda sobre as pessoas que os ouviram. 
Aquelas pessoas exerceram fé na Expiação, arrepen-
deram-se e receberam a remissão de seus pecados. O 
rei Benjamim, então, ensinou-lhes o que deviam fazer 
para manter a remissão de seus pecados. Ele declarou 
que somos como mendigos porque somos completa-
mente dependentes de Deus para a nossa salvação. 

O rei Benjamim advertiu que devemos sempre estar 
atentos a nossos pensamentos, feitos e ações.

Mosias 4:1–8
A multidão é tocada pelo Espírito e recebe a remissão de 
seus pecados
Imagine que um amigo lhe pergunte: Como posso 
saber se fui perdoado de um pecado específico? Como 
você responderia?

Estude Mosias 4:1–3 e procure ideias para ajudá-lo 
a responder à pergunta do seu amigo. Escreva como 
você pode responder:   
 

Um dos princípios ensinados nesses versículos é este: 
Se exercermos fé em Jesus Cristo e nos arrepen-
dermos sinceramente, receberemos a remissão de 
nossos pecados. Esse arrependimento é um ele-
mento importante na obtenção de alegria e paz de 
consciência.

Normalmente, quando alguém nos faz uma pergunta, 
queremos dar uma resposta. Desta vez, ao pensar em 
como responder à pergunta do seu amigo, pense em 
como você responderia à pergunta com outra pergunta. 
Reflita sobre Mosias 4:1–3 e a seguinte declaração do 
Élder F. Burton Howard, membro emérito dos Setenta: 
“Quando você se arrepende completamente, você sente 
uma paz interior. De alguma forma, você sabe que foi 
perdoado porque o fardo que havia carregado por tanto 
tempo subitamente não está mais ali. Ele se foi e você 
sabe disso” (“Repentance”, Ensign, maio de 1983, p. 59).

Pense em uma pergunta que você poderia fazer a seu 
amigo para ajudá-lo a descobrir como podemos saber 
se fomos perdoados.

Pode ser útil entender dois termos de Mosias 4:1–3 ao 
pensar em uma pergunta para fazer. O fato de ver-nos 
em nosso “estado carnal” significa que reconhece-
mos nosso estado decaído ou terreno. Ver-nos como 
“menos ainda que o pó da Terra” significa que o pó da 
Terra é obediente aos comandos de Deus (ver Helamã 
12:7–8), mas os filhos de Deus nem sempre são obe-
dientes a Seus mandamentos.

Um exemplo de como responder à pergunta de seu 
amigo com uma pergunta pode ser: Você sente paz de 
consciência quando pensa em ter-se arrependido de 
seu pecado? Você se sente cheio de alegria?

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O povo do rei Benjamim foi perdoado por causa da “profunda 
fé que tinham em Jesus Cristo” (Mosias 4:3). Que ações registra-
das em Mosias 4:1–2 demonstraram essa fé? Que atitude e senti-
mentos você deve ter semelhantes aos do povo de Mosias?
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 b. Como você pode exercer fé em Jesus Cristo ao buscar a 
remissão de seus pecados?

Depois de testemunhar as atitudes de seu povo arrepen-
dido, o rei Benjamim lhes ensinou algumas coisas que 
deveriam fazer para alcançar a salvação. Ao ler Mosias 
4:4–8 procure o que temos que fazer para receber a 
salvação.

Explique ou dê exemplos de como você está tentando 
fazer as coisas que o rei Benjamim descreveu:

“[Por sua] confiança no Senhor”:   
 

“Guardar diligentemente seus mandamentos”:   
 

“Perseverar na fé até o fim da vida”:   
 

Mosias 4:9–30
O rei Benjamim ensina como conservar a remissão de pecados
Depois que os nefitas receberam a remissão de seus peca-
dos, o rei Benjamim os ensinou como conservar (ou man-
ter) esse estado limpo e puro. Examine Mosias 4:9–11, 26, 
28, 30, procurando descobrir no que devemos acreditar e 
o que devemos fazer para conservar a remissão de nossos 
pecados. Anote o que você descobrir na tabela a seguir:

Conservar a Remissão de Pecados

Acreditar Fazer

O rei Benjamim ensinou muitas coisas a seu povo, como 
está registrado em Mosias 4:9–30, mas um dos princípios 
mais importantes que ele ensinou é: Se formos humil-
des diante de Deus e nos esforçarmos para desenvol-
ver atributos cristãos, podemos conservar a remissão 
de nossos pecados.

 2. O rei Benjamim ensinou que devemos “acreditar em 
Deus” (Mosias 4:9) e lembrar sempre “a grandeza de 

Deus” (Mosias 4:11). Em seu diário de estudo das escrituras, des-
creva que experiências você ou alguém que você conhece teve 
que o ajudaram a saber que Deus é real, que Ele é poderoso e 
que Ele o ama. Por que você acha que é importante entender e 
lembrar o poder, a bondade e o amor de Deus? Quando você se 
lembra dessas coisas, como elas afetam sua vida?

O rei Benjamim descreveu as ações das pessoas que 
estão tentando manter a remissão de seus pecados. 
Estude Mosias 4:12–16 para aprender algumas das 
ações que o rei Benjamim identificou. (A palavra 

socorrer em Mosias 4:16 significa dar consolo ou assis-
tência em momentos de necessidade.)

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como as 
ações descritas pelo rei Benjamin mostram que alguém está 

se esforçando para conservar a remissão de seus pecados. Você pode 
enumerar outras ações que mostram que alguém está se esforçando 
para conservar a remissão de pecados? Aliste uma ou mais maneiras 
pelas quais que você tem prestado socorro aos necessitados.

O rei Benjamim comparou cada um de nós a um men-
digo, pois todos somos totalmente dependentes de Deus 
para tudo o que temos. Essa analogia pode nos ajudar 
a apreciar as bênçãos que recebemos do Senhor. Leia 
Mosias 4:19–21, procurando saber em que sentido cada 
um de nós é como se fosse um mendigo diante de Deus.

Pense em sua dependência de Deus. Qual seria uma 
bênção pela qual você poderia agradecer ao Pai Celes-
tial neste momento?

Depois de ensinar que estamos em constante neces-
sidade da ajuda de Deus, o rei Benjamim pediu que 
pensássemos em como devemos tratar aqueles que 
nos pedem ajuda. Estude Mosias 4:26–27, procurando 
saber como devemos tratar os necessitados.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva a sua 
resposta para a seguinte pergunta: Como a lembrança 

dos ensinamentos do rei Benjamim, em Mosias 4, o ajudam a ser 
mais compassivo com aqueles que estão passando por necessi-
dades espirituais ou temporais?

 5. Reserve um momento para refletir sobre as escrituras 
que você estudou hoje. Você teve uma inspiração do Espí-

rito Santo sobre o que deve fazer, com base no que aprendeu 
com os ensinamentos do rei Benjamim? Escreva essa inspiração 
em seu diário de estudo das escrituras.
Lembre-se de que o Senhor tem um profundo amor 
por você. Se você se arrepender de todos os erros e 
der o melhor de si para seguir o exemplo do Salvador, 
poderá conservar a remissão de seus pecados.

Domínio das Escrituras — Mosias 4:30
Leia em voz alta Mosias 4:30. Qual é a relação entre 
seus pensamentos, suas palavras e suas ações?

O Élder Richard G. Scott, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
incentivou-nos a anotar as 
impressões que recebemos: 
“Anote em um lugar seguro as 
coisas importantes que você 
aprender com o Espírito. Você 
vai descobrir que, ao anotar 
essas impressões preciosas, 
com frequência outras virão. 
Além disso, o conhecimento 
que você adquirir vai estar 
disponível por toda a sua vida. 
Sempre, dia e noite, onde quer 
que esteja, seja o que for que 
esteja fazendo, procure reco-
nhecer a orientação do Espí-
rito e segui-la” (“To Acquire 
Knowledge and the Strength to 
Use It Wisely”, Ensign, junho 
de 2002, p. 32).

Escrever as Inspirações 
Recebidas

Pensamentos

Palavras

Ações
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socorrer em Mosias 4:16 significa dar consolo ou assis-
tência em momentos de necessidade.)

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como as 
ações descritas pelo rei Benjamin mostram que alguém está 

se esforçando para conservar a remissão de seus pecados. Você pode 
enumerar outras ações que mostram que alguém está se esforçando 
para conservar a remissão de pecados? Aliste uma ou mais maneiras 
pelas quais que você tem prestado socorro aos necessitados.

O rei Benjamim comparou cada um de nós a um men-
digo, pois todos somos totalmente dependentes de Deus 
para tudo o que temos. Essa analogia pode nos ajudar 
a apreciar as bênçãos que recebemos do Senhor. Leia 
Mosias 4:19–21, procurando saber em que sentido cada 
um de nós é como se fosse um mendigo diante de Deus.

Pense em sua dependência de Deus. Qual seria uma 
bênção pela qual você poderia agradecer ao Pai Celes-
tial neste momento?

Depois de ensinar que estamos em constante neces-
sidade da ajuda de Deus, o rei Benjamim pediu que 
pensássemos em como devemos tratar aqueles que 
nos pedem ajuda. Estude Mosias 4:26–27, procurando 
saber como devemos tratar os necessitados.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva a sua 
resposta para a seguinte pergunta: Como a lembrança 

dos ensinamentos do rei Benjamim, em Mosias 4, o ajudam a ser 
mais compassivo com aqueles que estão passando por necessi-
dades espirituais ou temporais?

 5. Reserve um momento para refletir sobre as escrituras 
que você estudou hoje. Você teve uma inspiração do Espí-

rito Santo sobre o que deve fazer, com base no que aprendeu 
com os ensinamentos do rei Benjamim? Escreva essa inspiração 
em seu diário de estudo das escrituras.
Lembre-se de que o Senhor tem um profundo amor 
por você. Se você se arrepender de todos os erros e 
der o melhor de si para seguir o exemplo do Salvador, 
poderá conservar a remissão de seus pecados.

Domínio das Escrituras — Mosias 4:30
Leia em voz alta Mosias 4:30. Qual é a relação entre 
seus pensamentos, suas palavras e suas ações?

O Élder Richard G. Scott, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
incentivou-nos a anotar as 
impressões que recebemos: 
“Anote em um lugar seguro as 
coisas importantes que você 
aprender com o Espírito. Você 
vai descobrir que, ao anotar 
essas impressões preciosas, 
com frequência outras virão. 
Além disso, o conhecimento 
que você adquirir vai estar 
disponível por toda a sua vida. 
Sempre, dia e noite, onde quer 
que esteja, seja o que for que 
esteja fazendo, procure reco-
nhecer a orientação do Espí-
rito e segui-la” (“To Acquire 
Knowledge and the Strength to 
Use It Wisely”, Ensign, junho 
de 2002, p. 32).

Escrever as Inspirações 
Recebidas

Pensamentos

Palavras

Ações

O Presidente Ezra Taft Benson descreveu essa relação: 
“Tenham pensamentos puros. Aqueles que têm pen-

samentos puros não 
cometem ações impuras. 
Vocês são responsáveis 
perante Deus não apenas 
por seus atos, mas tam-
bém por controlar seus 
pensamentos. (…) Ainda 
é verdadeiro o velho 
ditado de que semeamos 
pensamentos e colhemos 
ações, semeamos ações 
e colhemos hábitos, 
semeamos hábitos e 
colhemos um caráter, e 
nosso caráter determina 
nosso destino eterno. 
‘Porque, como imaginou 
no seu coração, assim é 
ele’ (ver Provérbios 23:7), 
(Conference Report, outu-
bro de 1964, p. 60).

 6. À medida que 
você aprender a 

controlar seus pensamentos, 
vai colher a bênção de ser 
mais semelhante a Cristo em 
suas palavras e ações. Em seu 

diário de estudo das escrituras, escreva uma ou mais maneiras 
pelas quais você pode controlar seus pensamentos e mantê-los 
mais semelhantes a Cristo.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 4 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 11: DIA 4

Mosias 5–6
Introdução
Mosias 5 encerra o discurso do rei Benjamim a seu povo, 
que começou em Mosias 2. Como fruto de sua fé nas 
palavras do rei Benjamim, o povo sentiu uma vigorosa 
mudança no coração. Fizeram um convênio com Deus 
e tomaram sobre si o nome de Jesus Cristo. Conforme 
registrado em Mosias 6, o rei Benjamim transferiu o 

governo de seu reino a seu filho Mosias, e Mosias reinou 
com justiça, seguindo o exemplo de seu pai.

Mosias 5:1–4
O povo do rei Benjamim passa por uma grande mudança
Pense nas seguintes perguntas: Você já desejou poder 
mudar alguma coisa em si mesmo? O que você fez a 
esse respeito?

O Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Após-
tolos, descreveu a necessidade que cada um de nós tem 
de passar por uma grande mudança em nossa vida: “Na 
verdade, a essência do evangelho de Jesus Cristo implica 
uma mudança fundamental e permanente em nossa 
própria natureza, mudança essa somente possível por 
meio de nossa confiança nos ‘méritos e misericórdia e 
graça do Santo Messias’ (2 Néfi 2:8). Quando decidimos 
seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transforma-
dos, de renascer espiritualmente” (“Necessário Vos É 
Nascer de Novo”, A Liahona, maio de 2007, p. 19).

Você pode escrever a seguinte frase em suas escrituras, 
ao lado de Mosias 5:2: “Quando decidimos seguir o 
Mestre, tomamos a decisão de ser transformados”.

De que maneiras você acha que tomamos a decisão 
de ser transformados quando decidimos seguir Jesus 
Cristo?   
 

Recapitule os resumos dos capítulos de Mosias 3 e 
Mosias 4 para relembrar o enfoque principal do dis-
curso do rei Benjamim. Na conclusão de seu sermão, o 
rei Benjamim perguntou ao povo se eles acreditavam 
nas palavras que ele lhes havia ensinado a respeito da 
Expiação de Jesus Cristo (ver Mosias 5:1). Leia Mosias 
5:2–4 e procure saber o que mudou no coração das 
pessoas depois de ouvirem as palavras de seu rei. Ao 
ler, será útil saber que “disposição” (Mosias 5:2) se 
refere às atitudes, aos desejos ou ao temperamento de 
uma pessoa.

Leia a seguinte declaração do Élder 
David A. Bednar: “O evangelho de Jesus 
Cristo abrange muito mais do que evitar o 
pecado, sobrepujá-lo e ser limpos de nossas 
faltas e das más influências em nossa vida; 
também inclui essencialmente fazer o bem, 

ser bom e tornar-se melhor. (…) Ter o coração transfor-
mado pelo Espírito Santo de tal modo ‘que não [tenha-
mos] mais disposição para praticar o mal, mas, sim, de 
fazer o bem continuamente’ (Mosias 5:2), como foi o 
caso do povo do rei Benjamim, é uma responsabilidade 
que aceitamos por convênio. Essa poderosa mudança 
não é simplesmente o resultado de trabalho árduo e do 
desenvolvimento de mais disciplina individual. Mais 
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exatamente, é a consequência de uma mudança funda-
mental em nossos desejos, nossos motivos, nossa 
natureza, graças à Expiação de Cristo, o Senhor. Nosso 
propósito espiritual é sobrepujar tanto o pecado quanto 
o desejo de pecar” (“Mãos Limpas e Coração Puro”, 
A Liahona, novembro de 2007, p. 80).

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas:

 a. O que você acha que significa passar por uma “poderosa 
mudança” no coração? (Mosias 5:2).
 b. Quando decidimos seguir Jesus Cristo, por que precisamos 
mudar nossa disposição, e não apenas o nosso comportamento?
 c. Por que você acha que a Expiação de Jesus Cristo é necessá-
ria para que ocorra uma mudança em nós?

Estude Mosias 5:2, 4, procurando saber o que as pes-
soas fizeram que permitiu que houvesse uma vigorosa 
mudança no coração delas. Você pode marcar essas coi-
sas em suas escrituras. Lembre-se de que as palavras do 
rei Benjamim foram sobre o poder da Expiação de Jesus 
Cristo, e as pessoas tinham muita fé nessas palavras.

Um dos princípios que aprendemos com esses ver-
sículos é este: Ao exercermos fé em Jesus Cristo e 
recebermos o Espírito Santo, podemos sentir uma 
grande mudança no coração.

 2. Com base em seu estudo de Mosias 5:1–4 e no prin-
cípio acima, escreva em seu diário de estudo das escritu-

ras o que você pode fazer para exercer mais fé no Salvador. Que 
coisas específicas você pode fazer, a partir de hoje, para exercer 
mais fé de modo a incentivar e manter uma vigorosa mudança 
de coração em sua vida?

Mosias 5:5–15
O povo do rei Benjamim faz um convênio com Deus 
e recebe um novo nome
Depois que o povo do rei Benjamim passou por uma 
grande mudança no coração, desejaram fazer um con-
vênio com o Senhor. Identifique palavras ou frases em 
Mosias 5:5 que mostrem o nível de comprometimento 
que o povo do rei Benjamim tinha em fazer e guardar 
esse convênio.

Quando fazemos convênios com Deus, Ele determina 
as condições para os convênios, e nós concordamos 
com essas condições. Deus, então, promete-nos certas 
bênçãos por nossa obediência (ver D&C 82:10). Fazer 
convênios é uma maneira de mostrar ao Senhor que 
somos sinceros em nosso desejo de servi-Lo.

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Que palavras ou frases de Mosias 5:5 o fazem lembrar-se da 
promessa que renovamos toda vez que tomamos o sacramento?
 b. Como você acha que o fato de fazer e guardar convênios o 
ajuda a manter uma vigorosa “mudança de coração”?

Volte a Mosias 1:11–12. Um dos propósitos do rei 
Benjamim em reunir o seu povo era o de dar-lhes um 
nome. Leia Mosias 5:6–7 e marque o nome que o rei 
Benjamin deu a seu povo depois de terem feito seu 
convênio com o Senhor.

Esses versículos ensinam este princípio: Tomamos sobre 
nós o nome de Jesus Cristo por meio de convênios 
sagrados. Leia Mosias 5:8–14 e procure saber por que é 
necessário tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo.

Quais são algumas das bênçãos de ter o nome de Jesus 
Cristo escrito em nosso coração?   
 

O que pode fazer com que o nome seja “apagado” do 
seu coração ou do coração de alguém?   
 

Leia Mosias 5:15 e procure as promessas que o Senhor 
faz para aqueles que guardam os convênios.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como 
você se sente quando pensa que tem o nome de Jesus 

Cristo escrito em seu coração. Escreva uma ou mais razões pelas 
quais você deseja manter esse nome e nunca perdê-lo.

Mosias 6:1–7
Mosias dá início a seu governo como rei
Leia Mosias 6:3 e identifique o que o rei Benjamim fez 
antes de despedir a multidão.

O que o rei Benjamim fez para ajudar o povo a lembrar 
dos convênios que fez?   
 

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como 
os líderes do sacerdócio e professores o ajudam a cumprir 

os convênios.

O rei Benjamim morreu três anos depois de ter feito 
o discurso. Leia Mosias 6:6–7 e descubra como o rei 
Mosias seguiu o exemplo de seu pai como um líder justo.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 5–6 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 12: DIA 1

Mosias 7–8
Introdução
O rei Mosias era filho do rei Benjamim, que era o filho 
do primeiro Mosias mencionado no Livro de Mór-
mon. Aproximadamente 80 anos antes de Mosias se 
tornar rei, um homem chamado Zênife liderou um 
grupo de nefitas de Zaraenla de volta a terra de Néfi 
(ver Ômni 1:27–30). Mosias 7 explica que o rei Mosias 
autorizou um “homem forte e poderoso” chamado 
Amom (Mosias 7:3) e um pequeno grupo a viajar para 
a terra de Néfi (às vezes chamada de terra de Leí-Néfi) 
para descobrir o que havia acontecido com o grupo de 
Zênife. Amon encontrou os descendentes do povo de 
Zênife, que agora eram liderados pelo neto de Zênife, 
Lími. A chegada de Amon trouxe esperança para Lími 
e seu povo, cujas iniquidades fizeram com que se tor-
nassem escravos dos lamanitas. Anteriormente, numa 
tentativa de encontrar Zaraenla e pedir ajuda, um 
grupo do povo de Lími encontrou 24 placas de ouro 
com inscrições nelas. Quando Lími perguntou a Amon 
se ele poderia traduzir as inscrições, Amon explicou 
que um vidente, tal como o rei Mosias, poderia traduzir 
os registros antigos.

Visão Geral de Mosias 7–24
Alguma vez você já quis se livrar de sentimentos ruins, 
de uma situação dolorosa, de uma circunstância difícil 
ou opressiva ou da culpa do pecado? As experiências 
do povo que você vai estudar em Mosias 7–24 podem 
ensinar-lhe algo sobre a libertação, onde buscá-la, 
como convidá-la e até mesmo como esperar por ela. 
Preste atenção nas maneiras pelas quais você pode 
aplicar as histórias do povo de Zênife e de seus des-
cendentes a sua própria vida, inclusive em relação ao 
desejo de libertar-se de algo que o oprime.

Antes de estudar Mosias 7, será útil que você se fami-
liarize com as várias viagens registradas em Mosias 
7–24. A atividade a seguir vai lhe dar uma visão geral 
dessas jornadas, que ocorreram num período de apro-
ximadamente 80 anos (200 a.C. a 120 a.C). A infor-
mação nas caixas sombreadas na tabela explica o que 
aconteceu entre as viagens.
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Viagem Quem Viajou para Onde

1 Zênife e outros nefitas viajaram de Zaraenla para 
a terra de Néfi, que passara a ser ocupada pelos 
lamanitas. Esses nefitas lutaram entre si, e os 
sobreviventes retornaram a Zaraenla (ver Ômni 
1:27–28, Mosias 9:1–2).

2 Zênife e outros deixaram Zaraenla e se estabe-
leceram na terra de Néfi (ver Ômni 1:29–30; 
Mosias 9:3–7).

Depois que Zênife morreu, seu filho Noé reinou em iniquidade. 
O Senhor enviou o profeta Abinádi para admoestar o povo a 
se arrepender. Alma, um dos sacerdotes do rei Noé, obedeceu 
à mensagem de Abinádi e a ensinou a outras pessoas (ver 
Mosias 11–18).

3 Alma fugiu para as Águas de Mórmon e mais 
tarde liderou um grupo de crentes para a terra de 
Helã (ver Mosias 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Os lamanitas atacaram o povo de Noé na terra de Néfi. Noé 
posteriormente foi morto, e seu filho Lími reinou em seu lugar. O 
povo de Lími ficou sob o jugo dos lamanitas (ver Mosias 19–20).

4 Lími enviou um grupo de nefitas para encontrar 
Zaraenla. Depois de se perderem no deserto, o 
grupo encontrou as ruínas de uma nação des-
truída e um registro escrito em 24 placas de ouro 
(ver Mosias 8:7–9; 21:25–27).

5 Amon e outros 15 partiram de Zaraenla para 
encontrar aqueles que haviam retornado à terra 
de Néfi (ver Mosias 7:1–6; 21:22–24).

6 Lími e seu povo escaparam dos lamanitas e 
foram conduzidos por Amon e seus irmãos para 
Zaraenla (ver Mosias 22:10–13).

Depois de o povo de Lími ter escapado, os lamanitas enviaram 
um exército atrás deles. O exército lamanita estava perdido no 
deserto quando descobriu Alma e seu povo na terra de Helã. 
Os lamanitas os levaram ao cativeiro. O povo de Alma orou 
pedindo auxílio para escapar (ver Mosias 22–24).

7 O Senhor libertou Alma e seu povo e os guiou até 
Zaraenla (ver Mosias 24:20–25).

Coloque o número de cada jornada no círculo apro-
priado no mapa:

Terra de Zaraenla

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)

Vinte e quatro placas de 
ouro (Livro de Éter)

Terra de Helã

Águas de Mórmon

Ruínas da Nação Jaredita 
(Não se sabe a que distância ao norte de 

Zaraenla ficava a terra dos jareditas.)
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Mosias 7:1–8:4
Amon encontra a terra de Néfi (Leí-Néfi), e o rei Lími 
descreve como seu povo caiu em cativeiro
Em Mosias 7, Amon e outros 15 homens fortes via-
jaram de Zaraenla para saber o que aconteceu com 
o povo que Zênife conduzira à terra de Néfi 80 anos 
antes (ver Mosias 7:2; ver também viagem 5 no mapa). 
Após sua chegada à terra de Néfi, Amon e três de seus 
irmãos foram apreendidos e lançados na prisão (ver 
Mosias 7:6–11). Depois de dois dias, eles foram levados 
para fora da prisão e interrogados pelo rei Lími, que 
era neto de Zênife. Leia Mosias 7:12–15 para ver como 
Amon explicou sua presença na terra de Néfi, e como 
Lími reagiu.

Ao ler Mosias 7:14 compare com Mosias 21:25–26. 
Leia esses versículos para compreender melhor por 
que Lími “alegrou-se grandemente” quando soube 
de onde Amom tinha vindo. 

Usando o que você 
aprendeu em Mosias 
21:25–26, explique 
brevemente por que 
Lími estava tão feliz ao 
saber que Amon era de 
Zaraenla:   
 

O grupo que Lími enviou 
para procurar ajuda 
encontrou as ruínas da 
nação jaredita. Eles erro-
neamente acreditaram 
que era Zaraenla e que os 
nefitas de lá tinham sido 
destruídos (ver viagem 4 
no mapa). Você aprenderá 
sobre a nação jaredita no 
livro de Éter.

O rei Lími reuniu seu povo para apresentar-lhe Amon. 
Lími falou ao seu povo sobre seu cativeiro lamanita 
e expressou esperança de que Deus os libertaria em 
breve (ver Mosias 7:17–19). Leia Mosias 7:20, 24–26 
e marque os motivos pelos quais o povo de Lími foi 
levado ao cativeiro. (O profeta mencionado em Mosias 
7:26 é Abinádi, a quem o povo havia queimado até a 
morte durante o reinado do iníquo rei Noé, antes da 
chegada de Amon àquela terra.)

Você pode marcar a frase “grandes são as razões 
que temos para lamentar-nos” em Mosias 7:24 para 
ajudá-lo a lembrar que a iniquidade, ou o pecado, 
tem suas consequências. Neste caso, muitos foram 
mortos quando os lamanitas atacaram e o povo foi 
levado ao cativeiro. Lamentar-se significa sentir tristeza 
ou arrependimento. Pondere por um momento se você 
já chorou “por causa da iniquidade”.

Embora seja melhor não pecar, quando aprendemos 
com os erros, voltamo-nos para Deus em busca de 
ajuda e o arrependimento nos aproxima de Deus. Leia 
Mosias 7:29–32 e procure mais evidências de que Lími 
compreendeu a conexão entre as iniquidades de seu 
povo e o sofrimento que estavam passando. (“Colher 
a palha” no versículo 30 significa receber algo inútil, 
“colher o vento oriental” no versículo 31 significa ser 
destruído.)

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que maneira as consequências do pecado podem ser úteis 
em nossa vida? Como podemos aplicar o que aprendemos e não 
repetir o pecado?
 b. Por que é importante reconhecer e admitir a gravidade de 
nossos pecados? Por que é importante sentir tristeza segundo 
Deus pelos pecados? (Ver 2 Coríntios 7:10; a tristeza segundo 
Deus é uma compreensão profunda de que nossas ações ofende-
ram nosso Pai Celestial.) Por que é importante não adiar o reco-
nhecimento e o pesar por nossos pecados?

Depois de Lími ter explicado a seu povo a gravidade de 
seus pecados, ele os incentivou a fazer determinadas 
coisas. Marque o que Lími incentivou seu povo a fazer 
em Mosias 7:33.

A partir da experiência do povo de Lími, aprendemos 
que reconhecer nossas iniquidades e sentir tristeza 
segundo Deus por elas pode levar-nos a nos voltar-
mos para o Senhor pedindo libertação.

As notas de rodapé contêm 
referências úteis para outras 
escrituras e tópicos relacio-
nados no índice e no Guia de 
Estudo das Escrituras. A utiliza-
ção das notas de rodapé pode 
ajudá-lo a entender melhor 
doutrinas e princípios, histórias 
e palavras ou conceitos difíceis. 
Procure estudar as notas de 
rodapé de vários versículos 
ou de um capítulo ao ler suas 
designações. Você pode marcar 
as notas de rodapé que forem 
particularmente úteis.

Usar Notas de Rodapé
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Imagine que um amigo ou membro da família sinta 
remorso por seus pecados e tem um desejo sincero de 
se arrepender e voltar para o Senhor, mas não sabe 
como fazê-lo. Examine Mosias 7:33 e analise as frases 
que ensinam como verdadeiramente “[voltar-se] para 
o Senhor”.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
carta a esse amigo ou membro da família ensinando a ele 

como se voltar para o Senhor. Compartilhe as três frases de Mosias 
7:33 que você descobriu, e explique o significado de cada frase 
(1) colocando-as em suas próprias palavras ou (2) dando um exem-
plo de quais ações ou atitudes podemos ver na vida de alguém 
que estava se esforçando para colocar essa frase em prática.

Pense se você tem pecados dos quais não se arrepen-
deu e que poderiam estar causando tristeza e pesar a 
você e àqueles que você ama. O Élder Richard G. Scott, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, deu o seguinte con-
selho sobre o começo do processo de arrependimento: 
“Estude e pondere para saber o quanto o Senhor 
considera séria sua transgressão. Isso vai trazer uma 
tristeza curadora e remorso. Também trará um sincero 
desejo de mudança e uma vontade de submeter-se a 
todos os requisitos para o perdão” (“Finding Forgive-
ness”, Ensign, maio de 1995, p. 76).

Mosias 8:5–21
Amon fica sabendo das 24 placas jareditas e informa a 
Lími que há um vidente que pode traduzi-las
Lembre que, na viagem 4 do mapa que está no iní-
cio desta lição, as pessoas que tentaram encontrar o 
caminho para Zaraenla descobriram as ruínas de uma 
nação inteira que havia sido destruída. Elas também 
encontraram 24 placas de ouro que levaram de volta a 
Lími (ver Mosias 8:5–9). Lími perguntou a Amon se ele 
conhecia alguém que tivesse a capacidade de tradu-
zir as placas (ver Mosias 8:12). Amon explicou que a 
algumas pessoas poderia ser dado o poder de Deus 
para traduzir. Leia Mosias 8:13 e marque como Amon 
chamou aqueles a quem foi dada essa capacidade.

Amon explicou que Mosias, o rei nefita em Zaraenla, 
era um vidente. Examine Mosias 8:16–18 e marque as 
habilidades conferidas a um vidente além do poder de 
traduzir.

Esses versículos ensinam que o Senhor envia pro-
fetas, videntes e reveladores para o benefício da 
humanidade. Hoje, cada membro da Primeira Presi-
dência e do Quórum dos Doze Apóstolos é um profeta, 
vidente e revelador.

O Élder Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Após-
tolos, ensinou: “Esses 15 homens que apoiamos como 
profetas, videntes e reveladores, receberam o poder 
divino para ver o que, às vezes, não vemos” (“Cuidado 

com o Mal por Trás de Olhos Sorridentes”, A Liahona, 
maio de 2005, p. 46).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que você acha que é sábio ouvir aqueles que podem ver 
coisas que você não consegue?
 b. Como você já se beneficiou por ouvir os profetas modernos, 
videntes e reveladores?
 c. Quais são algumas das maneiras pelas quais você pode 
aprender com os profetas modernos, videntes e reveladores?

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 7–8 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 12: DIA 2

Mosias 9–10
Introdução
Durante o reinado do rei Benjamim, Zênife liderou 
um grupo de nefitas de Zaraenla para estabelecer-se 
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entre os lamanitas na terra de Néfi. Como o rei dos 
lamanitas planejava levar o povo de Zênife ao cativeiro, 
ele permitiu que eles ficassem. As falsas tradições e o 
ódio dos lamanitas pelos nefitas acabaram levando à 
guerra. Quando os lamanitas procuraram levá-los ao 
cativeiro, o povo de Zênife voltou-se para o Senhor, 
que os fortaleceu e os ajudou a expulsar os lamanitas 
de sua terra.

Mosias 9:1–13
Zênife lidera um grupo de nefitas para retornar à terra 
de Néfi
Você já desejou algo muito intensamente? Hoje você 
vai aprender sobre um homem que queria algo inten-
samente e as consequências de ele ter agido segundo 
seus desejos.

Olhe para o mapa das viagens da última lição. Você 
se lembra da viagem de Amon em que ele encontrou 
Lími e seu povo? Abra suas escrituras em Mosias 7–8 
e veja a data em que ocorreram os acontecimentos 
desses capítulos (encontrada tanto no final da página 
quanto no cabeçalho do capítulo). Compare-a com a 
data associada a Mosias 9:1. Quantos anos voltamos 
no tempo entre Mosias 8 e Mosias 9?

Leia o prefácio de 
Mórmon para o regis-
tro de Zênife, antes de 
Mosias 9.

Zênife, avô de Lími, lide-
rou um grupo de nefitas 
para retornar à terra de 
Néfi. Ele queria algo tão 
intensamente que pode 
ter deixado de considerar 
as consequências de seus 
desejos. Leia em Mosias 
9:1–4 o que Zênife fez 
para conseguir o que 

queria. (Estar “extremamente–ansioso” significa dese-
jar muito ou estar interessado demais em algo.)

A extrema ansiedade de Zênife o levou a ser enganado 
pelo rei dos lamanitas. Leia Mosias 9:5–7, 10 para ver o 
resultado da extrema ansiedade de Zênife.

 1. Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras. 

 a. O que Zênife deixou de ver por estar demasiadamente 
ansioso em obter a terra de Néfi?
 b. Quais são alguns exemplos modernos de coisas pelas quais 
alguns jovens ficam demasiadamente ansiosos para conseguir?
 c. Em sua opinião, quais são os perigos de sermos lentos em 
nos lembrar do Senhor ao fazer escolhas na vida?

Após 12 anos, o povo de Zênife se tornara muito prós-
pero. O rei dos lamanitas começou a ficar preocupado de 
que não seria capaz de levá-los à escravidão de acordo 
com seu projeto original, de modo que preparou seu 
povo para ir à guerra contra eles (ver Mosias 9:11–13).

Mosias 9:14–10:22
Os lamanitas tentam submeter o povo de Zênife ao cativeiro
Circule quaisquer das seguintes áreas de sua vida em 
que você gostaria de ter mais apoio ou força: trabalhos 
de escola, resistir à tentação, relacionamento com os 
amigos, liderança, trabalho, relacionamentos com os 
membros da família, desenvolver habilidades, talentos 
e experiências.

Ao estudar Mosias 9–10, preste atenção em um princí-
pio que vai ajudá-lo a entender o que fazer para receber 
mais força nessas áreas de sua vida. Mosias 9–10 con-
tém um registro de duas ocasiões diferentes em que os 
lamanitas foram batalhar contra Zênife e seu povo.

 2. Copie o quadro a seguir em seu diário das escrituras, 
deixando espaço suficiente em cada referência das escritu-

ras para escrever uma resposta. Estude os versículos indicados, e 
procure o que o povo de Zênife e os lamanitas fizeram para encon-
trar forças. Preencha a tabela com as informações que encontrar.

O que o 
povo fez 
para se 
preparar?

O que eles 
fizeram 
para depo-
sitar sua 
confiança 
no Senhor?

O que 
aconteceu?

Zênife e seu 
povo

Mosias 
9:14–16

Mosias 9:17 Mosias 9:18

Os lamanitas Mosias 
10:6–8

Mosias 
10:11

Mosias 
10:19–20

•	Que	semelhanças	você	pode	ver	entre	o	modo	como	
o povo de Zênife e o modo como os lamanitas se 
prepararam para a batalha?   
 

•	Que	diferenças	você	pode	ver	entre	o	modo	como	
o povo de Zênife e o modo como os lamanitas se 
prepararam para a batalha?   
 

Uma lição que aprendemos com Mosias 9:17–18 é a de 
que o Senhor nos fortalece quando fazemos tudo o 
que podemos e depositamos nossa confiança Nele.

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Em que áreas de minha vida posso 

Aproveite as oportunidades 
para observar as datas no Livro 
de Mórmon. A familiaridade 
com estas datas (encontradas 
tanto nas notas de rodapé 
quanto nos resumos dos capí-
tulos) vai ajudá-lo a entender 
melhor a sequência de eventos 
que está estudando.

Datas nas Escrituras
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confiar no Senhor de forma mais completa e pedir-Lhe que me 
fortaleça?

 4. Marque as três primeiras linhas de Mosias 9:18. 
Depois peça a um adulto em quem você confia (um pai, 

líder da Igreja ou professor) que compartilhe uma experiência 
com você sobre uma ocasião em que ele pediu ajuda ao Senhor e 
sentiu-se fortalecido por Ele. Ouça o que a pessoa fez para rece-
ber forças do Senhor. Escreva o que aprendeu em seu diário de 
estudo das escrituras.
Você já ficou com raiva de alguém e ficou ressentido — 
sentiu que não conseguiria perdoar ou esquecer o que 
a pessoa fez? Já conheceu alguém que parecia odiá-lo? 
Antes de Zênife e seu povo irem à batalha pela segunda 
vez, Zênife ensinou a seu povo o motivo pelo qual os 
lamanitas estavam cheios de ódio contra os nefitas. Ao 
estudar as palavras de Zênife em Mosias 10:11–18, pode 
ser útil saber que “injustiçado” é sentir-se ofendido ou 
tratado injustamente e “enfurecer-se” é ficar extrema-
mente zangado. Estude Mosias 10:11–18, e procure o 
motivo pelo qual os descendentes de Lamã e Lemuel 
continuaram a odiar os descendentes de Néfi. Marque 
as palavras injustiçado e enfurecer-se enquanto lê.

Pense nas seguintes perguntas:

•	 Por	que	os	lamanitas	odiavam	tão	intensamente	os	
nefitas?

•	Quem	é	prejudicado	quando	ficamos	zangados	ou	
nos recusamos a perdoar?

•	Como	a	raiva	e	o	rancor	guardados	poderiam	afetar	
sua família ou seus futuros filhos?

Leia as seguintes experiências do Élder Donald L. 
 Hallstrom, da Presidência dos Setenta, e descubra o 
que ele recomendou que fizéssemos quando nos sen-
tíssemos ofendidos ou zangados com alguém:

“Há muitos anos, vi um momento de 
tristeza transformar-se em tragédia. 
Um jovem casal estava prestes a ter seu 
primeiro bebê. A vida deles estava repleta 
de expectativa e de empolgação diante 
desse acontecimento extraordinário. 

Durante o parto houve complicações, e o bebê não 
sobreviveu. A tristeza virou pesar; o pesar virou raiva; 
a raiva virou acusação e a acusação virou vingança 
contra o médico a quem atribuíram total responsabili-
dade. Os pais e outros membros da família se envol-
veram intensamente, num esforço conjunto, para 
tentar arruinar a reputação e a carreira do profissional. 
Com o passar das semanas e dos meses, durante os 
quais a mágoa consumia a família, sua amargura 
passou a ser dirigida ao Senhor. ‘Como Ele permitiu 
que algo tão horrível acontecesse?’ Eles recusaram os 
repetidos esforços dos líderes e dos membros da Igreja 
no intuito de levar-lhes consolo espiritual e emocional 
e, com o passar do tempo, afastaram-se da Igreja. Já 

são quatro gerações da família afetadas. Onde ante-
riormente havia fé e devoção pelo Senhor e Sua Igreja, 
não há mais nenhuma atividade espiritual por parte 
de qualquer membro da família, há décadas. (…)

Meus avós paternos tiveram dois filhos: um homem 
(meu pai) e uma mulher. (…) [A filha] se casou em 
1946 e, quatro anos mais tarde, teve sua primeira ges-
tação. (…) Ninguém sabia que eram gêmeos. Infeliz-
mente, ela e os gêmeos faleceram durante o parto.

Meus avós ficaram arrasados. Sua dor, entretanto, imedia-
tamente fez com que se voltassem para o Senhor e para 
Sua Expiação. Sem se deterem nos motivos pelos quais 
isso aconteceu e em quem poderiam por a culpa, concen-
traram-se no empenho de viver uma vida digna. (…)

A fidelidade [desses avós], principalmente diante das 
dificuldades, influenciou as quatro gerações seguintes 
até o presente. Direta e profundamente, ela afetou seu 
filho (meu pai) e minha mãe, quando minha irmã, que 
era a caçula, faleceu devido a complicações pós-parto. 
(…) Vendo o exemplo da geração que os precedera, 
meus pais — sem hesitar — voltaram-se para o Senhor 
em busca de consolo. (…)

Se você se acha injustiçado — por alguém (um mem-
bro da família; um amigo, outro membro da Igreja; 
um líder da Igreja; um colega de trabalho) ou por 
alguma coisa (a perda de um ente querido; proble-
mas de saúde; crise financeira; abuso ou maus-tratos; 
vício) — lide com a questão diretamente e empregue 
nisso todas as suas forças. (…) E, sem demora, volte-se 
para o Senhor. Exerça toda a fé que você tem Nele. 
Deixe-O aliviar seu fardo. Permita que Sua graça alivie 
sua carga. (…) Jamais permita que uma circunstância 
terrena prejudique sua espiritualidade” (“Voltar-nos 
para o Senhor”, A Liahona, maio de 2010, p. 78).

Observe que tanto no exemplo dos lamanitas quanto 
no da família do jovem casal que perdeu seu primeiro 
filho, a raiva e a ofensa afetaram gerações de pessoas. 

 5. Pense em uma ocasião em que você sentiu ter sido 
injustiçado por alguém ou ter tido raiva de alguém. Você 

tem algum desses sentimentos atualmente? Responda às seguin-
tes perguntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como posso receber ajuda em meus esforços para perdoar?
 b. Como posso seguir o exemplo dos avós do Élder Hallstrom e 
aplicar seu conselho do último parágrafo da citação em minha 
vida atual?

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 9–10 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 12: DIA 3

Mosias 11–14
Introdução
O rei Noé tinha grande prazer em levar uma vida 
iníqua e conduziu muitos de seu povo à iniquidade. 
O Senhor enviou o profeta Abinádi para chamar o 
povo de Noé ao arrependimento e adverti-los da 
escravidão iminente. O povo decidiu não dar aten-
ção aos alertas e Abinádi foi preso por suas profe-
cias. Quando os sacerdotes do rei Noé interrogaram 
Abinádi, o profeta repreendeu-os por não viverem 
nem ensinarem os mandamentos. Deus protegeu 
Abinádi e deu-lhe poder para terminar sua mensa-
gem ao rei Noé e seus sacerdotes. Citando Isaías, 
Abinádi testificou a respeito da necessidade que 
todas as pessoas têm de confiar em Jesus Cristo e 
em Sua Expiação.

Mosias 11:1–19
O rei Noé conduziu seu povo à iniquidade
Pense nas seguintes perguntas:

•	O	que	você	faria	se	seu	pai,	responsável	ou	líder	
sugerisse que alguns de seus amigos estão exercendo 
uma má influência sobre você?

•	O	que	você	faria	se	um	de	seus	pais	ou	um	líder	de	
igreja lhe pedisse para vestir-se mais adequadamente 
para as reuniões dominicais e outras atividades da 
Igreja?

•	O	que	você	faria	se	o	profeta	dissesse	que	você	preci-
sava mudar seus padrões de entretenimento?

As pessoas podem reagir de forma diferente às per-
guntas acima. Ao estudar esta lição, preste atenção em 
como o Senhor quer que você reaja às pessoas que Ele 
envia para ajudá-lo a viver dignamente.

Ao preparar-se para estudar Mosias 11, pode ser 
útil saber que, depois que Zênife morreu, seu filho 
Noé governou sobre os nefitas que estavam na terra 
de Néfi. Leia Mosias 11:1–2, 5–7, 14–19 e marque 
palavras e frases que descrevam as ações de Noé e o 
que ele buscou depois de se tornar rei. Depois, leia 
Mosias 11:2, 6–7, 15, 19 e marque com uma cor dife-
rente (se possível) a influência que as ações de Noé 
tiveram sobre o povo do reino.

Esses versículos ilustram como as pessoas com quem 
nos associamos podem influenciar nossas ações. Pense 

em como seus colegas influenciam as escolhas que 
você faz. Pondere por um momento o que as pessoas 
do mundo de hoje, às vezes, fazem que pode ser com-
parado a trabalhar “muito para sustentar a iniquidade” 
(Mosias 11:6).

Mosias 11:20–12:17
Abinádi exorta o povo a arrepender-se e adverte-os da 
escravidão
Embora o rei Noé e seu povo estivessem escolhendo 
a iniquidade, o Senhor ainda os amava e queria aju-
dá-los. Examine as quatro primeiras linhas de Mosias 
11:20, e identifique o que o Senhor fez para ajudar o 
povo de Noé.

Escreva a seguinte verdade em suas escrituras ao lado 
de Mosias 11:20: Deus envia profetas para ajudar-
nos a nos arrepender e a evitar o sofrimento.

O Senhor ordenou a Abinádi que advertisse o povo em 
duas épocas diferentes. 

 1. Copie o quadro a seguir em seu diário das escrituras, 
deixando espaço suficiente em cada referência das escri-

turas para escrever um resumo. Estude os versículos indicados e 
escreva um resumo das advertências de Abinádi e as reações das 
pessoas.

Mensagem 
de Abinádi

Reação do Povo

Primeira 
Advertência

Mosias 11:20–25 Mosias 11:26–29

Segunda 
Advertência

Mosias 12:1–8 Mosias 12:9–10, 
13–17

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas sobre a reação das pessoas às adver-

tências de Abinádi:
 a. Por que você acha que as pessoas reagiram com raiva contra 
Abinádi, que procurava ajudá-los? Por que você acha que eles 
defenderam o rei Noé, que os conduzia para o sofrimento?
 b. Note a frase “os olhos do povo estavam cegos” em Mosias 
11:29. Quais são alguns exemplos de comportamentos e influên-
cias com os quais você acredita que Satanás está trabalhando 
diligentemente para que as pessoas boas se tornem “[cegas]” 
no mundo de hoje?
 c. O que você pode fazer para demonstrar humildade quando 
membros da família, líderes da Igreja e profetas o incentivam a 
seguir a palavra de Deus?
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Mosias 12:18–13:26
Deus protege Abinádi quando ele repreende o rei Noé 
e seus sacerdotes por não guardarem nem ensinarem 
os mandamentos
Antes de continuar seu estudo de Mosias 12, dê uma 
nota para si mesmo, numa escala de 1 a 10 (10 = con-
cordo plenamente), sobre como as seguintes declara-
ções descrevem você agora:

------- Sei o que deveria estar fazendo para viver o 
evangelho de Jesus Cristo.

------- Eu vivo o evangelho de Jesus Cristo.

Ao aprender sobre o rei Noé e seus sacerdotes, pense 
em o quanto eles conheciam e viviam bem os manda-
mentos. Depois de Noé trazer Abinádi para fora da 
prisão, os sacerdotes começaram a interrogá-lo sobre 
as escrituras. Leia Mosias 12:26–30 e marque o que 
Abinádi disse para repreender Noé e seus sacerdotes. 

Que nota você acha que Noé e seus sacerdotes tira-
riam numa escala de 1 a 10 em relação a conhecer e 
viver os mandamentos? O que você acha que significa 
aplicar nosso “[coração] para compreender”? (ver 
Mosias 12:27). Procure Mosias 12:33, e sublinhe um 

princípio que indique por que é importante viver os 
mandamentos.

Abinádi declarou esta verdade: Se guardamos os man-
damentos de Deus, seremos salvos. Por que conhecer 
a maneira pela qual devemos viver não é o suficiente 
para nos qualificar para a salvação?   
 

Abinádi disse ao rei Noé e aos seus sacerdotes que eles 
não estavam vivendo nem ensinando os mandamentos 
e começou a citar os Dez Mandamentos. Isso enfure-
ceu o rei, e ele ordenou que Abinádi fosse condenado 
à morte. Deus protegeu Abinádi e deu-lhe poder para 
continuar ensinando sobre os Dez Mandamentos. Você 
pode marcá-los e numerá-los em Mosias 12:35–36 e 
Mosias 13:12–24. A tabela a seguir vai ajudá-lo a iden-
tificar cada um dos Dez Mandamentos:

Abinádi Ensinou os Dez Mandamentos

 1. Mosias 12:35

 2. Mosias 12:36; 13:12–13

 3. Mosias 13:15



125

 4. Mosias 13:16–19

 5. Mosias 13:20

 6. Mosias 13:21

 7. Mosias 13:22

 8. Mosias 13:22

 9. Mosias 13:23

 10. Mosias 13:24

Abinádi corajosamente repreendeu Noé e seus sacerdo-
tes por não guardarem os Dez Mandamentos, dizendo: 
“Percebo que não estão escritos em vosso coração” 
(Mosias 13:11). Para ajudá-lo a pensar o quanto 
você está vivendo os Dez Mandamentos, preencha a 
seguinte autoavaliação:

Suas respostas às declarações 
abaixo podem indicar o quanto os 
Dez Mandamentos estão escritos 
em seu coração. Marque com que 
frequência essas afirmações são 
verdadeiras para você. Qu

as
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Amo meu Pai Celestial.

Coloco Deus em primeiro lugar em 
minha vida (antes de amigos, hobbies, 
posses, meus próprios desejos e outras 
coisas).

Digo o nome do Senhor com 
reverência.

Guardo o Dia do Senhor participando 
de atividades que me aproximem de 
Deus; reconheço-o como o Seu dia, 
não o meu. 

Honro meus pais sendo obediente e 
respeitoso.

Controlo minha raiva e não ajo 
violentamente em relação aos outros.

Sou sexualmente puro. Evito imagens, 
linguagem e ações impróprias.

Não roubo nem trapaceio.

Digo a verdade.

Suas respostas às declarações 
abaixo podem indicar o quanto os 
Dez Mandamentos estão escritos 
em seu coração. Marque com que 
frequência essas afirmações são 
verdadeiras para você. Qu
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Não cobiço (que significa desejar 
intensamente algo que pertence a 
outra pessoa).

 3.  Olhe novamente para suas respostas e faça uma meta 
de viver melhor um dos Dez Mandamentos. Escreva sua 

meta em seu diário de estudo das escrituras.

Mosias 13:27–14:12
Abinádi ensina sobre a vinda de Jesus Cristo
Leia Mosias 13:28, 32–35 e marque quaisquer palavras 
ou frases que poderiam completar a seguinte citação 
do Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Após-
tolos: “Depois de toda a nossa obediência e boas obras, 
não podemos ser salvos da morte ou dos efeitos de 
nossos pecados individuais sem   
 ”.

Segue-se a citação completa do Élder Oaks: “Depois 
de toda nossa obediência e boas obras, não podemos 
ser salvos da morte ou dos efeitos de nossos pecados 
individuais sem a graça estendida pela Expiação de 
Jesus Cristo” (“Another Testament of Jesus Christ”, 
Ensign, março de 1994, p. 67). 

Você pode escrever essa verdade ao lado de Mosias 
13:28: Ninguém pode ser salvo a não ser por meio 
da Expiação de Jesus Cristo.

Passe alguns minutos estudando Mosias 14:1–12 e 
marque as palavras e frases que descrevam o que 
Jesus Cristo fez na mortalidade para ajudar você a 
retornar a nosso Pai Celestial. Pense no sofrimento, 
nas tristezas e nos pecados que Jesus Cristo carre-
gou por você. Esses versículos correspondem a Isaías 
53:1–12. Abinádi estava citando o que Isaías havia 
escrito (ver Mosias 14:1).

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como 
você explicaria a um amigo o que Mosias 14:4–5 ensina 

sobre Jesus Cristo.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 11–14 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 12: DIA 4

Mosias 15–17
Introdução
O relato da pregação do profeta Abinádi ao rei Noé 
e seus sacerdotes continua em Mosias 15–17. Ele 
testificou a respeito do papel de Jesus Cristo como 
o Redentor. Um dos sacerdotes de Noé chamado 
Alma acreditou em Abinádi. O rei Noé expulsou 
Alma de sua corte e fez com que Abinádi fosse quei-
mado até a morte. Abinádi foi fiel a Deus em todas 
as circunstâncias.

Mosias 15–16
Abinádi ensina a respeito do papel de Jesus Cristo como 
Redentor
Dedique alguns minutos para encontrar e circular 
as palavras redimir, redimiu e redenção em 15–16. A 
repetição de uma palavra em um bloco de escrituras 
geralmente indica um ponto importante na mensagem 
do escritor. Ao estudar hoje, preste atenção no que 
Abinádi ensinou sobre ser redimido.

Para ajudá-lo a entender o papel de Jesus Cristo como 
Redentor, considere o seguinte esquema:

Imagine que você tenha quebrado uma lei e sido 
sentenciado à pena mais dura que a lei permite. Tal-
vez a punição inclua elevadas multas, um tempo na 
prisão ou até mesmo a morte. Como você se sentiria 
ao enfrentar tais punições? Você consegue pensar 
em alguma forma legal e honesta de escapar dessas 
punições?

Escreva Eu embaixo da palavra Ofensor e Justiça 
embaixo da palavra Castigo no diagrama. Todos nós 
quebramos as leis de Deus em alguma ocasião e preci-
samos satisfazer as exigências da justiça. As exigências 
da justiça requerem que cada pecador receba a punição 
ligada ao pecado.

Leia a seguinte declaração do Élder 
Richard G. Scott, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, e sublinhe as duas consequên-
cias da violação das leis de Deus: “A justiça 
exige (…) que todas as leis violadas sejam 
satisfeitas. Quando você obedece às leis de 

Deus, você é abençoado, mas não acumula pontos que 
podem ser usados para satisfazer outras leis que quebrar. 
Se não resolvidas, as leis descumpridas podem tornar a 
sua vida infeliz e impedir que você volte à presença de 
Deus” (“A Expiação Pode Garantir Sua Paz e Felicidade”, 
A Liahona, novembro de 2006, p. 40).

As consequências de se quebrar as leis de Deus incluem 
o sofrimento e não poder viver com Deus. Leia Mosias 
15:1, 7–9 e marque frases que indiquem como a Expia-
ção do Salvador satisfaz as exigências da justiça.

Use um dicionário para encontrar definições para as 
seguintes palavras:

Redimir (Mosias 15:1)   
 

Intercessão (Mosias 15:8)   
 

Interpor (Mosias 15:9)  

Você pode escrever parte dessas definições ao lado dos 
versículos.

Às vezes as pessoas ficam confusas com a descrição 
que Abinádi fez de Jesus Cristo em Mosias 15:2–5 
como (1) o Filho de Deus, o Pai, e (2) como o Pai. A 
seguinte declaração do Élder Jeffrey R. Holland, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, explica a natureza divina 
de Jesus Cristo dessa forma: “Como Abinádi ensinou, 
Cristo foi “concebido pelo poder de Deus” (Mosias 
15:3) e, portanto, tem os poderes do Pai dentro de Si. 
Além desse relacionamento divino, Cristo também 
age como o Pai por ser o Criador do céu e da Terra (ver 
Mosias 15:4), por ser o pai de nosso renascimento espi-
ritual e salvação, e por ser fiel em honrar a vontade do 
Pai acima de Sua própria vontade, podendo assim rei-
vindicar o poder do Pai” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [Cristo e o 
Novo Convênio: A Mensagem Messiânica do Livro de 
Mórmon], 1997, pp. 183–184).

Estude Mosias 15:5–7, pensando sobre o preço que Jesus 
Cristo pagou para redimi-lo, ou para interpor-Se entre 
você e as exigências da justiça. No diagrama acima, 
escreva Jesus Cristo entre Ofensor e Punição.

É importante compreender que o Salvador não apaga 
as exigências da justiça, mas interpõe-Se entre a justiça 
e nós. Se nos arrependermos, Ele satisfaz as exigências 
de justiça, tomando sobre Si a punição em nosso favor.

Ofensor

Multas? 
Prisão? 
Morte?

Castigo
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 1. Complete as seguintes atividades em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Escreva Aqueles Que Escolhem Ser Redimidos (Mosias 
15:11–12; 16:13). Depois examine Mosias 15:11–12; 16:13, 
para saber quem será redimido. Descreva o que você encontrou.
 b. Escreva Aqueles Que Se Recusam a Ser Redimidos (Mosias 
15:26–27; 16:2–5, 12). Depois examine Mosias 15:26–27; 
16:2–5, 12, para saber o motivo pelo qual algumas pessoas 
não serão redimidas. Descreva o que você encontrou.

 2. Usando o que você aprendeu na designação anterior, 
responda às seguintes perguntas em seu diário de estudo 

das escrituras:
 a. O que vai determinar quem será redimido de seus pecados?
 b. O que você aprendeu com o contraste entre a “vontade” de 
Jesus Cristo em Mosias 15:7 e a “vontade” daqueles que fazem 
o mal em Mosias 16:12?

Jesus Cristo satisfaz as exigências da justiça para 
todos os que se arrependerem. O preço que o 
Salvador pagou por nós é uma dádiva muito pessoal 
para qualquer um que escolher arrepender-se e fazer 
a vontade do Pai. Leia Mosias 15:10 e sublinhe a frase 
“ele verá a sua semente”.

Leia Mosias 15:10–12 e a seguinte declara-
ção do Élder Merrill J. Bateman, membro 
emérito dos Setenta:

“O profeta Abinádi declarou (…) que 
‘quando sua alma servir de oferta pelo 
pecado, ele verá a sua semente’ (Mosias 

15:10). Abinádi então identificou os profetas e aque-
les que os seguirem como a semente do Salvador. Por 
muitos anos, pensei na experiência do Salvador no 
jardim e na cruz como lugares onde uma grande quan-
tidade de pecados foi acumulada sobre Ele. Contudo, 
graças às palavras de Alma, Abinádi, Isaías e outros 
profetas, minha visão mudou. Em vez de uma massa 
impessoal de pecados, havia uma longa fila de pessoas 
quando Jesus sentiu ‘nossas fraquezas’ (Hebreus 4:15), 
‘tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 
dores (…) e [foi] moído por causa de nossas iniquida-
des’ (Isaías 53:4–5).

A Expiação foi uma experiência pessoal e íntima na 
qual Jesus ficou sabendo como ajudar cada um de nós” 
(“Um Padrão para Todos”, A Liahona, novembro de 
2005, p. 74).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O que você acha que significa tornar-se a semente de Jesus 
Cristo? (Ver Mosias 15:12.)
 b. O que você está fazendo para se certificar de que será con-
tado como a semente de Jesus Cristo?

Você pode personalizar Mosias 15:10 escrevendo seu 
nome no lugar de “sua semente” na parte do versículo 
que você sublinhou. Pondere por um momento sobre 
o que significa ter um Redentor que o viu e o conhece 
pessoalmente. 

Quais são as consequências de alguém que se recusa 
a ser redimido? Veja novamente Mosias 16:5. O que 
acontece no diagrama descrito anteriormente nessa 
lição, se o infrator persiste no pecado e se recusa a se 
arrepender? Leia Doutrina e Convênios 19:16–17 para 
descobrir o que vai acontecer àqueles que se recusam 
a aceitar o ato redentor do Salvador por meio do 
arrependimento.

Abinádi ensinou que a redenção de Jesus Cristo inclui 
não só um resgate do pecado, mas também da morte. 
Todos vão ressuscitar; contudo, alguns vão ressuscitar 
antes dos outros. Abinádi usou o termo “primeira res-
surreição” para explicar que os justos e inocentes vão 
ressuscitar antes dos rebeldes (ver Mosias 15:21–22). 
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Os justos serão redimidos da morte na primeira 
ressurreição e os ímpios deverão esperar até depois 
do Milênio para ressuscitar (ver D&C 76:85, 106).

 4. Reflita sobre os versículos que você estudou em 
Mosias 15. Imagine que você tivesse a oportunidade de 

pedir a um mensageiro que entregasse uma mensagem sua para 
o Salvador. Registre o que você escreveria nessa mensagem, com 
base naquilo que Ele tem feito por você.

O Salvador quer nos levar de volta à presença de nosso 
Pai Celestial. Ele intercede, intervém e advoga por nós. 
O Salvador pagou por nós as exigências da justiça, se 
nos arrependermos.

Mosias 17
Alma acredita em Abinádi e é expulso; Abinádi é morto
Você já testemunhou alguém defender o que era certo 
numa circunstância em que era difícil para ele fazer 
isso? Qual foi o resultado?

Quando Abinádi encerrou sua mensagem, um dos 
sacerdotes, chamado Alma, tentou convencer o rei de 

que Abinádi tinha falado a verdade e deveria ser libe-
rado. O rei expulsou Alma e mandou que seus servos o 
matassem. Alma se escondeu e escreveu as palavras de 
Abinádi. 

A conversão de Alma é significativa. Por ter registrado 
as palavras de Abinádi, muitas gerações e povos foram 
abençoados. Os frutos da conversão de Alma vão ficar 
mais evidentes quando você estudar os próximos capí-
tulos. O rei e seus sacerdotes aconselharam-se por três 
dias antes de sentenciar Abinádi à morte (ver Mosias 
17:1–6, 13).

 5. Mosias 17:7–10 e Mosias 17:11–12 comparam as 
escolhas feitas por Abinádi e pelo rei Noé. Depois de estu-

dar esses versículos, dê respostas curtas para as seguintes per-
guntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Quais das últimas palavras de Abinádi mais o impressionaram?
 b. Por que acha que as palavras de Abinádi afetaram o rei Noé 
daquela forma? 
 c. Que tipo de influência os sacerdotes tiveram sobre o rei Noé?
 d. Como o exemplo de Abinádi ajuda a inspirá-lo a ser fiel a 
Deus em todas as circunstâncias?
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O Presidente Gordon B. Hinckley declarou: “Seja forte 
ao defender o certo. Vivemos numa época de concessão e 
consentimento. Em situações nas quais somos con-
frontados diariamente, sabemos o que é certo, mas sob 
a pressão de nossos colegas e sob as vozes sedutoras 
daqueles que gostariam de nos convencer, nós nos 
rendemos. Concedemos. Consentimos. Desistimos, 
e ficamos com vergonha de nós mesmos. (…) Preci-
samos cultivar a força para seguir nossas convicções” 
(“Edificar Vossos Tabernáculos”, A Liahona, janeiro de 
1993, p. 53).

Escreva Posso ser fiel a Deus em todas as circunstâncias 
em suas escrituras ao lado de Mosias 17:9–12.

 6. Para personalizar a coragem moral e a convicção pes-
soal de Abinádi, leia Mosias 17:20 e complete a seguinte 

frase em seu diário das escrituras: Preciso ser fiel a Deus quando …

Ao encerrar a lição de hoje, pense em um membro da 
família ou amigo que pode se beneficiar ao ouvir o que 
você aprendeu e sentiu hoje. Se possível, compartilhe 
com ele o que você aprendeu e seu desejo de ser fiel ao 
Senhor nos momentos difíceis.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 15–17 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 13: DIA 1

Mosias 18
Introdução
Alma, que era um sacerdote do iníquo rei Noé, acre-
ditou nas palavras do profeta Abinádi e se arrependeu 
de seus pecados. Após a morte de Abinádi, Alma ensi-
nou secretamente outras pessoas sobre Jesus Cristo. 
Aqueles que creram em Alma ficaram desejosos de 
entrar no rebanho de Deus. Eles fizeram o convênio 
do batismo num lugar chamado Águas de Mórmon. 
Ao estudar Mosias 18, identifique o que Alma ensinou 
sobre as promessas que você faz quando é batizado, 
e o que o Senhor vai fazer por você, se você cumprir 
essas promessas.

Mosias 18:1–16
Alma ensina e batiza o povo
Pense no seu batismo. Que detalhes você se lembra 
do seu batismo? Como você se preparou para o seu 
batismo? Que sentimentos você tem em relação a seu 
batismo? Reflita sobre o que você poderia apreciar 
ainda mais sobre seu batismo agora do que quando 
foi batizado.

Mosias 18 nos ajuda a entender o convênio que faze-
mos com Deus no batismo. Um convênio é um “pacto 
entre Deus e o homem, embora as duas partes não se 
encontrem no mesmo nível. Deus estipula as condi-
ções do convênio e o homem concorda em fazer o que 
ele pede. Deus, então, promete-lhe certas bênçãos pela 
obediência” (Guia para Estudo das Escrituras, “Convê-
nio”, scriptures.LDS.org). 

Para ver como Mosias 18 nos ajuda a compreender o 
convênio batismal, observe o seguinte resumo desse 
capítulo: Mosias 18:1–7, Preparar-se para o Convênio; 
Mosias 18:8–16, Fazer o Convênio; e Mosias 18:17–30, 
Viver o Convênio. Você pode escrever cada tópico (por 
exemplo, Preparar-se para o Convênio) ao lado dos versí-
culos correspondentes em suas escrituras.

Leia Mosias 18:1–2, 6–7, procurando as doutrinas e os 
princípios que Alma ensinou ao povo para ajudar a 
prepará-lo para o batismo. No espaço abaixo, escreva 
de que modo uma compreensão do que Alma ensinou 
a seu povo poderia ajudar alguém hoje a se preparar 
para o batismo:   
  
 

Mosias 18:8–11 relata como Alma ajudou seu povo a 
compreender as promessas que fariam e receberiam 
por meio do convênio do batismo.

 1. Desenhe o diagrama abaixo em seu diário de estudo 
das escrituras. Procure em Mosias 18:8–11 o que Alma 

ensinou sobre as promessas que fazemos a Deus (o que “[esta-
mos] dispostos” a fazer) e as promessas que Deus nos faz 
quando somos batizados. Escreva nas devidas colunas de seu 
diagrama o que você descobrir.

Eu prometo Deus promete

Um dos princípios do evangelho evidentes em Mosias 
18:8–11 é: Recebemos o Espírito do Senhor e a pro-
messa de vida eterna ao fazermos e guardarmos o 
convênio do batismo.
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 2. Na parte inferior do diagrama de seu diário de estudo 
das escrituras, escreva um resumo do que você aprendeu 

sobre a importância de fazer e guardar o convênio batismal.

Leia a seguinte declaração do Élder Joseph B. Wirthlin, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, e sublinhe as bênçãos 
que podemos receber ao compreender as promessas que 
fazemos e recebemos no batismo: “Ao longo da vida 
percebi que, quando as pessoas compreendem plena-
mente as bênçãos e o poder dos convênios, quer sejam 
recém-conversos ou sejam membros da Igreja a vida 
inteira, passam a ter grande alegria na vida e a encarar 
seus deveres no reino com um entusiasmo contagiante” 
(“Alma the Elder: A Role Model for Today”, em Heroes 
from the Book of Mormon, 1995, p. 84).

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
seu convênio batismal pode influenciar seu modo de viver 

a cada dia. (Por exemplo, pense em como sua promessa de “ser-
vir de testemunhas de Deus em todos os momentos” se relaciona 
com o modo como você interage com outros, incluindo como 
você trata os membros da família, as coisas que você conversa 
com amigos e conhecidos, a linguagem que você usa, o tipo de 
filmes ou programas de televisão a que você assiste, a música 
que você ouve, relacionamentos sociais e namoro e como você 
responde àqueles que criticam suas crenças.)

Leia com atenção Mosias 18:12–16, e identifique exem-
plos de como o Senhor cumpriu Sua parte do convênio 
com Alma e seu povo depois de seu batismo. Você 
pode marcar o que encontrar.

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma vez em que sentiu que o Senhor o abençoou com 

Seu Espírito por você ter mantido a promessa de servi-Lo que fez 
no batismo.

Mosias 18:17–30
Alma estabelece a Igreja de Jesus Cristo entre o povo
Com que frequência você pensa nos convênios que 
fez no batismo ao tomar o sacramento? Com que 
frequência você deveria pensar neles? Quando você 
geralmente reserva um tempo para pensar nesses 
convênios?

O Presidente Henry B. Eyring, da 
Primeira Presidência, ensinou a impor-
tância de manter nossos convênios com 
o Senhor: “Os santos dos últimos dias 
são um povo do convênio. A partir do 
batismo e ao longo de todos os marcos 

espirituais da vida, fazemos promessas a Deus, e Ele 
nos faz promessas. O Senhor sempre cumpre as 
promessas feitas por intermédio de Seus servos 
autorizados, mas o teste decisivo de nossa vida é 

ver se os faremos e os cumpriremos” (“Testemunhas 
de Deus”, A Liahona, janeiro de 1997, p. 32).

Leia Mosias 18:17–18, 20–23, 27–29, procurando saber 
como os membros da Igreja na época de Alma man-
tiveram seu convênio batismal. Você pode marcar 
palavras e frases específicas em Mosias 18:22, 26, 30 
que indiquem que grandes bênçãos advêm àqueles 
que guardam seu convênio batismal.

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: Qual é uma das coisas que você 

pode fazer para guardar melhor os convênios feitos no batismo? 
Como você vai manter esse compromisso?

Mosias 18:31–35
Aqueles que pertencem à Igreja fogem da perseguição 
do rei Noé
Estude Mosias 18:31–33 para saber o que o rei Noé 
estava fazendo na cidade de Leí-Néfi enquanto Alma 
e seu povo desfrutavam grandes bênçãos perto das 
águas de Mórmon. Leia Mosias 18:34 e depois Mosias 
23:1–2 para saber como Alma foi “avisado” sobre o 
perigo que seu povo enfrentaria.

Você pode escrever esta verdade ao lado de Mosias 
18:34: O Senhor pode avisar os justos quando esti-
verem em perigo.

Leia a seguinte experiência compartilhada pelo Élder 
Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos, que 
ilustra essa verdade: 

“Trabalhando como agente especial do 
FBI, meu amigo investigou grupos de 
crime organizado que transportavam 
drogas ilegais para os Estados Unidos.

Certa ocasião, ele e outro agente aproxi-
maram-se de um apartamento onde acreditavam que 
um conhecido traficante de drogas estivesse distri-
buindo cocaína. Meu amigo descreve o que ocorreu:

‘Batemos à porta do traficante. O suspeito abriu a porta 
e ao nos ver, tentou bloquear nossa visão. Mas era tarde 
demais, podíamos ver a cocaína em sua mesa.

Um homem e uma mulher que estavam à mesa, come-
çaram a remover a cocaína imediatamente. Precisávamos 
impedir que eles destruíssem as provas, então rapida-
mente empurrei para o lado o suspeito que bloqueava a 
passagem. Ao empurrá-lo, nossos olhos se encontraram. 
Estranhamente ele não parecia zangado nem com medo. 
Ele sorria para mim.

Seus olhos e seu sorriso conciliatório deram-me a 
impressão de que ele era inofensivo e então, eu rapi-
damente afastei-me dele e comecei a dirigir-me para 
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a mesa. O suspeito estava agora atrás de mim. Naquele 
instante, tive uma sensação distinta e poderosa vindo 
à minha mente: “Cuidado com o mal por trás de olhos 
sorridentes!”

Voltei-me imediatamente para o suspeito. Sua mão 
estava dentro de um grande bolso na frente de sua 
roupa. Instintivamente agarrei-lhe a mão e tirei-a do 
bolso. Foi somente aí que vi sua pistola semiauto-
mática em punho, prestes a disparar. Em um reflexo 
imediato reagi e desarmei o homem.’ (…)

O Espírito Santo advertiu meu amigo do perigo físico; 
o Espírito Santo também advertirá vocês do perigo 
espiritual” (“Cuidado com o Mal por Trás de Olhos 
Sorridentes”, A Liahona, maio de 2005, p. 46).

 6. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
as inspirações que você já recebeu do Espírito Santo ou 

de experiências pessoais em que você lembra de ter sido alertado 
ou protegido de um perigo físico ou espiritual, ou escreva sobre 
as experiências pessoais de alguém que conheça ou sobre o qual 
tenha lido ou ouvido falar.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 18 e completei essa lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 13: DIA 2

Mosias 19–20
Introdução
Depois de Alma e seu povo terem escapado do exército 
do rei de Noé, o povo que permaneceu com Noé come-
çou a sofrer as consequências profetizadas por Abinádi. 
O relato dos nefitas na terra de Leí-Néfi nos relembra 
de que, quando rejeitamos o conselho dos servos do 
Senhor, sofremos graves consequências. Por outro lado, 
quando obedecemos aos profetas, desfrutamos de paz 
e segurança, mesmo em meio aos nossos desafios. Ao 
estudar esta lição, pense em como você pode receber a 
paz e segurança que advêm de ouvirmos os conselhos 
dos profetas modernos do Senhor.

Mosias 19–20
Os nefitas da terra de Leí-Néfi vivenciam o cumprimento 
das profecias de Abinádi. 
Leia a seguinte experiência compartilhada pelo Élder 
David R. Stone, que na época servia no Quórum dos 
Setenta, e pense no significado dos alertas espirituais 
que recebemos por intermédio dos profetas:
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“Certa manhã de domingo, (…) acordamos e depa-
ramo-nos com um lindo dia em Santo Domingo, na 
República Dominicana. O sol do Caribe estava bri-
lhando e o céu estava límpido. Havia uma brisa suave a 
agitar levemente a folhagem das árvores. Fazia um calor 
agradável e tudo estava calmo e sossegado. Mas longe 
dali, em alto-mar, fora do alcance de nossos olhos, o 
destruidor estava a caminho, implacável e devastador. 
O observatório meteorológico, responsável por rastrear 
e prever a rota do Furacão Georges, estava constante-
mente atualizando na Internet as informações dispo-
níveis. Na tranquilidade e paz daquela manhã, vi, por 
meio das indicações dos satélites, a trilha prevista da 
tempestade que iria atingir em cheio o centro de Santo 
Domingo.

Dentro de 48 horas, a tempestade varreu a ilha com 
uma violência e furor sem precedentes, deixando um 
rastro de destruição, desolação e morte. (…)

Por maiores que sejam os prejuízos, a destruição e a 
morte trazidos por esses aterradores fenômenos da 
natureza, a desolação causada na vida das pessoas 
pelos furacões espirituais é muito mais grave. Essas 
forças arrebatadoras costumam causar danos muito 
mais assoladores do que os ciclones físicos, pois des-
troem nossa alma e despojam-nos de nossa perspec-
tiva e promessas eternas. (…)

Colocamo-nos na rota desses furacões espirituais 
quando nos entregamos ao ódio, ao álcool, à lingua-
gem imprópria, à lascívia, à libertinagem, à promiscui-
dade, à pornografia, às drogas, ao orgulho, à ganância, 
à violência, à inveja e às mentiras, e a longa lista 
continua. (…)

Mas nós também temos nossos guardiões espirituais, 
cuja responsabilidade é observar e advertir, ajudando-
nos a evitar as armadilhas espirituais, a destruição e até 
mesmo a morte. Nossos atalaias na torre são conheci-
dos como apóstolos e profetas. São como nossos olhos 
espirituais e sabem, por meio de inspiração, discer-
nimento e inteligência pura, o curso que essas tem-
pestades podem tomar. Eles erguem continuamente 
sua voz de advertência para avisar-nos das trágicas 
consequências das violações deliberadas e propositais 
dos mandamentos do Senhor. Ignorar intencional-
mente suas admoestações é um convite à infelicidade, 
ao sofrimento e à ruína. Acatá-las significa seguir aos 
servos escolhidos do Senhor rumo às pastagens espi-
rituais onde reina a paz e a abundância” (“Furacões 
Espirituais”, A Liahona, janeiro de 2000, p. 36).

Pare por um momento e pondere sobre quais perigos 
você já ouviu os profetas e apóstolos nos alertarem. 
Como as palavras deles podem nos proteger de “fura-
cões espirituais”?

Deus enviou Abinádi para alertar o povo de Leí-Néfi da 
destruição que estava por vir, se não se arrependessem.

 1. Copie o quadro a seguir em seu diário de estudo das 
escrituras, deixando espaço suficiente para escrever em 

cada referência:

Profecia sobre o povo  
do rei Noé (Mosias 12:1–2)

Cumprimento  
(Mosias 19:10, 14–15; 
20:20–21; 21:3–4, 8, 10–13)

Profecia sobre o rei Noé 
(Mosias 12:3)

Cumprimento  
(Mosias 19:18–20)

A. B.

Examine as profecias de Abinádi aos nefitas da terra de Leí-Néfi 
lendo as referências das escrituras na coluna à esquerda da 
tabela. Embaixo das devidas referências das escrituras, escreva as 
consequências que Abinádi disse que o rei Noé e seu povo sofre-
riam caso não se arrependessem. No final da coluna da esquerda 
(A), escreva como você acha que teria se sentido e o que poderia 
ter feito se tivesse ouvido as advertências de Abinádi.
Antes de começar a trabalhar na coluna da direita da 
tabela, complete a atividade abaixo no manual. Esta 
atividade vai ajudá-lo a se familiarizar com os acon-
tecimentos de Mosias 19–20 e a reconhecer o cum-
primento das profecias de Abinádi registradas nestes 
capítulos.

Ao estudar Mosias 19–20, numere os 11 eventos a 
seguir na ordem em que ocorrem nas escrituras. Os 
resumos dos capítulos, no início de cada capítulo, vão 
fornecer pistas úteis para orientá-lo.

------- Gideão procura matar o rei Noé.

-------  As mulheres e as crianças nefitas suplicam aos lamanitas que não 
as matem. 

------- O rei Noé sofre a morte pelo fogo. 

------- Um exército lamanita chega às fronteiras de Senlon. 

-------  Os sacerdotes do rei Noé raptam (sequestram) 24 filhas dos 
lamanitas.

-------  O rei lamanita pede a seu exército que poupe a vida do povo 
de Lími. 

-------  Alguns do povo de Noé fogem diante dos lamanitas, deixando as 
mulheres e crianças para trás.

------- Lími ordena a seu povo que não mate o rei dos lamanitas. 

------- Há paz entre os nefitas e os lamanitas por dois anos. 
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-------  Lími promete que seu povo pagará metade de seus bens aos 
lamanitas. 

-------  Os nefitas repelem um ataque lamanita e capturam o rei dos 
lamanitas. 

(As respostas desta atividade se encontram no final 
desta lição.)

 2. Depois de ter numerado corretamente as 11 declara-
ções, volte à tabela em seu diário de estudo das escrituras. 

Examine as escrituras na coluna da direita para obter detalhes de 
como as profecias de Abinádi foram cumpridas. Anote esses deta-
lhes em sua tabela na coluna à direita. No final da coluna da direita 
(B), explique o que você aprendeu sobre as consequências de se 
rejeitar as palavras de advertência de um profeta.

Leia Mosias 20:21 e marque a declaração de Gideão 
que mostra a compreensão dele de que rejeitar as 
palavras dos servos do Senhor traz sofrimento e 
tristeza.

Leia Doutrina e Convênios 133:63, 70–72 para ver 
como este princípio se aplica àqueles nos últimos dias 
que não darão ouvidos ao Senhor ou a Seus servos. 
Você pode escrever esta referência em suas escrituras 
como uma referência cruzada para Mosias 20:21. Pro-
cure as palavras dos profetas referentes a esse assunto 
nos discursos mais recentes da conferência geral nas 
revistas A Liahona (edições de maio e novembro) ou no 
site LDS.org.

Pondere esta pergunta: O que você ouviu os profetas 
ensinarem recentemente que poderia ajudar pessoas, 
famílias e nações a evitar sofrimento e tristeza?

Para ver um exemplo de tristeza e sofrimento que 
podem advir da rejeição aos profetas do Senhor, pro-
cure as consequências que o Élder Dallin H. Oaks, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, disse que sobreviriam 
àqueles que se envolvem com pornografia:

“A pornografia prejudica a capacidade 
de alguém desfrutar um relacionamento 
emocional, romântico e espiritual com 
uma pessoa do sexo oposto. Ela corrói 
as barreiras que estão erguidas contra o 
comportamento impróprio, anormal ou 

ilegal. À medida que a consciência perde a sensibili-
dade, os usuários da pornografia são levados a repre-
sentar aquilo que testemunharam, a despeito de seus 
efeitos em sua vida e na vida de outros.

A pornografia também induz ao vício. Ela prejudica 
a habilidade de se tomar decisões e “amarra” seus 
usuários, fazendo com que voltem obsessivamente 
para mais e mais” (“Pornografia”, A Liahona, maio de 
2005, p. 87).

Pense em alguns exemplos de tristeza e sofrimento 
que advêm de se ignorar o conselho dos profetas em 
assuntos como jogos de azar, pornografia, Palavra de 
Sabedoria, trapaças, tatuagens, piercings, vestir-se sem 
recato ou namorar antes dos 16 anos.

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: Como o fato de seguir o conselho 

dos servos do Senhor em relação a temas como fortalecer a famí-
lia, viver a lei da castidade ou obedecer à Palavra de Sabedoria 
ajuda indivíduos e famílias a evitarem alguns dos sofrimentos e 
tristezas que vivenciam?

O Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Após-
tolos, testificou que podemos ter paz e voltar à pre-
sença de Deus, se obedecermos aos profetas:

“Dou meu testemunho de que os profetas de hoje 
têm as qualidades dos profetas do passado e de outros 
profetas desta dispensação. (…)

(…) Nossa segurança espiritual está em nos voltarmos 
para a voz clara do profeta vivo. Se escutarmos sua voz 
e obedecermos a seus conselhos, conseguiremos viver 
da maneira que Cristo gostaria que vivêssemos e per-
severar até o fim, para um dia, junto com nossa família, 
voltarmos à presença do Pai Celestial e do Salvador 
Jesus Cristo” (“Escutem a Voz do Profeta e Obede-
çam”, A Liahona, julho de 1995, p. 15).

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
como gostaria que seu estudo de Mosias 19–-20 influen-

ciasse seu modo de ouvir o conselho dos profetas do Senhor. 
Pense em uma experiência em que você sentiu paz e segurança 
espiritual por seguir o conselho dos servos do Senhor e registre-a 
em seu diário de estudo das escrituras.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 19–20 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
Respostas da atividade: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.

UNIDADE 13: DIA 3

Mosias 21–24
Introdução
O povo de Lími se tornou cativo dos lamanitas como 
resultado de sua iniquidade (ver Mosias 20:21); eles 
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se humilharam e se voltaram para Deus, como resul-
tado de sua escravidão. O povo de Alma foi levado ao 
cativeiro como prova de sua fé (ver Mosias 23:21). Os 
dois grupos oraram intensamente para serem liberta-
dos da escravidão. Embora ambos tenham por fim sido 
libertados e chegado a Zaraenla, o Senhor ajudou cada 
grupo de maneira diferente. Ao estudar as provações 
e a libertação do grupo de Lími, você pode ver que 
o Senhor responde às nossas orações a Seu próprio 
modo e tempo, quando nos humilhamos. Ao estudar 
as provações e a libertação do povo de Alma, você 
pode aprender a confiar no Senhor para ter força em 
meio às suas próprias lutas e seus próprios desafios.

Mosias 21–24
Os nefitas da terra de Leí-Néfi vivenciam o cumprimento 
das profecias de Abinádi. 
Imagine que você viveu na terra de Leí-Néfi durante o 
reinado do rei Noé e que rejeitou os ensinamentos de 
Abinádi. Agora você e seu povo foram levados ao cati-
veiro pelos lamanitas, exatamente como Abinádi tinha 
profetizado. O que você acha que faria?

Agora pense em qualquer desafio ou adversidade que 
você esteja passando atualmente. Leia os seguintes 
versículos em suas escrituras e marque o que eles ensi-
nam sobre como buscar e receber a libertação: Mosias 
21:5, 14; 22:1–2; 23:23; e 24:21. Ser libertado normal-
mente significa ser posto em liberdade, ser ajudado ou 
ser curado de alguma coisa.

Ao ler a seguinte declaração do Élder 
Richard G. Scott, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, sublinhe as duas fontes por ele 
citadas das provações e do sofrimento que 
vivenciamos na vida: “Ninguém deseja a 
adversidade. As provações, decepções, 

tristezas e angústias nos advêm de duas fontes diferen-
tes, basicamente. Aqueles que transgridem as leis de 

Deus sempre terão esses desafios. A outra razão para a 
adversidade é a de cumprir os propósitos do Senhor 
em nossa vida para que possamos receber o refina-
mento que advém da provação. É de vital importância 
que cada um de nós identifique de qual dessas duas 
fontes advêm nossas provações e nossos desafios, 
porque a ação corretiva é muito diferente para cada 
uma delas” (“Trust in the Lord” [Confie no Senhor], 
Ensign, novembro de 1995, p. 16).

O povo de Lími foi levado ao cativeiro por causa de sua 
desobediência, enquanto o povo justo de Alma passou 
por uma adversidade que os refinaria. O povo de Lími 
se humilhou e voltou-se a Deus como resultado de sua 
escravidão. O estudo desses dois relatos de libertação 
divina pode ajudá-lo a aumentar sua fé para invocar o 
Senhor pedindo libertação de quaisquer aflições que 
esteja enfrentando.

 1. No gráfico abaixo, a primeira pergunta — Como eles 
caíram em cativeiro? — Já foi respondida para você. Em 

seu diário de estudo das escrituras, responda à segunda per-
gunta: Como eles foram libertados?

povo de Lími povo de Alma

Como eles foram 
levados ao 
cativeiro?

(Mosias 20:21–22; 
21:1–4)
Pelo fato de o 
povo não ter se 
arrependido, o 
Senhor permitiu 
que os lamanitas 
os levassem 
cativos. 

(Mosias 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
O povo manteve 
seus convênios, 
mas foi traído, 
capturado e 
perseguido por 
pessoas iníquas.

Como eles foram 
libertados?

(Mosias 22:1–9, 
13–14)

(Mosias 24:17–25)

Pondere respostas para as seguintes perguntas sobre o 
povo de Lími:

•	De	acordo	com	Mosias	21:6,	que	evidências	existem	
de que o grupo de Lími não se havia humilhado e 
se voltado para o Senhor? Como isso contrasta com 
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a maneira pela qual o povo de Alma lidou com sua 
escravidão? Ao refletir sobre a experiência do grupo 
de Lími, o que você aprendeu que pode ajudá-lo a 
lidar adequadamente com seus próprios desafios?

•	Mesmo	que	o	povo	de	Lími	não	tenha	sido	libertado	
imediatamente de suas aflições, como o Senhor o 
abençoou? (Você pode marcar a frase “aos poucos, 
a prosperar” em Mosias 21:16). Alguma vez você já 
sentiu que o Senhor o ajudou a passar por um desa-
fio um pouco de cada vez?

•	Como	você	acha	que	a	atitude	do	povo,	descrita	
em Mosias 21:30–33, contribuiu para sua final 
libertação?

 2. Escolha uma das seguintes verdades com base no que 
você estudou sobre os desafios e a libertação do povo de 

Lími. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva um parágrafo 
que explique como você pode aplicar essa verdade em sua vida.
 a. Quando nos humilhamos, clamamos ao Senhor e nos 
arrependemos de nossos pecados, Ele ouve nossas orações 
e alivia o fardo de nossos pecados a Seu próprio tempo. 
 b. Quando fazemos o convênio de servir a Deus e guardar 
Seus mandamentos, o Senhor proverá um meio para nossa 
libertação.

Pense sobre as aflições e a libertação do grupo de Alma 
ao ler a seguinte declaração do Élder Richard G. Scott: 
“Quando tudo parece estar bem, os desafios muitas 
vezes vêm em múltiplas doses aplicadas simultanea-
mente. Quando essas provações não são consequência 
de sua desobediência, elas são prova de que o Senhor 
sente que você está preparado para crescer mais (ver 
Provérbios 3:11–12). Portanto, Ele lhe concede experiên-
cias que vão estimular o crescimento, a compreensão e a 
compaixão que vão refiná-lo para seu benefício eterno. 
Para levá-lo de onde você está até onde Ele quer que 
você esteja é preciso muito desenvolvimento e esforço, 
e isso geralmente causa desconforto e dor” (“Confie no 
Senhor”, A Liahona, janeiro de 1996, p. 17).

Marque palavras e frases em Mosias 23:21–22 que 
mostrem que o Senhor testará nossa paciência e fé 
para nos ajudar a aumentar nossa confiança Nele 
(ver também D&C 122:5–7).

Escreva respostas curtas às seguintes perguntas em 
seu manual:

•	Qual	você	acha	que	teria	sido	o	teste	mais	difícil	
de suportar se você estivesse entre o povo de Alma 
durante os acontecimentos registrados em Mosias 
23–24? Por quê?   
 

•	O	que	podemos	aprender	com	o	modo	pelo	qual	
Alma e seu povo reagiram a suas provações? (Ver 
Mosias 24:1–12, 15–16.)   
 

•	 Embora	o	Senhor	não	tenha	libertado	imediata-
mente o povo de Alma, o que Ele inicialmente fez 
por eles? (Ver Mosias 24:15.)   
 

Um princípio que podemos aprender com a experiên-
cia do grupo de Alma é que, quando nos submete-
mos pacientemente à vontade do Senhor, Ele nos 
fortalecerá e nos libertará de nossas provações a 
Seu tempo.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, explique o 
que você acha que significa se submeter pacientemente à 

vontade do Senhor em um momento de provação, e como isso 
pode prepará-lo para receber a força e as bênçãos que Ele forne-
cerá para ajudá-lo nesse momento difícil.

No início desta lição, foi-lhe pedido que pensasse em 
desafios ou adversidades que você esteja enfrentando 
atualmente. Ao lembrar-se deles, você pode escrever 
respostas para as seguintes perguntas em seu diário 
pessoal ou em uma folha de papel:

•	Quais	desafios	enfrento	atualmente	em	minha	vida?
•	O	que	preciso	fazer	para	me	preparar	para	rece-

ber o poder de libertação que o Senhor pode 
proporcionar-me?

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 21–24 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 13: DIA 4

Mosias 25
Introdução
Conforme registrado em Mosias 25, o povo de Lími 
e os seguidores de Alma viajaram a Zaraenla para se 
unirem com segurança sob o domínio do rei Mosias. 
Ao se unirem, esses grupos de nefitas reconheceram 
a bondade de Deus e Seu poder para libertá-los. Eles 
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também estabeleceram uma Igreja unificada. Ao estu-
dar esta lição, você pode ser beneficiado ao pensar 
em como você tem visto a bondade de Deus em sua 
vida e as bênçãos por pertencer à verdadeira Igreja de 
Jesus Cristo.

Mosias 25:1–13
Aqueles que se reuniram em Zaraenla se unem e passam a 
ser chamados de nefitas
Leia a seguinte história sobre uma jovem que foi prote-
gida por ouvir o Espírito Santo, durante uma cami-
nhada com seu grupo de moças:

“No caminho de volta, eu estava com um grupo 
mais lento, cinco meninas e nosso líder. Eles estavam 
ocupados tirando fotos, então decidi seguir em frente. 
Enquanto eu descia a colina, ouvi uma vaca [que pare-
cia estar morrendo]. Uma voz de advertência firme, mas 
silenciosa, disse: ‘Volte’. Quase a ignorei, mas ela veio 
de novo. Dessa vez, escutei e voltei ao grupo. Quando 
começamos a descer, vimos dois enormes touros negros 
subindo veloz e ferozmente a encosta. O maior deles 
começou a patear o chão, ao nos encarar. (…) Ficamos 
extremamente assustadas, mas nosso líder do sacerdó-
cio distraiu a atenção dele, e conseguimos passar por 
cima de uma cerca, para nossa segurança. 

Quando voltamos ao acampamento, dei-me conta de 
que, se não tivesse dado ouvidos ao aviso do Espírito, 
eu poderia ter me ferido gravemente ou até morrido. 
Eu sabia que o Pai Celestial Se importava comigo 
pessoalmente e me protegera. Sinto-me muito grata ao 
Senhor por aquele alerta. Isso fortaleceu meu testemu-
nho e fez-me sentir mais amor pelo Senhor” (Marissa 
W.,“Turn Back”, New Era, novembro de 2010, p. 47)

Como ouvir ou ler as experiências de outras pessoas 
que ilustram a bondade e o poder de Deus na vida 
delas o fortalece?

Tendo o povo de Lími e o povo de Alma se unido ao 
povo de Zarahemla, o rei Mosias fez com que os regis-
tros deles fossem lidos para todo o povo (ver Mosias 
25:1–6). Examine Mosias 25:7, para saber como o povo 
do rei Mosias reagiu ao ouvir os relatos das interações 
de Deus com esses povos. 

 1. Para cada um dos quatro versículos Mosias 25:8–11, 
registre em seu diário de estudo das escrituras a reação 

do povo ao ouvir o relato de seus irmãos. Por exemplo, em Mosias 
25:8, quando viram aqueles que foram libertados da escravidão 
lamanita, as pessoas “encheram-se de grande alegria”.
 a. Mosias 25:8
 b. Mosias 25:9
 c. Mosias 25:10
 d. Mosias 25:11

Você pode escrever o seguinte princípio na margem 
de suas escrituras em Mosias 25:8–11: Ao estudar-
mos os relatos das interações de Deus com outros 
povos, podemos sentir alegria e gratidão pela 
bondade de Deus.

Pense em possíveis fontes das quais você poderia 
aprender com outras pessoas que vivenciaram a bon-
dade de Deus. Essas fontes podem incluir as escrituras, 
a história da Igreja, as revistas da Igreja, os discursos de 
conferência geral, seus próprios registros familiares, as 
reuniões de testemunho e as aulas da Escola Domini-
cal, do sacerdócio e das Moças. Pense em uma ocasião 
em que você aprendeu sobre a bondade de Deus em 
alguma dessas fontes. Em seguida, pondere suas res-
postas para as seguintes perguntas:

•	 Já	passei	por	alguma	experiência	em	que	o	fato	de	
aprender sobre a bondade de Deus para com os 
outros me ajudou a sentir alegria ou gratidão?

•	Quais	são	alguns	dos	possíveis	efeitos,	a	longo	
prazo, se estudei regularmente experiências sobre 
a bondade de Deus em Suas interações com outras 
pessoas — seja nas escrituras ou em outras fontes?

Durante a próxima semana, você pode procurar em 
umas das fontes sugeridas uma história sobre a bon-
dade de Deus que o encha de admiração, assombro, 
alegria ou gratidão. Você pode escrever em seu diário 
pessoal o que você aprendeu e como isso influenciou 
você. Também pode usar essa história em uma noite 
familiar para ensinar sua família sobre a bondade de 
Deus, ou compartilhar a história com sua classe de 
seminário ou com um amigo.

Terra de 
Zaraenla

fuga do povo de Lími

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)

Águas de 
Mórmon

Alma e seu 
povo partem

Terra de Helã

Alma e seu 
povo escapam
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Mosias 25:14–24
Alma estabelece igrejas de Deus em toda a terra dos nefitas
Depois de Mosias ter terminado de falar ao povo e de 
ler os registros para eles, Alma lhes dirigiu a palavra. 
Leia Mosias 25:14–16 e identifique o que Alma ensi-
nou. Escreva no manual as respostas para as seguintes 
perguntas:

•	De	que	maneira	o	que	Alma	ensinou	serviria	como	
um resumo adequado das experiências do povo de 
Lími, bem como dos seguidores de Alma?   
 

•	 Por	que	você	acha	que	foi	importante	para	o	povo	
ouvir as palavras de Alma depois de ter ouvido a 
história do povo de Zênife?   
 

Antes de continuar a ler Mosias 25, pense em uma 
ocasião em que você foi a uma ala ou um ramo da 
Igreja que não era a sua ala ou o seu ramo. Pense nas 
semelhanças que você notou entre sua ala ou seu ramo 
e aquela unidade que você visitou.

Leia Mosias 25:17–22 para saber como a Igreja era diri-
gida entre os nefitas na época de Alma. A referência a 
“igrejas” em Mosias 25:21 é semelhante à maneira pela 
qual nos referimos às alas e aos ramos na Igreja atual-
mente. Assim como nos dias de Alma, Deus chama 
líderes para dirigir Sua Igreja atualmente.

Em Mosias 23:16 você aprendeu que Alma “foi o 
seu sumo sacerdote” e “o fundador da igreja deles” 
(Mosias 23:16). O Presidente Joseph Fielding Smith 
explicou: “O corpo principal dos nefitas, sob o rei 
Mosias segundo, ainda estava intacto na terra de 
Zaraenla. A referência declarando que Alma foi o fun-
dador da igreja deles se refere apenas aos refugiados 
que fugiam da terra da primeira herança dos nefitas. 
No decorrer do tempo eles encontraram o caminho de 
volta para o corpo principal da Igreja e Alma foi consa-
grado como o sumo sacerdote sobre a Igreja em todas 
as terras ocupadas pelos nefitas” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols., 
1957–1966, volume 3, pp. 39–40).

 2. Escreva respostas curtas para as seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras. 

 a. De que maneira a Igreja dos nefitas se assemelha à Igreja 
atualmente?
 b. Por que você acha que é importante que os líderes fossem 
chamados por Alma, que tinha autoridade de Deus?
 c. Por que é importante que os líderes ensinem as mesmas 
 verdades a todos os membros da Igreja no mundo todo?

Ao ler Mosias 25:23–24, procure frases que descre-
vam aqueles que se filiaram à Igreja de Cristo e que 
também descrevam os membros da Igreja do Senhor 
atualmente. Um princípio que aprendemos com esses 
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versículos é: Ao tomarmos sobre nós o nome de 
Jesus Cristo e vivermos de modo condizente, o 
Senhor derrama Seu Espírito sobre nós.

 3.  Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras. 

 a. De que maneira as frases em Mosias 25:23–24 que descre-
vem os membros da Igreja, que são nefitas, se aplicam igual-
mente aos membros da Igreja atualmente?
 b. Como a lembrança de que você tomou sobre si o nome de 
Jesus Cristo faz diferença em seus pensamentos e em suas esco-
lhas diárias?

Observe em Mosias 25:24 que “o Senhor derramou seu 
Espírito sobre” Seu povo. O Élder Joseph B. Wirthlin, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, salientou o valor do 
dom do Espírito Santo para os membros da Igreja:

“O dom do Espírito Santo, que é o direito 
de receber a companhia constante do 
Espírito Santo, é obtido mediante a 
condição de fé em Cristo, arrependi-
mento, batismo por imersão e a imposi-
ção de mãos por servos autorizados 

investidos do Sacerdócio de Melquisedeque. É o dom 
mais precioso que existe à disposição dos membros 
dignos da Igreja do Senhor.

(…) É a fonte do testemunho e dos dons espirituais. 
Ilumina a mente, enche nossa alma de alegria, ensina-
nos todas as coisas e faz-nos lembrar de tudo o que 
aprendemos e esquecemos. O Espírito Santo também 
“[mostra-nos] todas as coisas que [devemos] fazer” 
[2 Néfi 32:5]” (“ O Indescritível Dom”, A Liahona, 
maio de 2003, p. 26).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário 
de estudo das escrituras:

 a. De que forma sua participação na Igreja de Jesus Cristo 
o ajuda a sentir o Espírito?
 b. O que você pode fazer para aumentar sua fidelidade e suas 
ações justas, de modo a se sentir ainda mais próximo do 
Espírito?

Procure uma oportunidade de compartilhar com alguém 
como o dom do Espírito Santo tem abençoado sua vida. 
As bênçãos que você vivenciou por meio do Espírito 
Santo podem aumentar à medida que se esforçar para 
ser digno de Sua companhia.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 25 e completei essa lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 14: DIA 1

Mosias 26
Introdução
Conforme registrado em Mosias 26, alguns nefitas 
descrentes da nova geração influenciaram os membros 
da Igreja com palavras lisonjeiras e assim os levaram 
ao pecado. Alma orou para saber como julgar esses 
membros de acordo com a vontade de Deus. O Senhor 
revelou a Alma como os membros da Igreja haveriam 
de prestar conta dos pecados deles. O Senhor também 
estabeleceu condições para o arrependimento. Alma 
tomou conhecimento da disposição de Deus em per-
doar aqueles que verdadeiramente se arrependem.

Mosias 26:1–6
Muitos da nova geração não acreditam e cometem pecados.
Pare um pouco para pensar sobre a seguinte per-
gunta: Por que você acha que alguns jovens não 
têm testemunho ou não têm um testemunho forte, 
mesmo que já tenham ouvido os profetas e sido ensi-
nados por seus pais?

Mosias 26 esclarece essa questão. Estude os versículos 
e responda as perguntas do quadro a seguir (escreva 
suas respostas no manual):

Mosias 26:1–2 Quais são as três coisas nas quais muitos 
da nova geração não acreditaram?   
 

Mosias 26:3 Como uma atitude de descrença na 
leitura das escrituras ou ao ouvir os 
profetas pode nos afetar?   
 

Mosias 26:4 Qual foi uma das principais razões pelas 
quais aquelas pessoas não tiveram fé no 
Salvador nem se uniram à Igreja?   
 

Escreva um princípio que você aprendeu estudando esses 
versículos:   
 

A frase “a tradição de seus pais” em Mosias 26:1 
refere-se às verdades do evangelho transmitidas por 
gerações anteriores; essa frase, às vezes, pode também 
se referir a ideias falsas (por exemplo, ver Alma 9:16). 
Um dos princípios ensinados em Mosias 26:1–4 é: 
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O desejo de acreditar e o esforço pessoal são neces-
sários para desenvolver um testemunho.

Leia a seguinte declaração do Presidente Henry B. 
Eyring, da Primeira Presidência, e sublinhe as ações 
necessárias para se adquirir e manter um testemunho:

“O testemunho precisa ser nutrido 
pela oração fervorosa, pelo anseio pela 
palavra de Deus nas escrituras e pela 
obediência à verdade que recebemos. 
Há perigo quando negligenciamos a 
oração. Arriscamos nosso testemunho 

quando estudamos e lemos apenas superficialmente 
as escrituras. Esses são nutrientes indispensáveis 
para nosso testemunho. (…)

O hábito de banquetear-nos na palavra de Deus, a 
oração sincera e a obediência aos mandamentos do 
Senhor precisam ser colocados em prática de modo 
equilibrado e contínuo para que nosso testemunho 
cresça e prospere” (“Um Testemunho Vivo”, A Liahona, 
maio de 2011, p. 125).

Observe que na época de Alma, a nova geração não 
estava fazendo as coisas mencionadas pelo Presidente 
Eyring. 

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Em sua experiência, por que é importante ter uma atitude de 
crença ao orar, ler as escrituras, e se esforçar para obedecer aos 
mandamentos?
 b. Descreva uma experiência em que a oração com fé, a leitura 
das escrituras ou a obediência aos mandamentos fortaleceram 
seu testemunho.

Considere, por um momento, se você já viu pessoas 
sem testemunho do evangelho influenciarem os 
membros da Igreja. Leia Mosias 26:5–6 e descubra 
como os incrédulos influenciaram aqueles que eram 
da Igreja.

Ao prosseguir seu estudo, pode ser útil saber o sig-
nificado desta declaração de Mosias 26:6: “Aqueles 
que cometiam pecados e que pertenciam à igreja 
[deveriam ser] admoestados [alertados e corrigidos] 
pela igreja”. Isso significa que era necessário que os 
membros rebeldes da Igreja fossem julgados de acordo 
com seus pecados e tivessem a oportunidade de se 
arrependerem.

Mosias 26:7–39
Alma perguntou como julgar aqueles que cometiam pecado

Para se preparar para estudar o restante de Mosias 26, 
imagine que você seja bispo de uma ala que inclui 
alguns membros que cometeram pecados graves. 
Como bispo, você tem o encargo dado pelo Senhor de 
fazer esses membros prestarem contas de seus pecados 
e ajudá-los a se arrependerem. Pense em como você 
iria tratar esses membros e como você poderia ajudá-
los da melhor forma.

Uma situação como essa foi difícil para Alma. Tal como 
os líderes autorizados do sacerdócio hoje, ele tinha a 
responsabilidade de ajudar os membros da Igreja que 
haviam cometido pecados graves a se arrependerem, 
a obterem o perdão e a voltarem a uma posição ativa 
e honrosa na Igreja. Leia Mosias 26:7–14 e descubra 
como Alma lidou com aquela situação e o que ele fez 
para receber uma resposta do Senhor.

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras por 
que é importante que saibamos que os líderes do sacer-

dócio buscam e recebem a ajuda do Senhor quando ajudam 
aqueles que cometeram pecados.

Lembre-se de que Alma tinha sido um sacerdote do 
iníquo rei Noé antes de sua conversão. Leia Mosias 
26:15–18 e identifique o que Alma e seu povo tinham 
feito para retornarem ao Senhor e que bênçãos o 
Senhor lhes concedeu.
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 3.  Leia Mosias 26:29–30. Depois responda a um ou 
ambos os itens:

 a. Explique por que você acha que é essencial que todos, inclu-
sive todos os que tiverem cometido um pecado grave, entendam 
o seguinte princípio: O Senhor perdoa aqueles que se arre-
pendem com sinceridade de coração.
 b. Escreva seu testemunho do seguinte princípio: O Senhor 
perdoa os que se arrependem com sinceridade de coração.

Depois que Alma orou pedindo orientação sobre como 
ajudar os membros da Igreja que cometeram pecados 
graves, o Senhor deu-lhe instruções. Ele deveria dar 
aos membros a oportunidade de se arrependerem, mas 
se eles não se arrependessem, não deveriam ser con-
tados com o povo do Senhor. Essas instruções forne-
cem importantes esclarecimentos sobre o princípio do 
arrependimento. Leia Mosias 26:21–31, a procura de 
esclarecimentos sobre o arrependimento.

 4. Para ajudá-lo a analisar o que leu nesses versículos, 
responda a duas ou mais das seguintes designações em 

seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como você resumiria as palavras do Salvador em Mosias 
26:23? Por que você acha que é importante para nós saber que 
o próprio Salvador pagou por nossos pecados?
 b. Que frases de Mosias 26:21–31 mostram a confiança do Sal-
vador em Alma como um líder do sacerdócio? Como a ajuda de 
um líder do sacerdócio poderia auxiliar aqueles que lutam contra 
pecados ou tentações difíceis?
 c. O que você acha que significa arrepender-se “com sinceri-
dade de coração”? (Mosias 26:29.)
 d. Por que você acha que devemos perdoar aos outros para 
obter o perdão do Senhor? (Ver Mosias 26:31.)

Em suas próprias palavras, escreva um princípio que 
você descobriu em Mosias 26:21–31:   
 

Embora você possa ter identificado um princípio dife-
rente, ou possa ter usado palavras diferentes, a seguir 
estão alguns exemplos de princípios ensinados em 
Mosias 26:21–31:

•	Os bispos e os presidentes de ramo representam 
o Senhor quando nos ajudam a nos arrepender e 
a obter o perdão.

•	A confissão dos pecados conduz ao perdão. 
(Todo pecado deve ser confessado a Deus, e os 
pecados graves devem ser confessados a um líder 
do sacerdócio que pode ajudar no processo de 
arrependimento.).

•	Precisamos perdoar aos outros para receber o 
perdão do Senhor.

 5. Para ajudá-lo a analisar esses princípios, leia os seguin-
tes estudos de caso. Selecione um estudo de caso e escreva 

em seu diário de estudo das escrituras como os versículos e os prin-
cípios que você estudou hoje podem ajudar as pessoas na situação 
descrita:
 a. Uma moça cometeu um pecado grave, mas tem medo de 
falar com seu bispo.
 b. Um rapaz tem o desejo de se arrepender, mas não sabe como. 
 c. Uma moça repetiu um pecado que já havia cometido ante-
riormente e acha que o Senhor não vai mais perdoá-la. 
 d. Um rapaz decide se arrepender, mas se recusa a perdoar 
alguém que o ofendeu. 

 6. Escolha um dos princípios identificados nessa lição e 
reflita sobre como você pode aplicá-lo em seus próprios 

esforços para se arrepender. Escreva em seu diário de estudo das 
escrituras como você vai aplicar esse princípio.
Leia Mosias 26:37–39 para descobrir o que aconte-
ceu quando Alma colocou em prática o conselho do 
Senhor. A experiência de Alma e de seu povo ensina 
que, quando nos arrependemos e vivemos dignamente, 
podemos também ter paz e prosperar.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 26 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 14: DIA 2

Mosias 27
Introdução
Mosias 27 relata a conversão de Alma (filho de Alma) 
e dos filhos do rei Mosias. Esse capítulo fala das ten-
tativas rebeldes deles de destruir a Igreja de Deus, da 
visita de um anjo, da mudança miraculosa de Alma 
e dos esforços desses jovens para reparar o mal que 
haviam feito. O relato da conversão de Alma enfatiza a 
necessidade que todos os indivíduos têm de nascer de 
novo e viver em retidão. Esse capítulo também mostra 
as bênçãos de orar por aqueles que decidem não seguir 
o evangelho de Jesus Cristo. 
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Mosias 27:1–23
Um anjo chama Alma, o filho, e os filhos de Mosias ao 
arrependimento
Pense naqueles que você conhece e que não têm teste-
munho do evangelho ou se afastaram da Igreja. O que 
você faria se um deles recusasse todos os seus esforços 
para ajudá-lo? Procure esclarecimentos sobre essa 
questão ao estudar hoje.

Leia Mosias 27:8–10 e identifique como esses versí-
culos descrevem Alma e os filhos de Mosias. O que 
Alma e os filhos de Mosias estavam tentando fazer 
com a Igreja e seus membros?

Que parte da descrição de Alma e dos filhos de Mosias 
mais chama sua atenção? Por quê?   
  
 

Às vezes, podemos nos sentir tentados a acreditar 
que certas pessoas nunca vão mudar e achegar-se ao 
Senhor. Pense sobre essa atitude enquanto você conti-
nua o seu estudo de Mosias 27.

Leia Mosias 27:11–14 e sublinhe por que o anjo veio a 
Alma e os filhos de Mosias.

Mosias 27:14 ensina este princípio: O Senhor res-
ponde a nossas orações fiéis pelos outros. Você pode 
escrever este princípio em suas escrituras ao lado de 
Mosias 27:14. Nem todos os que precisam se arrepen-
der e nem todos por quem oramos vão receber a visita 
de um anjo. O Senhor responde a nossas orações fiéis 
pelos outros de acordo com Sua própria sabedoria.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, responda a 
uma ou a ambas das seguintes perguntas :

 a. Quando você sentiu que suas orações fizeram diferença na 
vida de outra pessoa?
 b. Como a crença de que o Senhor responde nossas orações fiéis 
em benefício de outras pessoas influencia o modo como você ora?

Reflita sobre como você pode comparar o relato de 
Alma e dos filhos de Mosias com a sua vida. Você pode 
continuar a orar por aqueles que conhece e ama, que 
decidem agir de forma contrária aos ensinamentos do 
Senhor. Você pode lembrar que o Senhor ouve suas 
orações e responde à Sua maneira no Seu tempo e 
também permite que cada pessoa aja de acordo com o 
arbítrio que possui. Além disso, pense cuidadosamente 
nas seguintes perguntas: Quem pode estar orando por 
seu bem-estar? Como é que o Senhor deseja que você 
mude? O que você precisa fazer para essa mudança 
ocorrer?

Leia o restante das palavras do anjo a Alma, como 
registrado em Mosias 27:15–16. Lembre-se de que 
o anjo falou “com voz de trovão, fazendo com que 
tremesse o solo” (Mosias 27:11). Imagine como essa 
experiência afetaria você se estivesse com Alma e os 
filhos de Mosias.

Como você resumiria a mensagem do anjo?   
 

Depois da mensagem do anjo, Alma não conseguia 
falar. Ele ficou fraco, e foi “carregado pelos que com 
ele estavam e levado inerte” (Mosias 27:19) para seu 
pai. Quando o pai de Alma ouviu o que havia aconte-
cido, ele “regozijou-se, porque sabia que era o poder 
de Deus” (Mosias 27:20). Ele reuniu o povo “para que 
presenciasse o que o Senhor havia feito por seu filho” 
(Mosias 27:21). O pai de Alma pediu aos sacerdotes 
que jejuassem e orassem para que seu filho pudesse 
receber de volta sua força e capacidade de falar (ver 
Mosias 27:22). O Senhor respondeu a suas orações.
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Mosias 27:24–31
Alma, o filho, e os filhos de Mosias se arrependem e 
nascem de novo
Leia Mosias 27:23–24, 28–30 para descobrir como 
Alma, o filho, mudou, como resultado de sua experiên-
cia com o anjo. No quadro a seguir, escreva as palavras 
ou frases desses versículos que descrevem a condição 
espiritual de Alma antes e depois de sua mudança de 
coração.

Antes Depois

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
frase que você anotou na coluna Depois o que você espera 

que o descreva durante toda a sua vida. Explique o porquê.

Releia Mosias 27:24, 28, e marque o que Alma fez e o 
que o Senhor fez para a mudança de coração de Alma.

 3.  Em seu diário de 
estudo das escrituras, 

escreva por que é importante 
compreender o que devemos 
fazer quando procuramos 
mudar nossa vida e também o 
que o Senhor vai fazer por nós.

 4. Responda a uma 
das seguintes pergun-

tas em seu diário de estudo 
das escrituras:
 a. Como Mosias 27 pode 
ajudar as pessoas que estão 
desanimadas e acham que 
não podem se arrepender e 
vir ao Senhor?
 b. Como Mosias 27 pode 
ajudar as pessoas que acredi-
tam que alguns nunca se 
arrependerão e se achegarão 
ao Senhor?

Leia Mosias 27:25–26 e identifique quem deve mudar 
por meio da Expiação, ou em outras palavras, quem 
deve nascer de Deus.

Esses versículos ensinam o princípio: Todos devem 
nascer de novo por meio da Expiação de Jesus 

Pode ser útil usar diferentes 
técnicas de marcação para 
diferenciar temas ou verdades 
nas escrituras. Por exemplo, em 
Mosias 27:24, 28, você pode 
sublinhar o que Alma fez para 
sua mudança e circular que o 
Senhor fez. Assim você pode 
distinguir os dois com mais 
facilidade. Você pode identi-
ficar o que suas marcações 
significam em uma explicação 
anotada em algum lugar das 
suas escrituras para se lembrar 
do que significam.

Usar Diferentes 
Técnicas de Marcação
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Cristo. Nascer de Deus significa que o Espírito do 
Senhor faz uma grande mudança no coração de uma 
pessoa, de modo que ele ou ela não tem mais von-
tade de fazer o mal, mas sim deseja buscar as coisas 
de Deus (ver Mosias 5:2). Alma e os filhos de Mosias 
experimentaram uma grande mudança no coração 
rapidamente, mas a maioria de nós experimenta 
mudanças por meio da Expiação de maneira mais 
gradual. Nascer de Deus é mais um processo do que 
um evento.

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que modo você mudou por meio da Expiação ao se arre-
pender e fazer o melhor possível para seguir o Salvador?
 b. O que você pode fazer para achegar-se ao Senhor e permitir 
que a Expiação faça a diferença em sua vida?

Mosias 27:32–37
Alma, o filho, e os filhos de Mosias viajaram por toda a 
terra, confessando os seus pecados e fortalecendo a Igreja.

Os versículos que você estudará a seguir em Mosias 27 
ilustram o princípio: Para se arrepender verdadeira-
mente, uma pessoa deve fazer todo o possível para 
reparar os danos que causou. Restituição significa 
fazer o que pudermos para corrigir os efeitos de 
nossas más escolhas e restaurar o que foi danificado 
por nossas ações. Por exemplo, se alguém roubou algo 
de um vizinho, a restituição deve incluir a devolução 
do que foi roubado. Leia Mosias 27:32–37 e identifi-
que como Alma e os filhos de Mosias corrigiram os 
erros provocados por seus pecados.

Escreva como alguém poderia corrigir os erros provo-
cados pelos seguintes pecados:

•	Mentir	para	os	pais:	  
 

•	 Espalhar	boatos	sobre	outra	pessoa:	  
 

•	 Trapacear	num	trabalho	escolar:	  
 

Enquanto você pensa sobre como pode ter uma 
mudança por meio da Expiação, pense em como você 
pode se arrepender e corrigir os erros provocados por 
seus pecados.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 27 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 14: DIA 3

Mosias 28–29
Introdução
Após sua conversão, os filhos de Mosias sentiram 
forte desejo de pregar o evangelho aos lamanitas. O 
rei Mosias apoia a decisão deles, mas fica então sem 
sucessor ao trono e sem alguém que cuide dos regis-
tros das escrituras. Ele passa a Alma (o filho de Alma) 
a responsabilidade de cuidar dos registros. Em vez de 
nomear outro rei, ele instituiu um sistema de juízes 
como nova forma de governo. 

Mosias 28:1–9
Os filhos de Mosias desejam pregar aos lamanitas
Ao lado de cada declaração abaixo, classifique seu 
desejo nas seguintes áreas. Use uma escala de 1 a 10 
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(1 para indicar “nenhum desejo” e 10 para indicar um 
“desejo extremamente forte”). 

-------  Tenho sincero desejo de ajudar outras pessoas a encontrar a 
felicidade eterna. 

-------  Estou disposto a sacrificar-me para ajudar outras pessoas.

-------  Tenho o desejo de compartilhar o evangelho com outras pessoas.

-------  Se você for um rapaz, avalie seu desejo de servir missão de tempo 
integral. (Se for uma moça, você pode também avaliar seu desejo, 
se quiser.)

Analise Mosias 27:8–10 e identifique como Alma e os 
filhos de Mosias teriam classificado a si mesmos nas 
declarações acima, antes da conversão deles. 

Agora leia Mosias 28:1–3 e identifique como os filhos 
de Mosias mudaram nas áreas identificadas acima. Ao 
ler, lembre que a palavra perecer se refere a estar espiri-
tualmente perdido.

Escreva suas respostas para as seguintes perguntas:

Com quem os filhos de Mosias queriam compartilhar o 
evangelho?   
 

Pelo que estudou até aqui no Livro de Mórmon, que 
dificuldades ou perigos os filhos de Mosias poderiam 
ter encontrado em uma missão entre os lamanitas?   
 

Leia Mosias 28:4 e pondere como você diria isso com 
suas próprias palavras. Observe como a conversão dos 
filhos de Mosias influenciou seu desejo de compar-
tilhar o evangelho. Em Mosias 28:1–4 aprendemos o 
princípio: À medida que nossa conversão se apro-
funda, nosso desejo de compartilhar o evangelho 
aumenta.

Leia a seguinte declaração do Élder 
Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, (você pode anotá-la na 
margem de suas escrituras ao lado de 
Mosias 28:1–4): “A intensidade de nosso 
desejo de compartilhar o evangelho é 

um grande indicador do grau de nossa conversão 
pessoal” (“Compartilhar o Evangelho”, A Liahona, 
janeiro de 2002, p. 8). 

Na primeira frase de Mosias 28:4, marque como os 
filhos de Mosias foram influenciados em seu desejo de 
compartilhar o evangelho. Observe que o Espírito do 
Senhor tem um papel importante em aumentar nosso 
desejo de compartilhar o evangelho. 

 1. Responda a uma das seguintes perguntas em seu diá-
rio de estudo das escrituras:

 a. Como seu desejo de compartilhar o evangelho aumentou à 
medida que você fortaleceu seu testemunho?
 b. Que experiências em sua vida o levaram a querer comparti-
lhar o evangelho com outras pessoas?
 c. Se não sentir que tem um forte desejo de compartilhar o 
evangelho neste momento, o que pode fazer para fortalecer esse 
desejo? (Leia Alma 17:2–3.)

 2. Imagine um rapaz 
que é membro da 

Igreja mas tem pouco ou 
nenhum desejo de servir mis-
são de tempo integral. Em seu 
diário de estudo das escritu-
ras, escreva uma carta para 
ele, sugerindo o que ele pode 
fazer para aumentar seu 
desejo de compartilhar o 
evangelho. Você pode relem-
brar o que aprofundou sua 
conversão ao evangelho de 
Jesus Cristo e sugerir ativida-
des ou experiências seme-
lhantes para esse rapaz. 
Lembre-se ao escrever que 
uma conversão maior conduz 
a um desejo maior de com-
partilhar o evangelho com as pessoas. 

Ao continuar seu estudo de Mosias 28, imagine como 
você se sentiria se alguém que você ama quisesse 
ir morar em meio a um povo violento que odiasse 
os que não fossem semelhantes a eles. Leia Mosias 
28:5–9 e identifique o motivo pelo qual Mosias per-
mitiu que seus filhos partissem para uma missão tão 
perigosa. No livro de Alma, você aprenderá sobre os 
“muitos [que] acreditarão em suas palavras” (Mosias 
28:7) — os milhares de lamanitas que foram conver-
tidos graças ao empenho dos filhos de Mosias. 

Mosias 28:10–20
Mosias traduz as placas dos jareditas e entrega todos os 
registros que tinha para Alma
O restante de Mosias 28 relata que o rei Mosias estava 
ficando velho e sentia que precisava escolher o pró-
ximo guardador dos registros sagrados, antes de mor-
rer. Nas duas gerações anteriores, o rei havia passado 
as placas para o rei seguinte. Mas como os filhos do rei 
Mosias haviam partido em missão, ele não tinha filho 
para herdar o trono e, portanto, não tinha um guar-
dador para os registros. Naqueles registros estavam 

Quando você aplica um prin-
cípio do evangelho a uma 
situação comum da vida, pode 
analisar melhor o princípio e 
reconhecer mais facilmente a 
importância dele em sua vida. 
Quanto mais você se esforçar 
para responder sinceramente 
a um estudo de caso, mais 
eficaz será seu processo de 
aprendizado. 

Aplicar Princípios 
do Evangelho a 
Estudos de Caso
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incluídas as placas dos jareditas, que Mosias traduziu 
pelo poder de Deus (ver Mosias 28:11–19).

Se você tivesse que escolher alguém para cuidar dos 
registros sagrados, que características iria querer que a 
pessoa tivesse?   
 

Descreva como se sentiria se alguém o escolhesse para 
cuidar das placas.   
 

Leia Mosias 28:20 e procure o nome da pessoa que 
Mosias escolheu para cuidar das placas. 

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
a decisão do rei Mosias nos ensina sobre a mudança de 

coração ocorrida em Alma. (Para responder a essa pergunta, você 
talvez precise rever as ações anteriores de Alma, registradas em 
Mosias 27.) Explique também como a confiança de Mosias em 
Alma poderia dar esperança aos que se arrependem. 

Mosias 29
O povo de Mosias escolheu um sistema de juízes como 
nova forma de governo
Conforme registrado em Mosias 29, o rei Mosias pro-
pôs que o governo nefita não fosse mais administrado 

por um rei, mas por um sistema de juízes. Leia e 
compare Mosias 23:7–8 e Mosias 29:13, 16–18. De 
acordo com essas escrituras, sob que circunstâncias 
ou condições uma monarquia (o governo de um rei 
ou uma rainha) é uma boa forma de governo? Por que 
Mosias aconselhou os nefitas a não dar continuidade à 
monarquia?

Leia Mosias 29:11, 25 e circule as seguintes respostas 
que indicam o que Mosias disse sobre como os juízes 
deveriam julgar o povo: (a) com grande misericórdia, 
(b) de acordo com as leis, (c) de acordo com os manda-
mentos de Deus, (d) com severidade. 

Leia Mosias 29:26, 30, 33–34, 37–38 e descubra o papel 
do povo na nova forma de governo proposta pelo rei 
Mosias. 

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras por 
que você acredita ser importante que cada cidadão de um 

país “carregasse sua parte” no serviço de seu país (Mosias 
29:34).

Alma foi nomeado o primeiro juiz supremo e cumpriu 
seu papel com retidão (ver Mosias 29:41–43).

Em suas próprias palavras, escreva um princípio que 
aprendeu em Mosias 29:   
 

Um princípio que esse capítulo ensina é: Cada pessoa 
tem o dever de apoiar leis e líderes justos.

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras uma 
maneira pela qual você pode apoiar leis e líderes justos 

em seu país. 

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mosias 28–29 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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INTRODUÇÃO A  

Alma
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Alma, você aprenderá sobre 
Jesus Cristo e sobre a necessidade de Sua Expiação e 
Ressurreição no plano de felicidade do Pai Celestial. 
Também aprenderá sobre o poder da palavra de Deus 
para vencer as artimanhas sacerdotais, as falsas doutri-
nas, o pecado, o ódio e a apostasia e levar as pessoas a 
passar por uma vigorosa mudança de coração e nascer 
de novo. Você será edificado ao ler sobre o trabalho 
missionário dos filhos de Mosias e a conversão e sub-
sequente fidelidade do povo de Amon, os ânti-néfi-
leítas. Além disso, ao estudar os capítulos que narram 
em detalhes as guerras entre os nefitas e os lamanitas, 
você poderá aprender princípios que o guiarão nos 
tempos conturbados em que vivemos e que o ajuda-
rão a prevalecer em suas batalhas pessoais contra o 
adversário.

Quem Escreveu Este Livro?
Mórmon compilou e resumiu os registros das placas 
maiores de Néfi para criar o livro de Alma. O livro rece-
beu o nome de Alma, que por ser filho de Alma geral-
mente é chamado de Alma, o filho. Quando o rei Mosias 
instituiu o governo dos juízes entre os nefitas, Alma tor-
nou-se o primeiro juiz supremo e também sucedeu seu 
pai como sumo sacerdote da Igreja (ver Mosias 29:42). 
Por fim, ele abdicou do cargo de juiz supremo para 
dedicar-se “exclusivamente ao sumo sacerdócio” e “a 
transmitir ao povo a palavra de Deus” por toda a terra 
dos nefitas (Alma 4:20; 5:1). Mórmon usou os registros 
do ministério de Alma (ver Alma 1–44) e os escritos dos 
filhos de Alma, Helamã (ver Alma 45–62) e Siblon (ver 
Alma 63) para compor o livro de Alma.

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
Os registros originais usados como fontes para o livro 
de Alma foram provavelmente escritos entre 91 a.C. 
e 52 a.C. Mórmon resumiu esses registros em algum 
momento entre 345 d.C. e 385 d.C. Mórmon não indicou 
onde se encontrava quando fez essa compilação.

UNIDADE 14: DIA 4

Alma 1–4
Introdução
Pouco depois de Alma se tornar juiz supremo, um 
homem chamado Neor começou a ensinar doutrinas 
falsas e introduziu artimanhas sacerdotais entre os 
nefitas. Matou um homem justo e foi executado por 
esse crime. Alguns anos depois, Anlici tentou sem 
sucesso tornar-se rei dos nefitas. Quando o povo votou 
para rejeitá-lo como rei, ele reuniu as pessoas que o 
apoiavam — chamados anlicitas — para ir guerrear 
contra os nefitas. Os nefitas venceram, mas dezenas 
de milhares de pessoas foram mortas. Como a guerra 
os deixou humildes muitos nefitas se lembraram de 
seu dever e milhares se uniram à Igreja. Contudo, no 
espaço de um ano, muitos membros da Igreja se tor-
naram orgulhosos e começaram a perseguir os outros. 
Alma decidiu abandonar seus deveres de juiz supremo 
e dedicar-se exclusivamente a prestar testemunho do 
evangelho de Jesus Cristo.

Alma 1
Os membros da Igreja prosperam apesar do aumento das 
artimanhas sacerdotais e perseguições
As pessoas às vezes buscam a popularidade. Tire alguns 
instantes para pensar nos possíveis perigos desse desejo. 
O que acontece se você se importa mais com o que seus 
amigos pensam de você do que com o que Deus pensa 
de você?

Conforme registrado em Alma 1, um homem chamado 
Neor tornou-se muito popular entre algumas pessoas. 
Leia Alma 1:2–6 e identifique o que Neor ensinou e 
como as pessoas reagiram.
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Procure nas primeiras linhas de Alma 1:12 a palavra 
usada por Alma para descrever o que Neor introduziu 
entre os nefitas. Em seguida, consulte a nota de rodapé 
12a. Leia 2 Néfi 26:29, a primeira referência cruzada 
alistada na nota de rodapé e identifique o que fazem e 
o que não fazem as pessoas que praticam artimanhas 
sacerdotais.

Artimanhas sacerdotais 
acontecem quando as 
pessoas pregam “fal-
sas doutrinas (…) por 
causa de riquezas e 
honrarias” e “[estabele-
cem-se] como uma luz 
para o mundo” (Alma 
1:16; 2 Néfi 26:29). 
Com sua pregação, o 
objetivo delas não é 
edificar o reino de Deus. 
Na verdade, visam a 
ganhos (como a rique-
zas, vantagens sociais ou 
poder sobre os outros) 
e a elogios. Elas querem 
chamar a atenção para si 
mesmas e não para Deus 

e Seu evangelho. As artimanhas sacerdotais são um 
pecado grave aos olhos de Deus, como Alma deixou 
claro ao dizer a Neor: “Se tais artimanhas tivessem 
sido impostas a este povo, teriam acarretado a sua total 
destruição” (Alma 1:12).

Quando Neor tentou “afastar o povo da Igreja”, um 
homem justo chamado Gideão “opôs-lhe resistência, 
advertindo-o com as palavras de Deus” (Alma 1:7). 
Neor reagiu desembainhando sua espada e matando 
Gideão. Neor foi julgado por seus crimes e executado. 
Leia Alma 1:16 para ver se a morte de Neor pôs fim às 
artimanhas sacerdotais entre os nefitas.

Leia Alma 1:26–27 e identifique maneiras pelas quais os 
sacerdotes de Deus nefitas agiam de modo diferente de 
Neor e de outros que praticavam artimanhas sacerdotais.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como 
agiam os sacerdotes nefitas. De que modo as ações dos 

sacerdotes nefitas diferiam das ações daqueles que praticavam 
artimanhas sacerdotais?

À medida que as artimanhas sacerdotais se espalha-
vam pela terra, muitas pessoas começaram a perse-
guir os membros fiéis da Igreja. Para preparar-se para 
estudar o restante de Alma 1, pense em situações nas 
quais você viu pessoas que guardam os mandamen-
tos de Deus serem importunadas, ridicularizadas ou 
perseguidas.

Leia Alma 1:19–20 e identifique por que algumas pessoas 
perseguiam os membros da Igreja. Alma 1:21–31 registra 
como os membros da Igreja reagiam à perseguição. Leia 
as passagens das escrituras abaixo e preencha o quadro:

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Como alguns membros 
reagiram às perseguições?   
  
 

Como outros membros da 
Igreja viviam apesar da 
perseguição?   
 

Quais foram as consequên-
cias de suas ações?   
 

Que bênçãos eles 
receberam?   
 

Escreva um princípio que você aprendeu ao estudar 
este quadro:   
 

Um dos princípios que você pode ter identificado é: 
Quando vivemos o evangelho, podemos ter paz 
em nossa vida, mesmo que soframos perseguições.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, explique como 
a compreensão do princípio do evangelho acima pode aju-

dá-lo ao enfrentar perseguição ou pressão para desobedecer aos 
mandamentos. Em seguida, faça uma das perguntas a seguir:
 a. Em que situações você guardou os mandamentos apesar da 
perseguição ou pressão para não o fazer e quais bênçãos você 
recebeu?
 b. Como você reagirá a seus adversários?

Alma 2
Os anlicitas e os lamanitas unem-se na luta contra os nefitas
Alma 2 narra mais tribulações dos nefitas. Leia o cabeça-
lho do capítulo para verificar como um homem chamado 
Anlici e seus seguidores se opuseram aos nefitas. Anlici 
queria tornar-se rei dos nefitas, mas os nefitas fizeram 
uma votação e decidiram rejeitá-lo e continuaram com 
seu sistema de juízes. Os seguidores de Anlici reuni-
ram-se e fizeram dele seu rei. Anlici ordenou a seus 
seguidores que pegassem em armas contra os nefitas, e 
logo depois os lamanitas se uniram aos anlicitas na luta 
contra os nefitas.

Como os nefitas eram fiéis ao Senhor, o Senhor os aju-
dou em suas batalhas contra os anlicitas e lamanitas. 
Leia Alma 2:18, 28–31, 36 e marque o verbo fortalecer 
a cada vez que aparecer. Identifique como o Senhor 
fortaleceu os nefitas.

 3. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma situação em que você sentiu o Senhor fortalecê-lo 

ao tentar fazer o que é certo.

As notas de rodapé na parte 
inferior de cada página das 
escrituras incluem referências 
cruzadas com outras escrituras 
que podem aumentar seu 
conhecimento ao estudar. Faça 
da leitura das referências cru-
zadas uma prática frequente 
ao estudar as escrituras. Você 
pode marcar referências cruza-
das que o ajudem a compreen-
der melhor as escrituras em 
suas notas de rodapé.

Utilizar Referências 
Cruzadas
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Alma 3
Os anlicitas se afastaram de Deus
Pense nas mensagens que algumas pessoas podem 
tentar transmitir acerca de si mesmas por meio de suas 
escolhas de roupas, penteados, brincos e outras joias, 
tatuagens e piercings.

Leia Alma 3:4 e identifique como os anlicitas mudaram 
sua aparência.

Os anlicitas “distinguiam-se” de quem?   
 

Com quem eles queriam se parecer?   
 

A mudança na aparência dos anlicitas foi uma manifes-
tação de sua rebeldia. Conforme registrado em Alma 3, 
Mórmon nos lembrou da maldição e da marca que 
sobreviera aos lamanitas séculos antes por causa de 
sua rebeldia contra Deus (ver Alma 3:6–10; ver também 
2 Néfi 5:20–24). Os anlicitas tinham colocado marcas 
voluntariamente na fronte, mas essas marcas tinham 
um propósito semelhante ao da marca que o Senhor 
colocara sobre os lamanitas.

Marque a frase de Alma 3:18 que descreve a atitude 
dos anlicitas para com Deus. Marque também em 
Alma 3:19 o que os anlicitas trouxeram sobre si mes-
mos por causa de sua rebelião.

O que você aprende em Alma 3:18–19 sobre as pessoas 
amaldiçoadas por Deus? (Aqueles que se rebelam contra 
Deus trazem uma maldição sobre si mesmos.) É impor-
tante compreender que a maldição significava ser “[afas-
tado] da presença do Senhor” (2 Néfi 5:20). Por meio de 
suas atitudes, os anlicitas tinham se distanciado de Deus.

Com o exemplo dos anlicitas, aprendemos que é por 
nossa própria escolha que nos afastamos de Deus. 
Aqueles que se “[rebelam] abertamente contra Deus” 

(Alma 3:18) se afastam de Deus ou, em outras palavras, 
trazem maldição sobre si mesmos.

 4. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Ao contrário dos anlicitas, o que 

você pode fazer em sua vida agora para garantir que não se 
afastará de Deus?

Alma 3:20–25 conta como os nefitas derrotaram os 
lamanitas em outra batalha, mas muitas pessoas de 
ambos os lados foram mortas. Leia Alma 3:26–27 
em busca da grande lição que Mórmon desejava que 
aprendêssemos com a história dos anlicitas e das bata-
lhas entre os nefitas e os lamanitas.

Complete o princípio a seguir de acordo com o que leu 
em Alma 3:26–27: Recebemos felicidade ou miséria 
dependendo de   
 

Reserve alguns instantes para pensar em quem você 
escolhe seguir em sua vida. Reflita sobre as seguintes 
perguntas: Que tipo de recompensas Satanás oferece 
àqueles que o seguem? (Elas costumam ser muito ten-
tadoras no início, mas acabam por resultar em infelici-
dade e vícios.) Por outro lado, que recompensas você já 
recebeu do Senhor por escolher segui-Lo?

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma ocasião em que sentiu felicidade ao seguir ao Senhor.

Alma 4
Após um período de crescimento da Igreja, os membros 
se tornam orgulhosos e Alma renuncia ao cargo de juiz 
supremo para chamá-los ao arrependimento
Após a guerra com os lamanitas e anlicitas, “foi des-
pertada [nos nefitas] a lembrança de seus deveres” e 
“começaram a organizar a igreja mais plenamente” 
(Alma 4:3–4). O resultado foi que cerca de 3.500 pessoas 
se uniram à Igreja (ver Alma 4:5). Infelizmente, no curto 
espaço de um ano, muitas pessoas da Igreja começaram 
a ficar orgulhosas. Leia Alma 4:8–12 e identifique as 
iniquidades que ocorreram por causa do orgulho dos 
membros da Igreja. Um princípio que podemos apren-
der com essa passagem das escrituras é: Se dermos 
um mau exemplo, nossos atos podem impedir as 
pessoas de aceitar o evangelho (ver Alma 4:10).

 6. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva um 
exemplo de uma ação ou atitude iníqua demonstrada 

pelos nefitas em Alma 4:8–12. Explique por que é importante 
evitar essa ação ou atitude como membro da Igreja hoje.

Em decorrência da iniquidade na Igreja, Alma nomeou 
outro homem para substituí-lo como juiz supremo para 
poder dedicar todo o seu tempo a seu chamado de sumo 
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sacerdote presidente da Igreja e ajudar os membros a 
superar seu orgulho e seus pecados “pela força de um 
grande testemunho” (Alma 4:19). Leia Alma 4:19 e subli-
nhe o que Alma desejava fazer para ajudar seu povo.

Alma 4:19 ilustra estes princípios: O cumprimento de 
nossos deveres espirituais pode exigir sacrifício. Os 
servos do Senhor prestam testemunho e chamam os 
pecadores ao arrependimento. O testemunho puro 
ajuda as outras pessoas a se achegarem a Deus.

Você consegue imaginar alguém abrir mão de um 
cargo político de destaque, como o de presidente de 
um país, a fim de servir missão? Foi o que Alma fez!

 7. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que, 
a seu ver, a frase “pela força de um grande testemunho” 

(Alma 4:19) revela sobre a maneira de ensinar de Alma. Registre 
também como você foi influenciado para mudar ou melhorar ao 
ouvir alguém prestar testemunho do evangelho.

 8. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 1–4 e concluí a lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 15: DIA 1

Alma 5:1–36
Introdução
Quando a Igreja foi ameaçada por iniquidade e conten-
das (ver Alma 4:9–11), Alma sabia que as verdadeiras 
reformas só poderiam ocorrer por meio de uma vigorosa 
mudança no coração dos membros da Igreja. Como 
sumo sacerdote da Igreja, Alma começou sua missão 
de reconverter o povo de Zaraenla testificando de Jesus 
Cristo e conclamando o povo ao arrependimento. Incen-
tivou-os a se preparar para os juízos do Senhor tendo fé 
na palavra de Deus e avaliando a condição espiritual do 
coração deles. Ao estudar a primeira metade de Alma 5, 
pense em como você pode aplicar o que aprender, a fim 
de poder passar pela vigorosa mudança de coração abor-
dada no capítulo ou continuar a passar por ela.

Alma 5:1–13
Alma relata a conversão de seu pai e daqueles que 
o seguiram
O quanto você já mudou desde que tinha oito anos de 
idade? O quanto você já mudou desde que tinha 12 

anos de idade? Pense nas 
diferentes maneiras pelas 
quais as pessoas podem 
mudar, como na aparên-
cia, conduta ou atitude. 
Pondere o que pode 
causar algumas dessas 
mudanças nas pessoas ou 
levar a elas. Em seguida, 
leia Alma 5:12 e identi-
fique o que mudou em 
Alma, o pai. Ao estudar 
Alma 5:1–13, pense em 
como o coração de uma 
pessoa pode mudar.

O Élder Gerald N. Lund, 
que posteriormente 
serviu como membro 
dos Setenta, ensinou que 
quando a palavra coração 
é usada nas escrituras, 
costuma referir-se à 
“pessoa real, interna” 
(“Understanding Scriptural Symbols” [Entender os 
Símbolos das Escrituras], Ensign, outubro de 1986, 
p. 25). Pense por alguns instantes em como uma “vigo-
rosa mudança de coração” difere das outras maneiras 
pelas quais as pessoas podem mudar — inclusive as 
maneiras nas quais você pensou ao começar esta lição.

Lembre que o povo do rei Benjamim passou por uma 
“vigorosa mudança” no coração, o que os levou a não 
ter “mais disposição para praticar o mal, mas, sim, de 
fazer o bem continuamente” (Mosias 5:2). Você pode 
anotar o esclarecimento do Élder Lund e a referência 
de Mosias 5:2 às margens de suas escrituras ao lado de 
Alma 5:11–13.

O Élder D. Todd Christofferson, do Quó-
rum dos Doze Apóstolos, explicou: “Alguns 
podem perguntar: ‘Por que essa poderosa 
mudança não ocorre mais rápido em mim?’ 
Lembrem-se de que os exemplos notáveis 
do povo do rei Benjamim, de Alma e de 

outros nas escrituras são exatamente isso — notáveis e 
incomuns. Para a maioria de nós, as mudanças são 
graduais e paulatinas. Nascer de novo, diferentemente 
do nascimento físico, é um processo e não um evento. 
Envolver-nos nesse processo é o objetivo central da 
mortalidade” (“Nascer de Novo”, A Liahona, maio de 
2008, p. 76).

Leia Alma 5:3–7 e identifique o que Alma disse ao povo 
de Zaraenla para ajudá-lo a preparar seu coração para 
mudar.

O Presidente Marion G. Rom-
ney, da Primeira Presidência, 
ensinou: “Não basta aprender 
o evangelho por meio da pala-
vra escrita. Ele também precisa 
ser vivido. (…) Não podemos 
aprender plenamente o evan-
gelho sem o viver” (“Records 
of Great Worth” [Registros de 
Grande Valor], Ensign, setem-
bro de 1980, p. 4). Em várias 
partes desta lição, você será 
incentivado a aplicar o que 
aprendeu. A aplicação do que 
aprender deve ser uma parte 
importante de seu estudo do 
evangelho.

Aplicar o Que 
Aprender
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Responda à seguinte pergunta neste manual: Alma 
contou ao povo de Zaraenla sobre a conversão de seu 
pai e de outros, bem como sua libertação do cativeiro. 
A seu ver, de que modo essas experiências ajudaram as 
pessoas a se prepararem para passar por uma mudança 
de coração?   
  
 

Leia Alma 5:10 e circule os pontos de interrogação 
no fim das três perguntas que Alma fez ao povo. Em 
seguida, leia Alma 5:11–13, passagem na qual Alma 
começou a responder a essas perguntas, para fun-
damentar a seguinte afirmação: Quando cremos na 
palavra de Deus e exercemos fé em Jesus Cristo, 
podemos passar por uma grande mudança de 
coração.

A fé na palavra de Deus leva a uma vigorosa mudança 
de coração porque a palavra de Deus nos ensina sobre 
o Salvador. O povo de Alma acreditava na palavra de 
Deus, transmitida a eles pelos santos profetas. Eles 
aprenderam sobre o poder redentor da Expiação de 
Jesus Cristo, e seu coração se transformou à medida 
que eles desenvolveram fé no Salvador.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, explique com 
suas próprias palavras como o fato de crer na Expiação 

de Jesus Cristo leva a uma vigorosa mudança de coração.
 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
como seu coração foi transformado. Caso tenha notado 

uma mudança de coração ao estudar o Livro de Mórmon neste 
ano no seminário, você pode descrever sua experiência como 
parte da resposta.

Alma 5:14–36
Alma ensina que uma poderosa mudança no coração 
é necessária para se entrar no reino do céu
Depois de ensinar que a fé na palavra de Deus nos 
ajuda a iniciar o processo de receber uma vigorosa 
mudança de coração, Alma pediu ao povo que refle-
tisse sobre diversas perguntas. Essas perguntas podem 
nos ajudar a avaliar a condição de nosso coração espi-
ritual — os desejos e sentimentos da pessoa interior.

Leia Alma 5:14 e marque as três perguntas que Alma 
pediu que o povo ponderasse acerca de si mesmo. 
Essas três perguntas descrevem a mudança pela qual 
passamos ao exercermos fé na redenção oferecida 
por meio de Jesus Cristo. Em lições anteriores (ver 
Mosias 5 e Mosias 27) vimos que “nascer de novo” 
se refere à mudança vivenciada por alguém ao aceitar 
Jesus Cristo e começar uma nova vida não só como 
Seu discípulo, mas também como Seu filho espiritual-
mente (ver Mosias 27:25).

 3. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
como uma mudança de coração pode se refletir no sem-

blante de uma pessoa. Nesse contexto, a palavra semblante signi-
fica a aparência do rosto de uma pessoa, que reflete sua atitude, 
seu humor ou sua condição espiritual. Descreva algum conhecido 
seu que tenha recebido no semblante a imagem do Salvador.

Na prática médica, cardiograma é um gráfico que os 
médicos usam para avaliar a condição de nosso cora-
ção físico. Ajuda a identificar problemas que precisem 
de tratamento. Estude os versículos de Alma 5 que 
estão relacionados na parte inferior do cardiograma 
espiritual abaixo. Ao estudar cada versículo, marque 
o espaço no quadro que descreva melhor como você 
responderia à(s) pergunta(s) de cada versículo. (Se 
você não desejar divulgar suas respostas, pode copiar o 
quadro numa folha separada ou em seu diário pessoal 
e depois preenchê-lo.)

Alma 5 Cardiograma Espiritual

Sempre 

Quase sempre

Geralmente

Às vezes

Raramente 
ou nunca

Versículos 
de Alma 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Depois de terminar seu cardiograma espiritual, leia 
Alma 5:21–25. Procure o que Alma ensinou sobre esta 
verdade: Ao passarmos por uma mudança de cora-
ção, nós nos preparamos para ganhar um lugar no 
reino do céu (o reino celestial).

 4. Faça o seguinte em seu diário de estudo das 
escrituras:

 a. Faça uma lista de verdades e frases usadas por Alma em 
Alma 5:21–25 para descrever a condição em que você gostaria 
de estar agora.
 b. Explique como, a seu ver, uma mudança de coração nos pre-
para para ganhar um lugar no reino do céu.

Leia Alma 5:33–36 e reflita sobre como você se sente em 
relação à mensagem de Alma. Procure palavras e frases 
que o ajudem a responder às seguintes perguntas:
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•	O	que	o	Senhor	me	convida	a	fazer?
•	Quais	são	as	recompensas	por	aceitar	esse	convite?
•	O	que	esses	versículos	me	ensinam	sobre	o	Salvador?	
Leia a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft 
Benson que mostra como as pessoas que passaram 
por uma mudança de coração desejam viver:

“Quando decidimos seguir a Cristo, 
decidimos mudar. (…)

O Senhor opera de dentro para fora. O 
mundo opera de fora para dentro. O 
mundo procura tirar as pessoas da misé-
ria das favelas. Cristo tira a miséria das 

pessoas e, então, elas mesmas se livram das favelas. 
O mundo procura moldar os homens modificando o 
ambiente em que vivem. Cristo modifica os homens, 
que então transformam seu ambiente. O mundo pro-
cura moldar o comportamento humano, mas Cristo 
pode mudar a natureza humana. (…)

Os homens [e as mulheres] transformados por Cristo 
serão dirigidos por Ele. Assim como Paulo, perguntarão: 
‘Senhor, que queres que eu faça?’ (Atos 9:6.) (…)

A vontade desses homens será absorvida pela vontade 
de Cristo (ver João 5:30).

Sempre fazem as coisas que agradam ao Senhor (ver 
João 8:29).

Não só morreriam pelo Senhor, mas, o que é mais 
importante, querem viver para Ele.

Entrando no lar de um deles, os quadros nas paredes, 
os livros na estante, a música que toca, suas palavras e 
seus atos mostram que são cristãos.

Eles servem de testemunhas de Deus em todos os 
momentos e em todas as coisas e em todos os lugares 
(ver Mosias 18:9).

Têm Cristo em mente, pois O buscam em cada pensa-
mento (ver D&C 6:36).

Têm Cristo no coração, pois seu afeto Lhe pertence 
para sempre (ver Alma 37:36).

Quase todas as semanas tomam o sacramento e testi-
ficam novamente ao Pai Eterno que estão dispostos a 
tomar sobre si o nome de Seu Filho, a recordá-Lo sem-
pre e a guardar Seus mandamentos (ver Morôni 4:3).” 
(“Nascido de Deus”, A Liahona, janeiro de 1986, p. 4).

Para concluir esta lição, sublinhe uma ideia da citação 
do Presidente Benson que o ajude a desejar viver como 
alguém que está passando por uma mudança de cora-
ção. Trace uma meta que o ajude a aplicar o que sentiu 
ao estudar os ensinamentos de Alma sobre vivenciar 
uma mudança de coração (você pode escrever em seu 

diário pessoal ou numa folha separada). Ao buscar con-
tinuamente nascer de Deus e passar por uma mudança 
de coração, você estará preparado para entrar no reino 
de Deus.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 5:1–36 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 15: DIA 2

Alma 5:37–62
Introdução
Ao continuar a pregar em Zaraenla, Alma advertiu ao 
povo que sua decisão de acatar ou rejeitar as palavras 
dele traria certas bênçãos ou consequências. Incenti-
vou-os a atender à voz do Bom Pastor, o Senhor Jesus 
Cristo, que os chamou e desejava trazê-los de volta a 
Seu redil. Ao estudar esta lição, pense em como a obe-
diência à voz do Bom Pastor o ajudará a evitar as coisas 
impuras do mundo e a regressar à presença de Deus.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma convida todos a seguirem o Bom Pastor, que 
é o Salvador
Nas escrituras, Jesus Cristo às vezes é chamado de 
“Bom Pastor” (ver João 10:11–15). A seu ver, por que 
um pastor é um bom símbolo do Salvador? O Presi-
dente Ezra Taft Benson fez a seguinte descrição dos 
pastores de antigamente:

“Na época de Jesus, o pastor palestino era conhecido 
pela proteção que oferecia a suas ovelhas. Ao contrário 
dos pastores modernos, o pastor sempre andava na 
frente do rebanho. Ele o conduzia. O pastor conhecia 
cada uma das ovelhas e geralmente dava um nome a 
cada uma delas. As ovelhas conheciam sua voz e con-
fiavam nele. Não seguiam estranhos. Assim, quando 
chamadas, as ovelhas iam até ele (ver João 10:14, 16).

À noite os pastores levavam suas ovelhas a um curral, 
que era cercado de muros altos e tinha espinhos no 
topo para evitar que animais selvagens e ladrões os 
escalassem e entrassem.

Contudo, às vezes um animal selvagem faminto 
pulava os muros e se introduzia entre as ovelhas, 
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que se assustavam. Nesse tipo de situação, ficava bem 
clara a distinção entre o verdadeiro pastor — que 
amava suas ovelhas — e o mercenário — que traba-
lhava apenas por obrigação e dinheiro.

O verdadeiro pastor estava disposto a dar a vida pelas 
ovelhas. Ele ia para o meio das ovelhas e lutava por seu 
bem-estar. O mercenário, por sua vez, prezava sua pró-
pria segurança pessoal acima das ovelhas e costumava 
esquivar-se dos perigos.

Jesus usou essa ilustração comum de Sua época para Se 
declarar o Bom Pastor, o Pastor Verdadeiro. Devido a Seu 
amor por Seus irmãos, Ele viria a dar Sua vida por eles de 
modo voluntário e desprendido (ver João 10:17–18)”. (“A 
Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep’” [“Um Cha-
mado para o Sacerdócio: ‘Apascenta minhas Ovelhas’”], 
Ensign, maio de 1983, p. 43).

Escreva respostas curtas para as seguintes perguntas 
deste manual:

•	O	que	podia	acontecer	com	as	ovelhas	caso	não	
ouvissem o pastor?   
 

•	De	que	maneira	nos	assemelhamos	a	ovelhas	e	
de que maneira o Salvador Se assemelha a nosso 
pastor?   
 

•	O	que	significa	ser	levado	a	Seu	redil?	(Ver	Alma	5:60.)	 
  
 

Em Alma 5:37, Alma descreveu o povo de Zaraenla 
como ovelhas que se tinham “perdido”. Leia Alma 
5:37–42 e procure o que Alma ensinou sobre ouvir a 
voz do Salvador.

 1. Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras:

 a. Estude Alma 5:37–38 e explique com suas próprias palavras 
o que Alma ensinou sobre o empenho do Salvador para chamar-
nos a segui-Lo.
 b. Em Alma 5:41, o que Alma ensinou sobre o modo de saber-
mos se estamos ouvindo a voz do Bom Pastor? Quais são algu-
mas “boas obras” que podem indicar que um jovem da Igreja 
está seguindo o Bom Pastor?

Nem sempre é fácil reconhecer e seguir a voz do Salva-
dor. Reflita sobre a seguinte citação do Élder Dallin H. 
Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos: “Em meio ao 
coro de vozes que ouvimos na mortalidade, devemos 
reconhecer a voz do Bom Pastor, que nos chama a 
segui-Lo rumo a nosso lar celeste” (“Alternate Voices” 
[“Vozes Alternadas”], Ensign, maio de 1989, p. 27).

Leia Alma 5:53–56 e marque as atitudes e ações que 
podem levar alguém a ter dificuldades para ouvir a 
voz do Salvador.

Pense em qualquer outra atitude ou ação no mundo de 
hoje que faça com que as pessoas achem difícil ouvir a 
voz do Salvador. Explique brevemente por que, a seu 
ver, essas atitudes e ações constituem obstáculos para 
as pessoas ouvirem a voz do Salvador:   
 

Em Alma 5:57, marque a frase “todos vós que desejais 
seguir a voz do bom pastor”. Em seguida, marque as 
três outras frases do versículo 57 que dizem o que você 
pode fazer para seguir a voz do Salvador.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva um 
exemplo para cada uma das três afirmações a seguir, mos-

trando o que um jovem santo dos últimos dias pode fazer em sua 
escola ou comunidade para: (a) afastar-se dos iníquos, (b) conser-
var-se separado e (c) não tocar em coisas imundas. Em seguida, 
pense em duas atividades ou hábitos justos que ajudarão os jovens 
a escutar melhor a voz do Bom Pastor. Se um desses hábitos ou 
atividades já ajudou você a ouvir a voz do Salvador, escreva sobre 
ele em seu diário de estudo das escrituras para depois comparti-
lhar com o professor ou os colegas.

Conforme registrado em Alma 5:58–60, Alma ensi-
nou esta verdade: Se seguirmos a voz do Senhor 
(o Bom Pastor), seremos reunidos em Seu reino. 
Marque as promessas ou as bênçãos em Alma 5:58–60 
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concedidas àqueles que recebem uma herança à mão 
direita de Deus.

 3.  Pense no que cada uma dessas promessas ou bênçãos 
que você marcou significa para você. Em seguida, escreva 

em seu diário de estudo das escrituras sobre por que, a seu ver, 
separar-se das coisas iníquas vale essas bênçãos.

Ao seguir a voz do Salvador, você receberá essas bên-
çãos e, por fim, alcançará a bênção da exaltação.

Alma 5:43–52
Alma conta como adquiriu um testemunho e ensina sobre 
o arrependimento
Pense em algo que você aprendeu por meio de cada 
um de seus cinco sentidos físicos: visão, audição, tato, 
olfato e paladar. É possível saber algo sem o uso de um 
dos sentidos físicos? Leia Alma 5:45–48 e procure o 
que Alma afirmou que sabia e como o sabia.

Marque em Alma 5:48 o que Alma ensinou sobre Jesus 
Cristo. A mensagem de Alma 5:45–48 pode ser resu-
mida deste modo: Podemos saber por nós mesmos, 
por meio do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o 
Redentor da humanidade.

Todos enfrentam desafios à sua fé e ao seu testemu-
nho. Quem tiver seu próprio testemunho da veraci-
dade do evangelho pelo poder do Espírito Santo pode 
ser fortalecido nesses momentos difíceis. O fato de 
recordar seu próprio testemunho do Espírito Santo, 
como fez Alma, pode ajudá-lo a se manter firme em 
meio a um desafio. Com o exemplo de Alma também 
podemos aprender que o jejum e a oração podem 
ajudar-nos a sentir o Espírito reconfirmar a verdade 
e sustentar nosso testemunho quando precisar de 
fortalecimento.

Reflita sobre seu próprio testemunho ao 
ler a seguinte citação do Élder M. Russell 
Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
incentivando-nos a buscar nosso próprio 
testemunho de Jesus Cristo: “O testemu-
nho pessoal da veracidade do evangelho, 

particularmente da vida e missão divinas do Senhor 
Jesus Cristo, é essencial para a vida eterna. ‘E a vida 
eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste’ 
[João 17:3]. Em outras palavras, vida eterna pressupõe 
o conhecimento pessoal do Pai Celestial e de Seu 
Santo Filho. Apenas ter conhecimento Deles não é 
suficiente. Devemos buscar experiências espirituais e 
pessoais que nos deem segurança” (“Banquetear-se à 
Mesa do Senhor”, A Liahona, julho de 1996, p. 80).

 4. Faça uma das atividades a seguir em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Escreva sobre uma ocasião em que você ouviu alguém pres-
tar um testemunho contundente, pelo poder do Espírito Santo, 
de que Jesus Cristo é o Redentor da humanidade. Escreva como 
você se sentiu ao ouvir esse testemunho.
 b. Leia Alma 5:46 e depois escreva com suas próprias palavras 
como Alma adquiriu seu testemunho de Jesus Cristo. Pense em 
como você pode seguir o exemplo de Alma para ajudar a fortale-
cer seu testemunho do Salvador e escreva seus pensamentos.
 c. Escreva sobre uma ocasião em que você sentiu o Espírito Santo 
lhe testificar que Jesus Cristo é o Redentor do mundo. Anote uma 
meta específica que o ajudará a adquirir ou fortalecer seu testemu-
nho do Salvador, como jejuar ou orar mais intensamente ou estu-
dar as escrituras com mais atenção. Empenhe-se para alcançar essa 
meta, mesmo que demore “muitos dias” (Alma 5:46). (A realização 
desta atividade também pode ajudá-lo a cumprir um requisito do 
Progresso Pessoal ou do Dever para com Deus.)

Leia Alma 5:49–52 e identifique o que Alma ensinou 
às pessoas sobre o arrependimento. Nas linhas abaixo, 
explique por que você acha que todas as pessoas devem 
se arrepender para viver eternamente com o Pai Celes-
tial e Jesus Cristo:   
  
 

O Élder Dallin H. Oaks convidou-nos a refletir sobre 
várias perguntas que podem nos ajudar a aplicar o que 
Alma ensinou sobre o arrependimento e sobre a prepa-
ração para entrar no reino de Deus:

“E se esse dia fosse amanhã? Se soubés-
semos que iríamos encontrar o Senhor 
amanhã — devido a uma morte prema-
tura ou por causa de Sua vinda inespe-
rada — o que faríamos hoje? Que 
confissões faríamos? O que deixaríamos 

de fazer? Que problemas de relacionamento tería-
mos que solucionar? A quem perdoaríamos? Que 
testemunhos iríamos prestar?

Se faríamos essas coisas nessa ocasião, por que não 
agora? Por que não buscar a paz enquanto podemos 
encontrá-la?” (“A Preparação para a Segunda Vinda”, 
A Liahona, maio de 2004, p. 7).

 5. Pondere uma das perguntas do Élder Oaks. Em seu 
diário de estudo das escrituras, escreva sobre por que, a 

seu ver, é importante viver cada dia como se você estivesse se 
preparando para encontrar o Senhor.

Em espírito de oração, pense em como você pode agir 
de acordo com o que aprendeu hoje a fim de estar pre-
parado para se apresentar diante do Salvador e entrar 
em Seu reino.
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 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 5:37–62 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 15: DIA 3

Alma 6–7
Introdução
Depois de ensinar o povo de Zaraenla e pôr a Igreja em 
ordem, Alma foi para a cidade de Gideão. Encontrou 
ali pessoas mais fiéis do que as de Zaraenla. Portanto, 
incentivou as pessoas de Gideão a confiarem continua-
mente no Senhor e a procurarem aplicar Sua Expiação 
na vida deles. O testemunho que Alma tinha de Jesus 
Cristo pode ajudar você a entender melhor a magni-
tude da Expiação de Jesus Cristo, e pode ensiná-lo a 
receber as bênçãos de Sua Expiação diariamente em 
sua jornada rumo ao reino de Deus.

Alma 6
Alma fortalece a Igreja em Zaraenla e vai pregar em Gideão
Complete a seguinte frase: Frequento a igreja porque   
 .

Ao estudar Alma 6, pense em como a compreensão 
dos propósitos das reuniões da igreja pode torná-las 
mais significativas para você.

Antes de ir embora de Zaraenla, Alma fortaleceu a 
Igreja lá. Leia Alma 6:1–4 e identifique duas ou três 
frases que descrevam as responsabilidades dos líderes 
do sacerdócio na Igreja.

Um princípio importante que aprendemos com a expe-
riência de Alma é o seguinte: Em nossos dias, assim 
como na época do Livro de Mórmon, a Igreja está 
estabelecida para o bem-estar de todas as pessoas. 
Leia Alma 6:5–6 e marque os dois trechos a seguir: 
“ouvir a palavra de Deus” e “se unissem em jejum e 
fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não 
conheciam a Deus”. Esses trechos identificam maneiras 
pelas quais a Igreja oferece oportunidades para todas 
as pessoas crescerem e ajudarem o próximo. Pense em 
como os membros da Igreja em Zaraenla poderiam ter 
completado a frase que você completou acima.

 1. Escreva algumas ideias em seu diário de estudo das 
escrituras sobre como o fato de ir à igreja pelas razões 

identificadas em Alma 6:5–6 pode fazer a diferença em sua 
experiência pessoal na igreja.

As bênçãos inerentes à condição de membro da Igreja 
se destinam a todos os filhos de Deus. O Élder Jeffrey R. 
Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“Todos oram pelos missionários. Espero 
que continuem a fazê-lo sempre. Nesse 
mesmo espírito, devemos também orar 
por aqueles que se estão reunindo (ou 
que precisam reunir-se) com eles. Em 
Zaraenla, os membros receberam o 

mandamento de ‘jejuarem e orarem muito’ [ver Alma 
6:6] por aqueles que não se haviam unido à Igreja de 
Deus. Podemos fazer o mesmo.

Podemos orar diariamente para que tenhamos nossas 
próprias experiências missionárias. Orem para que, 
sob a orientação divina nesses assuntos, a oportuni-
dade missionária que desejam já esteja sendo pre-
parada no coração de alguém que queira e precise 
do que vocês têm. ‘Ainda existe muita gente na Terra 
(…) que só está afastada da verdade por não saber 
onde encontrá-la’ [D&C 123:12]. Orem para que eles 
os encontrem! E então fiquem atentos, pois existem 
muitos em seu mundo que sentem fome, não fome de 
pão, nem sede de água, mas das palavras do Senhor 
[ver Amós 8:11]” (“Ser-me-eis Testemunhas”, A Lia-
hona , julho de 2001, p. 15).

Para seguir o conselho do Élder Holland, pense em orar 
ao Pai Celestial para ajudá-lo a reconhecer e aproveitar 
oportunidades missionárias que estão sendo preparadas 
para você. Busque oportunidades para convidar as pes-
soas para partilhar as bênçãos que você desfruta como 
membro da Igreja.

Alma 7:1–13
Alma ensina a Expiação de Jesus Cristo ao povo de Gideão 
Imagine que você esteja conversando sobre o arrepen-
dimento com amigos que sejam membros ativos da 
Igreja. Seus amigos acham que não cometeram nenhum 
pecado grave e se questionam como podem verdadeira-
mente vivenciar o poder da Expiação. Pense no que você 
pode compartilhar com esses amigos. Lembre-se dessas 
ideias ao estudar Alma 7:1–13.

Depois de sair de Zaraenla, Alma dirigiu-se ao povo da 
cidade de Gideão. Leia Alma 7:3–6 para ver que condi-
ção espiritual Alma esperava encontrar entre o povo de 
Gideão. Em seguida, leia Alma 7:17–19 para verificar se 
as esperanças de Alma foram confirmadas. Nas linhas 
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a seguir, descreva a condição espiritual do povo de 
Gideão:   
 

Leia Alma 7:7–10 e identifique o acontecimento 
que Alma considerava mais importante para o povo 
conhecer e o que as pessoas precisavam fazer para se 
preparar para ele.

 2. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: A seu ver, o que levaria Alma a 

dizer a pessoas que já tinham grande fé (ver Alma 7:17) que pre-
cisavam se arrepender a fim de se preparar para a vinda do Sal-
vador? (Ver Romanos 3:23.)

Alma ensinou ao povo de Gideão este importante prin-
cípio: Jesus Cristo sofreu para salvar-nos do pecado 
e da morte e para ajudar-nos a enfrentar os desa-
fios da mortalidade. Leia Alma 7:11–13 e marque em 
suas escrituras tudo o que o Salvador estava disposto a 
“tomar sobre Si” em nosso benefício.

Pode ser útil saber que enfermidades são doenças, fra-
quezas ou incapacidades — a palavra abrange muitos 
tipos de problemas. A palavra socorrer significa ajudar 
num momento de necessidade ou aflição. Sua raiz 
latina significa correr para acudir alguém, o que denota 
o intenso desejo de Deus de nos ajudar.

Ao lado de Alma 7:11–13 em suas escrituras ou em 
seu diário de estudo das escrituras, você pode escrever 
a seguinte declaração do Élder Bruce C. Hafen, que 
serviu como membro dos Setenta: “A Expiação não 
é apenas para pecadores” (“Beauty for Ashes: The 
Atonement of Jesus Christ” [Das Cinzas à Beleza: A 
Expiação de Jesus Cristo”], Ensign, abril de 1990, p. 7). 
(Alma 7:11–13 é uma passagem de domínio das escri-
turas. Você pode marcá-la de maneira distintiva, a fim 
de localizá-la posteriormente com facilidade.)

 3.  O quadro a seguir contém palavras de Alma 7:11–13 
que descrevem o que o Salvador tomou sobre Si. Repro-

duza o quadro em seu diário de estudo das escrituras e, depois, 
escolha várias dessas palavras e escreva exemplos de como você 
ou conhecidos seus passaram por essas situações. Pense no signi-
ficado de Jesus Cristo tomar essas coisas sobre Si.

Dores

Aflições

Tentações

Doenças

Morte

Enfermidades

Pecados

O Élder Jeffrey R. Holland prestou o seguinte testemu-
nho de que a Expiação pode aliviar nossos fardos:

“Você está lutando contra um vício maléfico — cigarro, 
drogas, jogo ou a perniciosa praga contemporânea da 
pornografia? Está com problemas em seu casamento 
ou seu filho corre perigo? Você está confuso em relação 
à sua identidade sexual ou procurando autoestima? 
Você — ou alguém que você ama — está doente, 
sofrendo de depressão ou à beira da morte? Quaisquer 
que sejam os outros passos que você tenha que tomar 
para resolver esses problemas, achegue-se primeiro ao 
evangelho de Jesus Cristo. Confie nas promessas dos 
céus. Nesse sentido, o testemunho de Alma é também 
o meu. Ele diz: ‘Sei que aqueles que confiarem em 
Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas 
dificuldades e em suas aflições’ [Alma 36:3].

Essa confiança na natureza misericordiosa de Deus é um 
dos aspectos principais do evangelho que Cristo ensinou. 
Testifico que a Expiação do Salvador nos livra não só do 
fardo de nossos pecados, mas também do fardo de nos-
sas tristezas e mágoas, de nossas decepções e desespero 
[ver Alma 7:11–12]. Da confiança inicial nessa ajuda é 
que extrairemos uma razão e uma forma de melhorar, 
um incentivo para nos livrar de nossos pecados e traba-
lhar por nossa salvação” (“Consertar o Que Está Que-
brado”, A Liahona, maio de 2006, p. 69).

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
seus sentimentos por Jesus Cristo e o que Ele fez por você 

por meio da Expiação. Em seguida, responda a um dos seguintes 
conjuntos de perguntas (ou a ambos):
 a. Em que ocasiões a Expiação o ajudou numa das maneiras 
descritas por Alma em Alma 7:11–13? Como a Expiação o aju-
dou nessas ocasiões?
 b. De que modo a Expiação do Salvador pode ajudá-lo com um 
desafio que você enfrenta no momento? O que você fará para 
confiar na Expiação ao enfrentar esse desafio?
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Domínio das Escrituras — Alma 7:11–13
Embora Alma 7:11–13 seja uma passagem longa de 
domínio das escrituras, contém palavras específicas 
que podem ajudar você a lembrar da extensão e do 
poder da Expiação em toda a sua vida. Para ajudá-lo 
a memorizar essas palavras-chave, reescreva Alma 
7:11–13 numa folha separada, omitindo as palavras 
encontradas no quadro do início desta lição. Leia 
toda a sua versão escrita dessa escritura até conseguir 
preencher as lacunas sem consultar as escrituras. Você 
pode rever esses versículos ao longo dos próximos dias 
para ajudá-lo a lembrar do que o Salvador pode fazer 
por você e pelos outros no decorrer de sua vida. Teste 
seu domínio de Alma 7:11–13 recitando essa passagem 
em voz alta para si mesmo ou para um familiar ou 
amigo, ou escrevendo-a em seu diário de estudo das 
escrituras.

Alma 7:14–27
Alma incentiva o povo a seguir em frente no caminho 
que conduz ao reino de Deus
Leia Alma 7:19 para lembrar como Alma descreveu a 
condição espiritual do povo de Gideão. Alma estava 
ensinando este importante princípio: Ao vivermos os 
princípios do evangelho, trilhamos o caminho do 
reino de Deus. (O reino de Deus é o reino celestial.) 
Leia Alma 7:14–16 e sublinhe palavras e frases que 
mostrem o que precisamos fazer para seguir o caminho 
que nos conduzirá ao reino de Deus. Em seguida, leia 
Alma 7:22–25 e sublinhe palavras e frases que mostrem 
o que precisamos ser para seguir esse caminho.

 5. Desenhe um caminho em seu diário de estudo das 
escrituras do canto inferior esquerdo de uma página até 

o canto superior direito. Escreva Mortalidade na parte inferior 
do caminho e escreva O Reino de Deus no alto do caminho. Ao 
longo do caminho, escreva o que você deve fazer e ser que o 
levará ao reino de Deus.

 6. Escolha uma ação do caminho e escreva como você 
viu alguém fazer isso. Em seguida, escolha um atributo 

do caminho e escreva como você viu alguém ser assim. Trace 
uma meta que o ajudará a melhorar nessas duas áreas a fim de 
um dia poder entrar no reino de Deus.
Leia Alma 7:27 e identifique as bênçãos que Alma 
sabia que as pessoas receberiam se continuassem a ter 
fé e a praticar boas obras. Lembre que se você seguir 
fielmente o caminho que conduz ao reino de Deus 
também poderá receber essas bênçãos.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 6–7 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 15: DIA 4

Alma 8–10
Introdução
Depois que Alma ensinou nas terras de Zaraenla, 
Gideão e Meleque conquistando muitos seguidores, o 
povo de Amonia rejeitou sua mensagem e o expulsou 
de sua cidade. No entanto, obediente às ordens do 
Senhor, Alma voltou para Amonia. O Senhor preparou 
Amuleque para receber Alma em Amonia e unir-se a 
ele para prestar testemunho ao povo. Alma e Amule-
que advertiram ao povo de Amonia que, caso não se 
arrependesse, seria destruído. Amuleque obedeceu 
fielmente a Deus e usou sua reputação, seu bom nome 
e sua influência para apoiar o profeta Alma e prestar 
testemunho de Jesus Cristo.
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Alma 8
Alma regressa obedientemente a Amonia, onde prepara 
Amuleque para pregar
Depois de ensinar o evangelho em Zaraenla e Gideão 
(ver Alma 5–7), Alma viajou para Meleque. Leia Alma 
8:4–5 e identifique como o povo de Meleque recebeu 
os ensinamentos de Alma. (A expressão “santa ordem 
de Deus” em Alma 8:4 refere-se ao sacerdócio, como 
você verá em Alma 13.)

Ao terminar de ensinar em Meleque, Alma viajou a 
Amonia para pregar. Teve uma experiência muito dife-
rente com as pessoas que lá viviam. Estude as imagens e 
passagens das escrituras a seguir e, em seguida, escreva 
uma legenda para cada uma delas, resumindo o que 
aconteceu com Alma enquanto estava em Amonia:

Alma 8:8–13.   
 

Alma 8:14–16.   
 

Alma 8:18–26.   
 

Pondere as perguntas a seguir (não é preciso anotar 
suas respostas):

•	O	anjo	que	apareceu	para	Alma	era	o	mesmo	que	
aparecera para ele e os filhos de Mosias anterior-
mente. Como as palavras do anjo podem ter sido 
reconfortantes para Alma (ver Alma 8:15)?

•	 Por	que	pode	ter	sido	difícil	para	Alma	voltar	a	
 Amonia (ver Alma 8:16)?

Apesar de ter sido uma ordem difícil, Alma “voltou 
rapidamente à terra de Amonia” (Alma 8:18). O Presi-
dente Howard W. Hunter ensinou que o Senhor ama 
esse tipo de obediência: “Não restam dúvidas de que 
o Senhor ama, acima de qualquer coisa, uma deter-
minação inabalável para obedecer a Seus conselhos” 
(“Commitment to God” [“Compromisso com Deus”], 
Ensign, novembro de 1982, p. 58).

 1. Escolha uma ou mais das situações a seguir. Em 
seguida, escreva em seu diário de estudo das escrituras 

como a pessoa poderia ser abençoada se fosse obediente:
 a. Quando uma jovem está saindo para a escola, a mãe lhe 
pede que vista uma blusa mais recatada. 
 b. Um novo sacerdote é incentivado por seu bispo ou presidente 
de ramo a receber seu certificado de reconhecimento do pro-
grama Dever para com Deus.
 c. Dois missionários sentem-se inspirados a visitar uma família 
menos ativa, na qual a mãe não é membro da Igreja.

Você pode escrever o seguinte princípio em suas 
escrituras ao lado de Alma 8:18–20: Se atendermos 
rapidamente à palavra de Deus, Ele nos ajudará a 
cumprir Seus mandamentos.

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
um momento em que você sentiu que o Senhor o ajudou 

a ser justo e obediente, apesar de circunstâncias difíceis.

Leia Alma 8:27–32 à procura de mais maneiras pelas 
quais o Senhor ajudou Alma a fazer o que lhe fora 
ordenado.

Alma 9
Alma adverte o povo de Amonia para que se arrependa e 
se prepare para a vinda de Jesus Cristo
Alma 9 registra o empenho de Alma para ensinar o 
povo de Amonia sobre sua necessidade de se arrepen-
der e ser redimido por meio do Salvador, Jesus Cristo. 
Para tentar ajudar essas pessoas iníquas a reconhecer 
sua necessidade de se arrepender, Alma insistiu com 
elas para que recordassem o que Deus fizera por elas e 
por seus pais.

Preste atenção em Alma 9:8–10, 13 na repetição dos 
verbos lembrar e esquecer. A seu ver, como os habitantes 



158

de Amonia teriam sido diferentes se houvessem lem-
brado as coisas ditas por Alma?

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: A seu ver, por que é importante 

lembrar as experiências espirituais que você teve no passado? 
Em seguida, escreva sobre uma experiência espiritual que você 
não quer esquecer.

Depois de chamar o povo de Amonia ao arrependi-
mento, Alma ensinou-lhes que deveriam se preparar 
para o momento em que o Salvador viria à Terra. Leia 
Alma 9:26–27 e marque palavras e frases que o ajudem 
a compreender melhor as características do Salvador. (A 
palavra equidade significa justiça.) O que essas palavras 
e expressões nos ensinam sobre o Salvador? Durante a 
próxima semana, reserve tempo para pensar nelas.

Alma 10
Amuleque descreve sua experiência com um anjo e exorta 
o povo ao arrependimento
Circule a afirmação que melhor descreva como você 
acordou hoje de manhã:

•	Acordei	sozinho,	sem	usar	despertador	nem	ser	
chamado por ninguém.

•	Acordei	com	o	primeiro	toque	do	despertador	ou	na	
primeira vez em que fui chamado.

•	Meu	despertador	tocou	várias	vezes	ou	precisei	ser	
chamado várias vezes antes de acordar.

Leia Alma 10:6 e identifique quantos alertas espirituais 
Amuleque recebeu no período em que se rebelava con-
tra o Senhor. Nas linhas abaixo, escreva sua resposta a 
esta pergunta: A seu ver, o que as frases “eu não quis 
ouvir” e “embora não quisesse saber” indicam sobre 
a condição espiritual de Amuleque antes da visita do 
anjo?   
 

Conforme registrado em Alma 10:2–11, Amuleque 
descreveu sua vida antes de ser visitado por um anjo 
e sua conversão ao evangelho. Leia Alma 10:1–6 em 
busca de detalhes para ajudá-lo a saber mais sobre 
Amuleque.

Amuleque contou como um anjo o instruiu a levar 
Alma para sua casa e a cuidar dele. Leia Alma 10:7–11 
e identifique como Amuleque e outras pessoas foram 
abençoados devido à obediência de Amuleque ao anjo.

Escreva este princípio ao lado de Alma 10:11–12: 
Quando ouvimos e seguimos a voz do Senhor, 
bênçãos sobrevêm a nós e aos outros. Há muitas 
maneiras pelas quais o Senhor pode-nos “chamar” 

— por meio de um sussurro do Espírito; por meio de 
um sentimento; por meio de um sonho; por meio das 
palavras de um líder da Igreja, professor ou de um dos 
pais; por meio de um chamado na Igreja; por meio de 
adversidades ou de outras maneiras.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda à 
seguinte pergunta: Em que ocasião você sentiu ter sido 

abençoado por obedecer a um “chamado” do Senhor?

Conforme lemos no restante de Alma 10, muitas 
pessoas em Amonia não davam ouvidos às palavras de 
Amuleque. Amuleque advertiu que, se não se arrepen-
dessem, seriam destruídos um dia. Leia Alma 10:22–23 
e identifique o que impedia naquele momento o povo 
de ser destruído. O que esses versículos ensinam sobre 
a importância de ser justo mesmo quando as pessoas a 
sua volta não o são?

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 8–10 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 16: DIA 1

Alma 11
Introdução
Amuleque contendeu com o advogado Zeezrom, 
que tentou fazê-lo negar o Deus vivo e verdadeiro. 
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Ao defender sua fé contra as tentativas de Zeezrom 
de enredá-lo, Amuleque testificou que a salvação do 
pecado só vem por meio de Jesus Cristo. Amuleque 
prestou um testemunho incisivo de que toda a huma-
nidade ressuscitará e será julgada por Deus. Devido 
à Expiação do Salvador, você ressuscitará e um dia 
comparecerá perante Deus e prestará contas de sua 
vida na Terra.

Alma 11:1–25
Amuleque rejeita a tentação de Zeezrom de negar 
a existência de Deus
Pense em algo que você possui que lhe é tão valioso 
que você nunca venderia. Pense no que o torna tão 
valioso para você. Em Alma 11, enquanto Alma e 
Amuleque ensinavam o povo de Amonia, um advo-
gado iníquo chamado Zeezrom confrontou Amule-
que e ofereceu-lhe dinheiro em troca de algo que era 
muito valioso para Amuleque. As escrituras descrevem 
Zeezrom como “um homem perito nos ardis do diabo” 
(Alma 11:21), ou seja, ele aprendera a usar os mesmos 
estratagemas, sortilégios, enganações e artimanhas uti-
lizados por Satanás para afastar as pessoas da retidão e 
da verdade.

Leia Alma 11:21–22 e verifique quanto dinheiro 
Zeezrom ofereceu a Amuleque e o que ele desejava 
que Amuleque fizesse em troca. O onti era uma das 
moedas de prata mais valiosas dos nefitas (ver Alma 
11:6, 11–13). Um onti equivalia a cerca de uma semana 
de salário de um juiz (ver Alma 11:3).

Responda às seguintes perguntas:

•	 Em	que	ocasiões	você	já	viu	alguém	rejeitar	as	tenta-
ções do mundo, como a apresentada a Amuleque?   
  
 

•	 Como	o	fato	de	presenciar	isso	o	inspira	a	ser	fiel?	  
  
 

Leia Alma 11:23–25 para ver como Amuleque reagiu à 
proposta de Zeezrom. Em seguida, responda às seguin-
tes perguntas em seu manual:

•	A	seu	ver,	por	que	Amuleque	não	se	interessou	pela	
proposta de Zeezrom?   
  
 

•	De	acordo	com	Alma	11:25,	qual	era	o	plano	de	
Zeezrom ao oferecer os seis ontis a Amuleque?   
  
 

•	Como	isso	se	assemelha	ao	que	Satanás	faz	quando	
as pessoas cedem a suas tentações?   
  
 

 1. Faça os exercícios a seguir em seu diário de estudo 
das escrituras:

 a. Para identificar melhor como Amuleque conseguiu resistir à 
proposta de Zeezrom, leia Alma 11:22 e complete a frase a 
seguir: “Não vou -------------------- nada que seja contrário ao 
Espírito do Senhor”. Em seguida, escreva três ou quatro verbos 
que você possa inserir na lacuna para dar origem a uma frase 
verdadeira (possíveis exemplos: fazer, ler, vestir, assistir e 
escrever ).
 b. Escreva uma frase com base em Alma 11:22 que o ajude a 
recordar como você pode vencer as tentações com o auxílio do 
Espírito Santo. O que você escrever deve expressar com suas 
próprias palavras a seguinte verdade: Quando confiamos no 
Espírito Santo, podemos vencer as tentações.

Faça uma pausa em seu estudo por alguns instantes e 
reflita sobre a pergunta a seguir: Como o fato de viver 
de modo a ser sensível ao Espírito Santo e seguir Seus 
sussurros me ajuda a vencer as tentações?

Leia os seguintes conselhos do Presidente Boyd K. 
Packer, Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, 
para ver como o fato de confiar no Espírito Santo pode 
ajudá-lo a vencer as tentações:

“Se vocês estiverem se envolvendo com 
coisas que não deviam, ou se estiverem se 
associando com pessoas que os empur-
ram na direção errada, este é o momento 
de reivindicar sua independência, seu 
arbítrio. Ouçam a voz do Espírito e não 

serão desviados do caminho certo. (…)

Como servo do Senhor, prometo que serão protegi-
dos e defendidos dos ataques do adversário, se derem 
ouvidos aos sussurros que vêm do Santo Espírito” 
(“Conselho para os Jovens”, A Liahona, novembro de 
2011, p. 16).

 2. Para refletir sobre possíveis aplicações do que você 
aprendeu, responda às seguintes perguntas em seu diário 

de estudo das escrituras:
 a. Quais são algumas situações em que os jovens são tentados 
a pôr em perigo seu testemunho ou ignorá-lo em troca das coi-
sas do mundo?
 b. Que sugestões você poderia dar a um colega para ajudá-lo a 
confiar no Espírito Santo ao deparar-se com tentações dessa 
natureza?
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Aplique o que você aprendeu lembrando o exemplo 
de Amuleque na próxima vez em que você for ten-
tado a abrir mão de suas crenças ou de seus valores. 
Lembre-se de que você pode sentir maior confiança e 
segurança caso viva dignamente e siga os sussurros do 
Espírito Santo.

Alma 11:26–40
Amuleque presta 
testemunho do Filho de 
Deus e põe em xeque a 
tentativa de Zeezrom de 
desacreditar suas palavras
Zeezrom atacou a fé 
de Amuleque em Jesus 
Cristo. Para identificar-se 
pessoalmente com o 
que aconteceu depois de 
Zeezrom falhar em sua 
tentativa de fazer Amu-
leque negar a existência 
de Deus, pense numa 

ocasião em que alguém tenha se oposto a suas cren-
ças. Leia o diálogo de Amuleque e Zeezrom em Alma 
11:26–34 e depois veja como Zeezrom distorceu as 
palavras de Amuleque em Alma 11:35.

Leia como Amuleque corrigiu essa calúnia em Alma 
11:36–37. Você pode marcar a nota de rodapé 34a em 
suas escrituras e ler Helamã 5:10–11. Em seguida, 
explique com suas próprias palavras a diferença entre 
sermos salvos “em nossos pecados” e sermos salvos 
“de nossos pecados” (grifo do autor):   
  
 

Leia Alma 11:40 e identifique o primeiro passo que, 
segundo Amuleque, as pessoas precisam dar para serem 
salvas de seus pecados. Há algumas pessoas que afir-
mam crer em Jesus Cristo, mas que não querem mudar 
seu comportamento. Acreditar no nome de Jesus Cristo 
significa ter fé Nele.

Para entender melhor como “[acreditar] 
em seu nome” (ter fé em Jesus Cristo) 
leva ao arrependimento, leia a seguinte 
citação do Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
da Primeira Presidência: “Precisamos de 
grande fé em Cristo para sermos capazes 

de nos arrepender. Nossa fé precisa incluir ‘uma ideia 
correta do caráter, das perfeições e dos atributos [de 
Deus]’ (Lectures on Faith, 1985, p. 38). Se acreditar-
mos que Deus conhece todas as coisas, que é cheio 
de amor e de misericórdia, seremos capazes de, sem 
hesitar, depositar nossa confiança Nele para nossa 

salvação. A fé em Cristo mudará nossos pensamen-
tos, crenças e comportamentos que não estejam em 
harmonia com a vontade de Deus” (“O Ponto de 
Retorno Seguro”, A Liahona, maio de 2007, p. 99).

De que maneira sua fé em Jesus Cristo o moti-
vou a mudar seus pensamentos, suas crenças e seu 
comportamento?

Se o conhecimento de um 
princípio do evangelho for 
aprendido, mas não colocado 
em prática, o aprendizado foi 
incompleto e o Espírito pode 
parar de agir sobre a pessoa. A 
aplicação ocorre quando você 
aceita no coração e na mente 
o que você aprendeu e depois 
age e vive de acordo com essa 
verdade.

Aplicação



161

 3.  Por que uma pessoa precisa ter fé em Jesus Cristo 
para se arrepender? Usando o que você aprendeu com 

Amuleque e o Presidente Uchtdorf, escreva em seu diário de 
estudo das escrituras como você explicaria o seguinte princípio: 
A verdadeira fé em Jesus Cristo é o início do processo de 
redenção de nossos pecados.

Alma 11:41–46
Amuleque ensina sobre a ressurreição e o julgamento de 
toda a humanidade
Antes de ler a conclusão do testemunho de Amuleque 
a Zeezrom, reflita sobre a seguinte pergunta: De que 
modo as ações de uma pessoa podem ser influenciadas 
pelo fato de não crer na vida após a morte?

 4. Escreva as palavras Ressurreição e Juízo como títulos 
de duas colunas distintas em seu diário de estudo das 

escrituras. Em seguida, leia Alma 11:41–45 em busca do máximo 
de informações possíveis sobre a ressurreição e o juízo final e 
escreva o que aprender abaixo de cada título nas respectivas 
colunas. Você pode escrever no alto da página em suas escrituras 
ou em seu diário de estudo das escrituras: Por meio da Expia-
ção de Jesus Cristo, todos ressuscitarão e serão julgados 
segundo suas obras. Esses versículos também ensinam que a 
ressurreição significa a reunião de nosso corpo com nosso espí-
rito em sua “perfeita forma” e “estrutura natural”, para nunca 
mais serem separados (ver Alma 11:43, 45).

 5. Responda a uma das seguintes perguntas (ou a 
ambas) em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Que pensamentos e sentimentos lhe vêm à mente e ao cora-
ção ao pensar na ressurreição e no juízo final?
 b. Como sua crença de que ressuscitará e será julgado influen-
cia o modo como escolhe viver a cada dia?

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 11 e concluí a lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 16: DIA 2

Alma 12
Introdução
As palavras de Amuleque em Alma 11 fizeram Zeez-
rom conscientizar-se de sua culpa por mentir e 

enganar o povo. Depois que Amuleque falou ao povo 
de Amonia, Alma dirigiu-lhes a palavra. Como o povo 
de Amonia se tornara iníquo, Alma destacou verdades 
que os ajudariam a arrepender-se de sua dureza de 
coração e de outros pecados. Salientou as armadilhas 
de Satanás, os juízos que pairam sobre os iníquos e 
o plano de redenção concedido por meio do Filho de 
Deus que possibilita o retorno à presença de Deus para 
quem se arrepende.

Alma 12:1–7
Alma revela as intenções iníquas de Zeezrom

Pense no mecanismo de uma armadilha para pegar um 
animal: Um laço de corda é colocado em volta de um 
alimento. Quando o animal passa pelo laço para pegar 
o alimento, o laço se aperta, e o animal fica preso.

Estude como Zeezrom tentou enredar Amuleque numa 
armadilha em Alma 11:21–25. Depois que Amuleque 
percebeu os intentos de Zeezrom e respondeu a ele, 
Alma se levantou para dirigir-se a Zeezrom e a multi-
dão que estava ouvindo (ver Alma 12:1–2). Procure em 
Alma 12:3–6 palavras e frases utilizadas por Alma para 
descrever as táticas de Zeezrom que, segundo Alma, 
vinham do diabo (ver Alma 12:5).

De acordo com Alma 12:3, como Alma conseguiu 
conhecer o plano de Zeezrom?   
 

Quais são as intenções do diabo segundo Alma em 
Alma 12:6?   
 

Alma ensinou que o Espírito Santo pode nos ajudar 
a reconhecer as tentações do adversário. Na lição 
sobre Alma 11, você aprendeu que, se confiarmos no 
Espírito Santo, poderemos vencer as tentações. Um 
aspecto importante ao vencer as tentações é contar 
com a ajuda do Espírito para reconhecermos a tenta-
ção e o mal que ela pode nos causar. Podemos, então, 
optar por permanecer puros e fiéis evitando a tentação. 
Você já teve uma experiência em que o Espírito Santo o 
ajudou a reconhecer e evitar uma tentação do diabo?
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 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o que 
você pode e vai fazer para aumentar sua capacidade de 

reconhecer e seguir os sussurros do Espírito Santo a fim de reco-
nhecer e evitar as “armadilhas” do adversário.

Alma 12:7–18
Alma ensina sobre o juízo final de toda a humanidade
Pense numa carreira que você tem o interesse de 
abraçar. Estime o quanto você precisará gastar nas 
mensalidades da faculdade ou de outro programa de 
treinamento para obter o conhecimento necessário 
para alcançar sucesso nessa carreira.

Leia a seguinte citação em busca do 
“preço” que o Élder David A. Bednar, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, disse que é 
preciso pagar para adquirirmos conheci-
mento espiritual: “A compreensão espiri-
tual que tivemos a bênção de receber e 

cuja veracidade foi confirmada em nosso coração não 
pode simplesmente ser passada para [os outros]. O 
preço da diligência e do aprendizado pelo estudo e 
também pela fé precisa ser pago para se obter e ‘possuir’ 
pessoalmente esse conhecimento. Somente desse modo 
o que sabemos na mente pode ser sentido no coração” 
(“Vigiar com Toda a Perseverança”, A Liahona, maio de 
2010, p. 40).

Procure evidências em Alma 12:7–8 de que Zeezrom 
começou a se mostrar disposto a pagar a “preço” 
espiritual necessário para obter conhecimento espiri-
tual. De acordo com o que você observou, o que indica 
que Zeezrom começara a passar por uma mudança de 
coração a fim de poder aprender verdades espirituais?

Ao ler Alma 12:9–11, procure o que Alma ensinou a 
Zeezrom sobre a aquisição de conhecimento espiri-
tual. Pode ser útil saber que os “mistérios de Deus são 
verdades espirituais que só podem ser conhecidas por 
revelação. Deus revela os seus mistérios aos que obe-
decem ao evangelho” (Guia para Estudo das Escrituras, 
“Mistérios de Deus”, scriptures.LDS.org). Você pode 
escrever essa definição em suas escrituras ao lado de 
Alma 12:9. Em Alma 12:9, Alma explicou que Deus 
daria uma parte de Sua palavra ao homem de acordo 
com o quê?   
 

De acordo com Alma 12:10–11, qual é a relação entre a 
condição de nosso coração e o recebimento de verda-
des espirituais?   
 

O que significa “endurecer” o coração (ver Alma 
12:10–11) e como, a seu ver, essa condição se manifesta 
na vida de uma pessoa?   
 

A mensagem de Alma para Zeezrom ensina o seguinte 
princípio: O Senhor nos revela verdades espirituais 
de acordo com a atenção e a diligência que dedicar-
mos a Suas palavras.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
um mandamento ou conselho do Senhor que você esteja 

se esforçando para seguir dando-lhe “atenção e diligência”. De 
que maneira o Senhor já o abençoou com mais orientação, com-
preensão ou os sussurros do Seu Espírito por você ter agido de 
acordo com o que Ele lhe ensinou?

Depois de explicar como podemos conhecer a ver-
dade espiritual, Alma propôs-se a responder à per-
gunta feita por Zeezrom em Alma 12:8 sobre como 
seremos julgados. Procure o que Alma ensinou a 
Zeezrom em Alma 12:12–15 sobre a ressurreição e 
o juízo final. Preencha as seguintes lacunas: Presta-
remos contas a Deus por nossas --------------------, 
-------------------- e--------------------.

Reflita sobre a seguinte pergunta: Que diferença pode 
fazer em suas escolhas diárias o fato de lembrar que 
você prestará contas de suas palavras, obras e de seus 
pensamentos?

Marque a referência relacionada na nota de rodapé 14a 
na passagem de domínio das escrituras de Mosias 4:30 
e depois leia ou recite Mosias 4:30.

 3.  Consulte o que você escreveu em seu diário de 
estudo das escrituras na designação 1 da lição de hoje — 

sobre como você pode ser mais sensível ao Espírito Santo. Acres-
cente seus pensamentos sobre como a compreensão de sua 
responsabilidade pessoal para com Deus pode aumentar seu 
desejo de reconhecer e evitar as tentações.

Alma 12:19–37
Alma explica como a humanidade pode superar os efeitos 
da Queda por meio do plano de redenção
Um governante principal em Amonia chamado 
Antiona não acreditava que o homem podia ser imor-
tal, afirmando que isso era impossível devido à Queda 
(ver Alma 12:20–21). Examine os versículos de Alma 12 
relacionados no quadro a seguir e escreva o que Alma 
ensinou nas colunas abaixo dos títulos:
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Efeitos da Queda 
(Alma 12:22, 24)

O que Deus 
fez para levar 
a efeito nossa 
redenção (Alma 
12:24–25, 28–33)

O que precisa-
mos fazer para 
ser redimidos 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Quando terminar de preencher o quadro, responda às 
seguintes perguntas em seu diário de estudo das escrituras:

 a. De que maneira a Expiação de Jesus Cristo nos ajuda a 
sobrepujar os efeitos da Queda?
 b. De acordo com Alma 12:24, o que Alma ensinou ser o propó-
sito da vida agora que o Salvador nos permitiu vencer os efeitos 
da Queda?

A expressão “estado de provação” em Alma 
12:24 é usada apenas por Alma no Livro de 
Mórmon (ver também Alma 42:4, 10, 13). O 
Élder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, descreveu este período probató-
rio: “O propósito primordial da vida terrena 

é permitir que nosso espírito, que já existia antes da 
criação do mundo, se una ao corpo para um período de 
grandes oportunidades na mortalidade. A associação dos 
dois deu-nos o privilégio de crescer, de nos desenvolver 
e de amadurecer como somente seria possível com o 
corpo e o espírito unidos. Com nosso corpo, passamos 
por certas provações neste que é chamado de estado 
probatório de nossa existência. Este é um tempo de 
aprendizado e teste para provar-nos dignos de oportuni-
dades eternas. Tudo faz parte de um plano divino que 
nosso Pai tem para Seus filhos” (“Proclamai o Meu 
Evangelho”, A Liahona, julho de 1989, p. 13).

Alma testificou que a mortalidade é um tempo para 
nos prepararmos para encontrar Deus. Você pode 
marcar trechos que ensinem essa doutrina em Alma 
12:24. Leia Alma 34:32 e faça a referência cruzada 
dessa passagem com Alma 12:24.

 5. Para aplicar o que aprendeu, responda a uma das 
seguintes perguntas (ou a ambas) em seu diário de 

estudo das escrituras:
 a. De que maneira o conhecimento do propósito da mortalidade 
ajuda a guiá-lo em sua vida?
 b. Como sua fé na Expiação de Jesus Cristo o ajuda em sua pro-
vação mortal?

Leia Alma 12:33–35 e observe a diferença entre o que 
acontecerá com aqueles que se arrependerem e com 
os que não o fizerem. Para compreender melhor esses 
versículos, pode ser útil saber que, para entrar no 
descanso do Senhor, é preciso receber a remissão de 
nossos pecados e, por fim, entrar na glória da presença 
do Senhor (ver D&C 84:24).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 12 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 16: DIA 3

Alma 13
Introdução
Alma ensinou o povo rebelde de Amonia sobre os 
sumos sacerdotes do Sacerdócio de Melquisede-
que que são ordenados para ajudar as pessoas a se 
arrepender e entrar no descanso do Senhor. Deu o 
exemplo de Melquisedeque, que ajudou seu povo a se 
arrepender e viver em paz. Alma tentou ensinar o povo 
de Amonia a ter fé e esperança e incentivá-los a mudar 
para que pudessem entrar no descanso do Senhor.

Alma 13:1–12
Alma ensina o povo de Amonia sobre o chamado dos 
sumos sacerdotes

 1. Leia a citação a seguir e depois responda às 
perguntas:

“No mundo espiritual pré-mortal, Deus designou certos espíritos 
para cumprirem missões específicas durante sua vida mortal. A 
isso se chama preordenação. 

A preordenação não garante que o indivíduo vá receber certos 
chamados ou responsabilidades. Tais oportunidades vêm nesta 
vida como resultado do exercício justo do arbítrio, da mesma 
maneira que a preordenação veio como resultado da retidão 
na existência pré-mortal” (Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 
2004, p. 138).
 a. Qual é a relação entre as escolhas feitas durante a vida pré-
mortal e a preordenação?
 b. Como as escolhas feitas durante a vida mortal influenciam a 
preordenação?

Embora os portadores do sacerdócio sejam mencio-
nados em Alma 13, o Presidente Spencer W. Kimball 
salientou que as irmãs também receberam chamados 
nobres na existência pré-mortal: “Lembrem-se de 
que no mundo anterior a nossa vida aqui as mulheres 
fiéis receberam certas tarefas a realizar enquanto os 
homens fiéis foram preordenados a cumprir determi-
nados deveres do sacerdócio” ( “O Papel das Mulheres 
Justas”, Manual do Aluno do Curso de Casamento Eterno, 
2003, p. 350).

O Élder Neal A. Maxwell, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou: “A doutrina da vida pré-mortal 
não implica descanso. Para cada um de nós, há 
escolhas que fizemos, tarefas incessantes e difíceis a 
cumprir, ironias e adversidades a vivenciar, tempo para 
ser bem usado, talentos e dons para ser bem 

empregados. Assim como fomos escolhidos ‘ali e 
então’, sem dúvida não significa que podemos ficar 
indiferentes ‘aqui e agora’. Seja pela preordenação 
para os homens, ou pela pré-designação para as 
mulheres, os que foram chamados e preparados 
também precisam provar-se ‘escolhidos e fiéis’ (ver 
Apocalipse 17:14; D&C 121:34–36)”. (“Vida Pré- 
Mortal — Uma Gloriosa Realidade”, A Liahona, 
janeiro de 1986, p. 13).

Alma ensinou aos irmãos de Amonia que muitos 
homens foram preordenados na vida pré-mortal para 
receber o sacerdócio. Leia Alma 13:1, 8–9 e identifi-
que que sacerdócio Alma mencionou. Pode ser útil 
saber que neste capítulo a expressão “santa ordem” 
significa o Sacerdócio de Melquisedeque ou o “Santo 
Sacerdócio segundo a Ordem do Filho de Deus” (D&C 
107:3). Marque a expressão “santa ordem” ao estudar o 
restante do capítulo (ver Alma 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). 
O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, declarou: “Os nefitas, que eram fiéis e leais 
na obediência à lei de Moisés, tinham o Sacerdócio de 
Melquisedeque, o que significa que tinham a plenitude 
do evangelho” (The Promised Messiah: The First Coming 
of Christ, 1978, p. 421). Isso quer dizer que os profetas 
do Livro de Mórmon tinham o Sacerdócio de Melqui-
sedeque e sabiam como funcionava.

Estude Alma 13:2–6, 10 , em busca de respostas às 
perguntas a seguir e escreva as respostas em seu manual:

•	Quais	eram	as	características	dos	homens	que	tinham	
sido ordenados ao Sacerdócio de Melquisedque? 
(Ver Alma 13:3–5, 10.)   
 

•	 Esses	portadores	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	
eram ordenados para fazer o quê? (Ver Alma 13:6.)   
 



165

•	Como	você	já	viu	portadores	do	Sacerdócio	de	
Melquisedeque que você conhece em sua ala ou seu 
ramo fazerem isso e de que maneira isso abençoou 
sua vida e a vida de outras pessoas?   
  
 

Alma 13 contém uma discussão profunda sobre o 
Sacerdócio de Melquisedeque. Ensina que os homens 
que recebem esse sacerdócio foram preordenados para 
isso (ver o versículo 3). Os portadores desse sacerdócio 
devem ensinar os mandamentos de Deus às pessoas 
para que “também [possam] entrar no seu descanso” 
(versículo 6). O sacerdócio é eterno (ver o versículo 9) e 
é conferido aos homens “graças a sua grande fé e arre-
pendimento e sua retidão perante Deus” (versículo 10). 
Os portadores do sacerdócio santificam-se pelo Espí-
rito Santo quando aprendem a odiar o pecado e assim 
são “purificados e [entram] no descanso do Senhor seu 
Deus” (versículo 12).

Leia Alma 13:11–12 e identifique o efeito santificador 
da Expiação de Jesus Cristo que aqueles portadores do 
sacerdócio receberam por causa de sua fé, seu arrepen-
dimento e de sua retidão.

 2. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: O que você aprendeu com a expe-

riência desses portadores do Sacerdócio de Melquisedeque sobre 
o que você pode fazer para receber o efeito santificador da 
Expiação em sua vida?

 3.  Escreva a seguinte verdade em suas escrituras ao 
lado de Alma 13:1–12 ou em seu diário de estudo das 

escrituras: Os homens que são membros da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias e exercem grande fé e 
escolhem a retidão são chamados ao Sacerdócio de Mel-
quisedeque para trazer outras pessoas a Deus. Em seguida, 
escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre como o 
conhecimento desse princípio do evangelho pode influenciar a 
maneira como você atende aos líderes ao longo de sua vida.

Alma 13:13–20
Alma ensina sobre Melquisedeque, um grande sumo 
sacerdote que estabeleceu a paz entre seu povo
Leia Alma 13:13–18 e procure as palavras que Alma 
usou para descrever Melquisedeque e o que Melquise-
deque fez por seu povo. Pense em como essas palavras 
descrevem os atributos cristãos de Melquisedeque ao 
longo de sua vida. Alma ensinou que os portadores do 
Sacerdócio de Melquisedeque são “segundo a ordem 
do Filho, o Unigênito do Pai” (Alma 13:9; ver também 
D&C 107:2–4), que é Jesus Cristo, e eles, por preceito 
e exemplo, indicam-nos o caminho que leva até Ele. O 
Élder Bruce R. McConkie declarou: “Não há dúvida de 
que existem muitos eventos na vida de diversos profetas 
que se destacam como símbolos e prefigurações do 

Messias. É proveitoso e válido procurar símbolos de 
Cristo em todas as partes e usá-los repetidamente para 
manter a Ele e Suas leis numa posição privilegiada em 
nossa mente” (The Promised Messiah , p. 453).

Leia Alma 13:19 e procure o que esse versículo nos 
diz sobre Melquisedeque. Consulte novamente Alma 
13:17 para ver como Alma descreveu o povo de Salém 
quando Melquisedeque se tornou seu rei. Observe 
como essas palavras também podem descrever o povo 
de Amonia (ver Alma 8:9; 9:28). O que o povo de Salém 
fez em consequência do empenho de Melquisedeque? 
(Ver Alma 13:18.)   
 

Veja o que Melquisedeque exerceu, recebeu e pregou 
em Alma 13:18. Pense no que você pode aprender com 
o exemplo de Melquisedeque sobre como deve ser um 
portador do sacerdócio.

 4. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Em que ocasião você ou algum 

conhecido seu sentiu paz depois de seguir os conselhos de um 
líder justo do sacerdócio?

Alma 13:21–31
Alma convida o povo a dar ouvidos à voz do Senhor e a 
entrar em Seu descanso
Localize e marque a expressão “descanso do Senhor” 
(ou outra semelhante), que aparece repetidas vezes 
em Alma 13:12, 13, 16 e 29. Alma ensinou ao povo de 
Amonia que o Senhor chamou homens ao sacerdó-
cio para ajudar as pessoas a entrarem no descanso do 
Senhor. Ele usou o exemplo de Melquisedeque para 
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mostrar que as pessoas que eram cheias de iniquidade e 
maldade podiam arrepender-se e entrar no descanso do 
Senhor (ver Alma 13:17–18; ver também D&C 84:24).

O Presidente Joseph F. Smith disse que entrar no 
descanso do Senhor “significa entrar no conhecimento 
e amor de Deus, tendo fé em Seu propósito e em Seu 
plano, a ponto de sabermos que estamos certos e não 
estamos correndo atrás de outra coisa, que não esta-
mos sendo levados por todo vento de doutrina ou pelo 
engano dos homens que com astúcia enganam frau-
dulosamente. Sabemos que a doutrina vem de Deus” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph F. Smith, 
1998, p. 56).

Que tipo de comportamento você esperaria de alguém 
que entrou no descanso do Senhor em sua vida con-
forme descrito pelo Presidente Joseph F. Smith?   
 

O Élder Bruce R. McConkie ensinou: “Os verdadeiros 
santos entram no descanso do Senhor enquanto estão 
nesta vida e, caso se mantenham na verdade, conti-
nuam nesse estado abençoado até descansarem com o 
Senhor no céu. (…) O descanso do Senhor na eterni-
dade é herdar a vida eterna, ganhar a plenitude da gló-
ria do Senhor” (Mormon Doctrine, 2a ed., 1966, p. 633).

Depois de advertir o povo de Amonia para que se 
preparasse para a vinda de Cristo (ver Alma 13:21–26), 
Alma lhes deu instruções adicionais sobre como entrar 
no descanso do Senhor. Leia Alma 13:27–29 para ver 
quais foram essas instruções.

Os ensinamentos de Alma podem ser resumidos pelo 
princípio a seguir: Se atendermos humildemente ao 
convite para o arrependimento, o Espírito acabará 
por levar-nos ao descanso do Senhor.

 5. Identifique uma das bênçãos mencionadas em Alma 
13:27–29 que você gostaria de receber. Depois que você 

identificar a bênção, procure conselhos dados por Alma que o 
ajudarão a preparar-se para recebê-la. Em seguida, escreva uma 
meta em seu diário de estudo das escrituras sobre como aplicará 
os conselhos de Alma a fim de poder entrar no descanso do 
Senhor nesta vida e na próxima.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 13 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 16: DIA 4

Alma 14–16
Introdução
Depois de ouvirem a pregação de Alma e Amuleque, 
algumas pessoas de Amonia acreditaram e se arre-
penderam, inclusive Zeezrom. Outras se indignaram e 
mandaram Alma e Amuleque para a prisão. Os iníquos 
de Amonia expulsaram os homens que acreditaram e 
queimaram as respectivas esposas e os filhos. Após mui-
tos dias, o Senhor libertou Alma e Amuleque da prisão 
e destruiu os líderes iníquos de Amonia. Em Sidom, 
Zeezrom estava sofrendo física e espiritualmente. Ele 
professou para Alma sua fé em Jesus Cristo e foi curado. 
Em cumprimento de profecias, um exército lamanita 
destruiu a cidade de Amonia. A orientação profética de 
Alma permitiu aos exércitos nefitas deter a agressão dos 
lamanitas. Alma, Amuleque e muitos outros fortalece-
ram a Igreja em toda a terra dos nefitas.

Alma 14
Alma e Amuleque foram presos, e os amoniaítas que 
acreditaram foram expulsos ou queimados
Pense numa situação em que você viu ou ouviu falar 
sobre um inocente que sofreu nas mãos de outra pessoa 
— uma ocasião em que alguém foi perseguido por suas 
crenças, por exemplo. Pondere as perguntas a seguir:

•	Quais	foram	seus	sentimentos	em	relação	à	pessoa	
injustiçada?

•	Como	você	se	sentiu	em	relação	à	pessoa	que	estava	
infligindo o sofrimento?

•	A	seu	ver,	por	que	às	vezes	acontecem	coisas	ruins	
com pessoas inocentes e justas?
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Ao ler Alma 14, relacione essas perguntas às experiên-
cias de Alma e Amuleque.

Leia Alma 14:1–10 à procura de quem sofreu e como 
eles sofreram. Em seguida, complete o quadro abaixo:

Quem Sofreu? Como Eles Sofreram?

Conforme registrado em Alma 14:10, o que Amuleque 
queria fazer? Leia Alma 14:11 e identifique uma ver-
dade que pode ajudar alguém que esteja tendo difi-
culdade para compreender por que às vezes o Senhor 
permite que os iníquos façam mal a inocentes ou justos.

Uma maneira de expressar uma verdade contida 
em Alma 14:11 é: O Senhor permite que os justos 
sofram nas mãos dos iníquos para que os julga-
mentos Dele sejam justos. Observe que foi revelado 
a Alma que aqueles que morreram foram recebidos 
pelo Senhor “em glória” (Alma 14:11). Ao ensinar 
sobre esse acontecimento com uma perspectiva eterna, 
o Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
disse: “Amuleque recebeu a bênção de ver a bondade 
e justiça de Deus mesmo numa tragédia tão horrível” 
(“Amulek: The Blessings of Obedience”, em Heroes 
from the Book of Mormon, 1995, p. 110).

Leia Alma 60:12–13 e faça a referência cruzada com 
Alma 14:10–11. Aprendemos que uma das razões pelas 
quais o Senhor permite que os justos sofram é para selar 
o testemunho deles com a própria vida (ver D&C 135:3) 
e servir de testemunhas contra os iníquos.

Podemos ter dificuldade para compreender por que 
Deus permite que os justos sofram. Reflita sobre a 
seguinte declaração do Presidente Spencer W. Kimball 
para compreender melhor por que Deus permite que 
as pessoas exerçam seu arbítrio, mesmo quando fazem 
escolhas erradas:

“Se considerássemos a vida mortal a 
totalidade da existência, então as dores, 
tristezas, fracassos e morte precoce 
seriam uma calamidade. Mas se encarar-
mos a vida como algo que começou há 
muito no passado pré-mortal e vai 

prolongar-se por toda a eternidade, todas as coisas 
que nos acontecerem poderão ser compreendidas 
com a perspectiva correta. (…)

Se todos os justos fossem protegidos e os iníquos 
exterminados, todo o programa do Pai seria anulado e 
o princípio básico do evangelho, o livre-arbítrio, seria 

destruído. Ninguém precisaria viver pela fé” (Ensi-
namentos dos Presidentes da Igreja: Spencer W. Kimball, 
2006, p. 16).

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, registre como 
as verdades aprendidas em Alma 14:11 e na declaração 

do Presidente Kimball o ajudaram a compreender por que Deus 
às vezes permite que os justos sofram nas mãos dos iníquos.

Leia Alma 14:12–13 e identifique o que Alma ensinou 
a Amuleque para ajudá-lo a suportar as tribulações por 
que estavam passando. A seu ver, por que Alma conse-
guiu ter tanta confiança?   
 

Leia a seguinte declaração do Élder Richard G. Scott, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, para ajudá-lo a 
entender o que Alma estava ensinando a Amuleque 
sobre a confiança no Senhor: “Esta vida é uma expe-
riência de profunda confiança — confiança em Jesus 
Cristo, em Seus ensinamentos, em nossa capacidade 
de, guiados pelo Santo Espírito, obedecer aos ensina-
mentos para termos felicidade agora, e termos uma 
existência eterna de suprema felicidade. Confiar sig-
nifica obedecer de boa vontade, mesmo sem conhecer 
os resultados (ver Provérbios 3:5–7). A fim de produzir 
frutos, a confiança no Senhor deve ser mais forte e 
duradoura que a confiança em nossos sentimentos 
pessoais e em nossa experiência” (“Confie no Senhor”, 
A Liahona, janeiro de 1996, p. 17).

Pode ser útil salientar essa verdade escrevendo ao 
lado de Alma 14:12–13 em suas escrituras: Quando 
confiamos no Senhor, Ele nos fortalece em nossas 
provações.

 2. Escolha uma ou mais das situações a seguir e, em seu 
diário de estudo das escrituras, explique como o princípio 

que você acabou de escrever em suas escrituras pode ajudar as 
pessoas citadas:
 a. Vários jogadores de uma equipe masculina juvenil o evitam 
e zombam abertamente dele por causa de sua observância dos 
padrões do evangelho. Eles parecem combinar de propósito pas-
seios juntos fora dos treinos que eles sabem que ele recusará 
por causa de suas convicções.
 b. Uma jovem se candidata a um emprego numa loja onde tra-
balha uma boa amiga. Ela não consegue o emprego e sua amiga 
lhe conta posteriormente que o dono da loja disse que jamais 
contrataria mórmons.
 c. Quando um rapaz pede a vários colegas na escola que parem 
de usar linguagem de baixo calão na frente dele, eles o empurram 
e ameaçam feri-lo caso volte a querer ditar como devem falar.

Leia Alma 14:14–17 e pense em como a fé que Alma 
e Amuleque tinham os ajudou enquanto sofriam nas 
mãos dos líderes iníquos em Amonia. A seu ver, por 
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que permanecer em silêncio naquela situação era a 
melhor atitude? (Ver também Mateus 27:11–14.)

Alma 14:18–28 conta que Alma e Amuleque passa-
ram por muitos sofrimentos antes de Deus os libertar 
e destruir muitos dos líderes iníquos de Amonia. A 
expressão “[ranger] os dentes” (versículo 21) significa 
roçar os dentes uns contra os outros com raiva ou ira.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, indique quais 
dos sofrimentos vividos por Alma e Amuleque em Alma 

14:18–25 teriam sido mais difíceis para você e explique por quê. 
Em seguida, escreva sobre uma experiência sua ou de algum 
conhecido que estava tentando viver em retidão, mas ainda 
assim enfrentou provações.

Conforme registrado em Alma 14:25, o que permitiu a 
Alma e Amuleque ficar de pé? Leia Alma 14:26–29 e 
marque expressões e frases que, a seu ver, melhor cola-
boram com esta verdade: Se invocarmos o Senhor 
com fé, Ele nos fortalecerá em nossas aflições e nos 
libertará a Seu modo e em Seu devido tempo.

O Senhor pode lançar mão de Seu poder e nos libertar 
de nossas provações e aflições a Seu próprio modo e 
em Seu devido tempo. Ao aprendermos a confiar na 
vontade do Senhor, vamos adquirir mais força e poder 
para suportar as dificuldades ao longo da vida.

Alma 15–16
Zeezrom é curado, um exército lamanita destrói Amonia, e 
Alma e Amuleque continuam a pregar aos nefitas
Depois de partirem de Amonia, Alma e Amuleque 
foram à cidade próxima de Sidom, onde encontraram 
os fiéis de Amonia, inclusive Zeezrom. Leia Alma 
15:3–5 para verificar a condição de Zeezrom.

Pondere o seguinte: O que causou a enfermidade de 
Zeezrom? O que Zeezrom fez para ter alívio e paz?

Leia atenciosamente Alma 15:6–10 e sublinhe dois ou 
três trechos que mostrem que Alma ajudou Zeezrom 
a se concentrar em Jesus Cristo e em Sua Expiação. 
Para compreender uma maneira pela qual os líderes do 
sacerdócio podem ajudar as pessoas a alcançar miseri-
córdia por meio da Expiação, leia a seguinte experiên-
cia do Élder Jay E. Jensen, da Presidência dos Setenta:

“Enquanto eu servia como bispo, testemunhei as 
bênçãos da Expiação na vida de membros da Igreja que 
haviam cometido transgressões graves. (…)

Um jovem adulto solteiro de nossa ala estava namo-
rando uma moça. O casal permitiu que seu afeto 
fugisse ao controle. Ele me procurou para pedir conse-
lho e ajuda. Com base no que ele confessou e na inspi-
ração do Espírito, entre outras coisas, foi-lhe proibido 

tomar o sacramento por algum tempo. Reunimo-nos 
regularmente para garantir que o arrependimento 
havia acontecido. Depois de passado o devido tempo, 
eu o autorizei a tomar novamente o sacramento. 

Quando me sentei ao púlpito, na reunião sacramen-
tal, chamou-me a atenção vê-lo tomar dignamente o 
sacramento. Vi os braços da misericórdia, do amor e da 
segurança o envolverem, quando a cura da Expiação 
lhe aqueceu a alma e aliviou o fardo, com o prometido 
perdão, paz e felicidade” (“Braços da Segurança”, A 
Liahona, novembro de 2008, p. 47).

O bispo e outros líderes do sacerdócio podem aju-
dar-nos a receber a misericórdia e a força de que 
precisamos por meio da Expiação de Jesus Cristo. Que 
evidências você vê em Alma 15:11–12 de que Zeezrom 
se arrependeu e recebeu a misericórdia do Senhor?  
  
 

Um princípio que você pode escrever em suas escrituras 
ou em seu diário de estudo das escrituras para Alma 
15:6–12 é: Por meio de nossa fé em Jesus Cristo, 
podemos ser curados e fortalecidos. De acordo com 
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Alma 15:16, 18, como esse princípio se evidencia na 
vida de Amuleque?

Alma e Amuleque estabeleceram a Igreja entre o povo 
de Sidom e depois voltaram para Zaraenla.

Em Alma 16 lemos que um exército lamanita inva-
diu as terras nefitas e destruiu a cidade de Amonia, 
cumprindo a profecia de Alma e Amuleque de que, se 
o povo não se arrependesse, seria destruído (ver Alma 
9:12). Ao ler Alma 16, veja a quem os nefitas recorre-
ram para derrotar o exército lamanita. Compare essa 
experiência com suas próprias batalhas e os inimigos 
que você enfrenta.

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 14–16 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:



170

UNIDADE 17: DIA 1

Alma 17–18
Introdução
Alma 17–18 contém os escritos de Mórmon sobre as 
missões dos filhos de Mosias entre os lamanitas. Esses 
relatos dão um exemplo de como os missionários de 
hoje devem se preparar e servir. Os filhos de Mosias 
buscaram a orientação do Senhor ao se prepararem 
para pregar o evangelho aos lamanitas. Ao se separa-
rem, o Senhor os reconfortou e prometeu que trariam 
almas a Ele. Amon foi à terra de Ismael e começou a 
ensinar servindo a um rei lamanita chamado Lamôni. 
O rei Lamôni admirou-se com o poder de Amon ao 
defender os rebanhos reais. Esse serviço enterneceu o 
coração do rei e de seu povo para que escutassem os 
ensinamentos de Amon sobre Deus e o plano de sal-
vação. O rei Lamôni acreditou no que Amon ensinou, 
reconheceu a necessidade de um Salvador, clamou ao 
Senhor por misericórdia e foi dominado pelo Espírito.

Alma 17:1–18
Os filhos de Mosias se preparam para pregar o evangelho 
aos lamanitas
Pense na duração da missão dos élderes e das sísteres 
atualmente. Leia Alma 17:4 e sublinhe o número de 
anos em que os filhos de Mosias ensinaram o evange-
lho aos lamanitas.

Ao viajar à terra de Mânti, Alma encontrou os filhos de 
Mosias quando eles estavam voltando para casa depois 
de cumprirem uma longa missão, e todos se regozija-
ram. Leia Alma 17:2–4 e assinale palavras e frases que 
descrevam que tipo de missionários eram os filhos de 
Mosias.

 1. Estude Alma 17:2–4. Faça o seguinte em seu diário 
de estudo das escrituras:

 a. Aliste o que os filhos de Mosias fizeram para se prepararem 
para ser missionários bem-sucedidos e descreva os resultados 
dessa preparação.
 b. Escolha algo que esses missionários fizeram que você gosta-
ria de fazer melhor em sua vida ou uma característica que você 
gostaria de desenvolver mais plenamente. Escreva um parágrafo 
sobre como você pode fazer isso.

Reflita sobre a frequência de suas orações e de seu 
estudo das escrituras pessoal e em família e pense nas 
oportunidades que você tem para jejuar. De que modo 

essas práticas o ajudaram a tornar-se “fortalecido no 
conhecimento da verdade” (Alma 17:2)?

Com o exemplo dos filhos de Mosias, aprendemos 
o seguinte princípio: Se estudarmos as escrituras, 
orarmos e jejuarmos, poderemos receber o Espírito 
Santo e ensinar com poder. Se recebermos o Espírito 
Santo, estaremos mais preparados para partilhar o 
evangelho com as pessoas.

Leia a seguinte declaração do Élder David A. Bednar, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, na qual ele ensi-
nou os jovens como se preparar para a missão. Tente 
identificar maneiras específicas pelas quais você pode 
preparar-se para proclamar o evangelho como os filhos 
de Mosias.

“Vocês podem desenvolver o desejo de 
servir a Deus (ver D&C 4:3), e podem 
começar a pensar como pensam os 
missionários, ler o que os missionários 
leem, orar como os missionários oram e 
sentir o que os missionários sentem. 

Podem evitar as influências mundanas que fazem o 
Espírito Santo Se afastar, e podem ganhar confiança 
em reconhecer e responder aos sussurros do Espírito. 
Linha sobre linha e preceito sobre preceito, um pouco 
aqui e um pouco ali, vocês podem se tornar gradativa-
mente o missionário que desejam ser e o missionário 
que o Salvador espera que sejam. (…)

Proclamar o evangelho (…) não é simplesmente uma 
atividade na qual nos engajamos por um tempo limi-
tado nem uma designação que precisamos completar 
como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. Mais precisamente, a obra missioná-
ria é uma manifestação da nossa identidade e herança 
espiritual” (“Tornar-se um Missionário”, A Liahona, 
novembro de 2005, p. 48).
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Leia Alma 17:9 e sublinhe o que os filhos de Mosias 
pediram em oração ao se prepararem para servir. 
Leia Alma 17:11 e reflita sobre o que o Senhor lhes 
disse sobre como serem instrumentos em Suas mãos. 
Esses versículos ensinam o princípio: Se formos um 
bom exemplo, principalmente ao passarmos por 
aflições, o Senhor pode nos transformar em instru-
mentos em Suas mãos.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma situação na qual você sente que pode ser um bom 

exemplo. Pense em situações na escola, em casa com familiares 
ou outros parentes mais distantes e em situações sociais com 
interação face a face ou pela Internet. Descreva como você mos-
trará um bom exemplo nessa situação.

É mais difícil ser um bom exemplo em certas situa-
ções do que em outras. Observe como os lamanitas 
são descritos em Alma 17:12–16 e pondere por que os 
filhos de Mosias teriam dificuldade para ensinar nessa 
situação.

A seu ver, por que os filhos de Mosias estavam dis-
postos a sofrer aflições a fim de ajudar um povo que 
odiava os nefitas? Para ajudar você a compreender o 
que os filhos de Mosias esperavam conseguir, preencha 
a lacuna com uma palavra de Alma 17:16: Os filhos de 
Mosias queriam levar os lamanitas a --------------------, 
pois desejavam que os lamanitas conhecessem o plano 
de redenção.

Para ajudá-lo a entender como ser um bom exemplo 
para as pessoas, faça a seguinte designação nos pró-
ximos dias: Peça a um familiar ou amigo que lhe diga 
como o exemplo cristão de alguém fez a diferença na 
vida dele.

Alma 17:19–39
Amon torna-se servo do rei Lamôni e preserva seus 
rebanhos
Ao ler Alma 17:19–39, veja como Amon serviu ao rei 
Lamôni e aos servos do rei. Pense em como o serviço 
de Amon ajudou a preparar os lamanitas para receber 
o evangelho. Planeje contar a um familiar ou amigo a 
história de quando Amon preservou os rebanhos do 
rei. Ressalte a seguinte verdade ao narrar a história: 
Por meio do serviço, podemos ajudar a preparar as 
pessoas para aceitar o evangelho. Discuta com essa 
pessoa a respeito de alguém que você gostaria de aju-
dar a tornar espiritualmente mais forte. Pense em como 
você pode servir essa pessoa e decida como o fazer.

Alma 18
A fidelidade de Amon impressiona o rei Lamôni, e Amon 
ensina o evangelho ao rei
Os servos do rei Lamôni contaram a ele o que Amon 
fez para proteger os rebanhos reais. Leia Alma 18:4–6 
e veja qual foi a reação do rei às ações de Amon.

Quando o rei perguntou a seus servos onde estava 
Amon, responderam que estava atendendo a um 
pedido anterior do rei: preparar seus cavalos para uma 
viagem à terra de Néfi, onde morava o pai do rei. Leia 
Alma 18:12–15 e identifique o efeito que o serviço de 
Amon teve sobre o rei Lamôni.

Leia Alma 18:16–21 e procure evidências de que o 
Senhor estava guiando Amon ao ensinar o rei Lamôni. 
No espaço abaixo, escreva como o Espírito de Deus 
ajudou Amon nessa situação.   
  
 

Ao ler Alma 18:22–32, procure verdades específicas 
do evangelho que Amon ensinou a Lamôni. Você 
pode marcá-las em suas escrituras ou anotá-las em 



172

seu diário de estudo das escrituras. Ao ensinar, Amon 
usou como ponto de partida crenças que ele e Lamôni 
tinham em comum. Lamôni acreditava num deus — a 
quem chamava de Grande Espírito — mas não com-
preendia a verdadeira natureza de Deus.

Leia Alma 18:33–35 e procure o que Amon respondeu 
quando o rei lhe perguntou se ele fora enviado por Deus.

 3.  Com base em seu estudo de Alma 17–18, escreva 
um parágrafo curto em seu diário de estudo das escritu-

ras que resuma o que Amon conseguiu fazer entre os lamanitas 
com a ajuda de Deus.

Você pode escrever o seguinte princípio em suas 
escrituras ao lado de Alma 18:35: Se servirmos ao Pai 
Celestial e a Jesus Cristo, Eles aumentarão nossa 
capacidade de realizar Sua obra.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda a 
uma das perguntas a seguir (ou a ambas):

 a. Como o princípio anterior o ajudará em suas responsabilida-
des atuais e futuras na Igreja?
 b. Como você pode servir mais fielmente ao Senhor a fim de 
que Ele aumente sua capacidade de realizar a obra Dele?

Por causa de seu exemplo e de seu serviço fiéis, Amon 
conseguiu ensinar o plano de redenção do Pai Celestial 
a Lamôni. Lembre que Lamôni estava sentindo culpa 
pelos assassinatos que cometera (ver Alma 18:4–6). 
Leia Alma 18:36–43 e identifique como Amon ensinou 
o plano de redenção a Lamôni e qual foi a reação de 
Lamôni a esses ensinamentos.

 5. Escreva respostas à seguinte pergunta em seu diário 
de estudo das escrituras: A seu ver, por que seria parti-

cularmente importante que o rei Lamôni compreendesse a 
 Expiação de Jesus Cristo?

Pondere como o aprendizado das doutrinas da Criação, 
da Queda e da Expiação podem ter ajudado Lamôni a 
reconhecer a necessidade que tinha de um Salvador. 
O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou sobre a importância da Criação, 
da Queda e da Expiação:

“Esses três acontecimentos divinos — os 
três pilares da eternidade — estão insepa-
ravelmente entrelaçados na grande 
tapeçaria conhecida como o eterno plano 
de salvação. Consideramos a Expiação do 
Senhor Jesus Cristo o centro, o âmago, o 

coração da religião revelada. Leva a efeito a imortalidade 
e a vida eterna do homem. A salvação está em Cristo.

Mas se não houvesse havido a Queda, não poderia ter 
havido Expiação. A Queda de Adão introduziu a morte 

física e espiritual no mundo, e é dessas mortes que o 
homem e todas as formas de vida são redimidos por 
meio da Expiação realizada pelo Senhor Jesus Cristo. 
Adão trouxe a mortalidade, Cristo trouxe a imorta-
lidade. A salvação vem em virtude da Queda e da 
Expiação.

Mas se a Terra, o homem e todos os seres vivos não 
tivessem sido criados em seu estado físico e para-
disíaco, num estado de imortalidade, não poderia 
ter havido a Queda. (…) Assim a salvação foi posta 
ao alcance da humanidade por meio e por causa da 
criação dos céus e da Terra e de tudo o que neles há. 
A salvação vem por causa da Criação, da Queda e da 
Expiação; cada um desses três faz parte do mesmo 
plano divino” (A New Witness for the Articles of Faith, 
1985, pp. 81–82).

Com a experiência de Lamôni, podemos aprender a 
seguinte verdade: Quando compreendemos nossa 
necessidade do Salvador, sentiremos o desejo de 
nos arrepender.

Termine a lição de hoje ponderando o que você pode 
fazer que o ajudará a lembrar-se de sua necessidade do 
Salvador.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 17–18 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 17: DIA 2

Alma 19–20
Introdução
Conforme registrado em Alma 19–20, o rei Lamôni 
passou por uma vigorosa mudança de coração, o que 
culminou na conversão de boa parte de seu povo. 
Amon e o rei Lamôni viajaram para a terra de Midôni 
para soltar os irmãos de Amon que estavam presos. No 
caminho, encontraram o pai de Lamôni, que era o rei 
de todos os lamanitas. O testemunho audaz de Amon 
e a proteção amorosa de Lamôni enterneceram o cora-
ção do pai do rei Lamôni e permitiram a libertação dos 
irmãos de Amon. Por causa do testemunho e exemplo 
de Amon, muitas pessoas sentiram a influência do 
Espírito Santo, ouviram o evangelho e se converteram.
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Alma 19
O rei Lamôni e muitos de seu povo se arrependem e são 
batizados
Pense no efeito causado na água por uma pedra que é 
jogada numa piscina.

Como as ações de uma pessoa podem ser como uma 
pedra jogada dentro da água?   
 

Escreva Amon no ponto central (oval) do diagrama a 
seguir.

Leia Alma 19:1, 6 e verifique quem foi a primeira pessoa 
a ser influenciada por Amon e escreva o nome no pri-
meiro retângulo do diagrama. Escolha uma frase desses 
versículos que, a seu ver, melhor descreva o que estava 
acontecendo com Lamôni. Escreva essa frase e o que ela 
significa para você.   
 

Procure em Alma 19:7–10 quem foi a pessoa influen-
ciada em seguida pelo testemunho de Amon e insira 
esse nome no segundo retângulo do diagrama. De 
acordo com Alma 19:10, o que havia de notável na fé 
da mulher de Lamôni?   
 

Conforme registrado em Alma 19:11–13, como a 
esposa de Lamôni foi influenciada pelo testemunho do 
marido?   
 

 1. Leia Alma 19:13–14 e responda às seguintes pergun-
tas em seu diário de estudo das escrituras: A seu ver, o 

que significa ser “[dominado] pelo Espírito” ou “dominado pela 
alegria”? Em que ocasiões você já sentiu a influência do Espírito 
Santo de modo marcante em sua vida?

Leia Alma 19:15 à procura de qual foi a pessoa influen-
ciada em seguida pelo testemunho de Amon e insira o 
nome no terceiro retângulo do diagrama.

Leia Alma 19:16–17 para verificar quem foi influenciado 
em seguida e escreva o nome no quarto retângulo.

Pense em como todos os servos do rei foram influen-
ciados pelos acontecimentos com Amon, Lamôni e a 
esposa de Lamôni. Em Alma 19:15–17, marque quais-
quer palavras e frases que demonstrem que os servos 
de Lamôni estavam voltando-se para Deus.

 2. Escreva respostas à seguinte pergunta em seu diário 
de estudo das escrituras: De que maneira as experiências 

espirituais de Lamôni e sua casa contribuíram para a decisão de 
Abis de prestar testemunho aos outros depois de passar muitos 
anos sem “jamais o [ter] revelado”, (Alma 19:17)?

Leia Alma 19:18–22 para ver como as pessoas que se 
reuniram na casa do rei interpretaram o que viram. 
Imagine que você fosse Abis. O que você faria ao ver 
as contendas entre o povo? Para saber o que Abis fez, 
leia Alma 19:23–29.

Leia Alma 19:30–36 e pense no efeito exercido pelo 
testemunho de Amon nas pessoas. Escreva no quinto 
retângulo do diagrama “muitos outros lamanitas”.

 3.  Pense em todas as pessoas influenciadas pelo teste-
munho de Amon e depois complete esta frase em seu diá-

rio de estudo das escrituras: Ao prestar testemunho e dar um 
exemplo de retidão, posso (…)

Por meio de seu testemunho e exemplo, Amon ajudou 
Lamôni e outras pessoas a se voltarem para o Senhor. 
Pense nas pessoas que desempenharam um papel espi-
ritual significativo em sua vida. Pense em alguém cujo 
exemplo e testemunho justos tenham influenciado você. 
Consegue pensar em maneiras pelas quais essa pessoa 
também influenciou outras pessoas para o bem?

 4. Pense em como você pode aplicar o que aprendeu 
com o exemplo de Amon respondendo às seguintes per-

guntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como seus familiares e amigos poderiam ser abençoados se 
você seguisse o exemplo de Amon de viver em retidão, servir ao 
próximo e prestar testemunho?
 b. Como seu exemplo e seu testemunho poderiam gerar “ondas” 
além do que você consegue ver no momento em seu círculo de 
familiares, amigos e conhecidos?
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Alma 20
O pai do rei Lamôni passa por uma mudança de coração 
e manifesta o desejo de aprender sobre o evangelho
Leia as três situações a seguir e pense em como você 
reagiria:

•	Numa	competição	esportiva,	um	árbitro	toma	deci-
sões ruins e você se sente injustiçado.

•	Um	professor	acusa	você,	na	frente	da	turma,	de	
trapacear numa prova, mas você não o fez.

•	 Seus	pais	acusam	você	de	algo	que	na	verdade	foi	
feito por um irmão ou uma irmã.

Conforme registrado em Alma 20, Amon e Lamôni 
encontraram-se numa situação na qual poderiam ter 
reagido com ira. Imagine estar no lugar de Amon ou 
Lamôni ao estudar este capítulo.

Leia Alma 20:1–7 para ver o que aconteceu quando 
Lamôni quis apresentar Amon a seu pai, que era o rei 
de todos os lamanitas. Em seguida, leia cada um dos 
seguintes grupos de versículos e pense em suas res-
postas às respectivas perguntas.

Alma 20:8–13 Se você estivesse no lugar de Amon e 
alguém o acusasse falsamente de mentir 
e roubar, como você teria se sentido?

Alma 20:14–16 O que o impressiona em relação à 
reação de Lamôni a seu pai?

Alma 20:17–25 Qual foi a reação de Amon diante da 
ira do pai de Lamôni? Como Amon 
demonstrou amor por Lamôni?

Leia Alma 20:26–27 para ver os efeitos da resposta 
de Amon. O que o pai de Lamôni desejou aprender 
depois de ver o amor demonstrado por Amon?   
 

O que podemos aprender com a reação de Amon à ira 
do pai de Lamôni?   
 

Escreva a seguinte verdade em suas escrituras ao lado 
de Alma 20:26–27 ou em seu diário de estudo das 
escrituras: Se agirmos com amor, podemos levar os 
outros a enternecer o coração e procurar conhecer 
a verdade. Pense em ocasiões em que você poderá ter 
a oportunidade em casa, com amigos ou na escola de 
reagir com amor à ira de outras pessoas.

 5. Escreva uma meta em seu diário de estudo das escri-
turas que indique como você pode reagir melhor à ira 

com amor, como fez Amon com o rei dos lamanitas.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 19–20 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 17: DIA 3

Alma 21–22
Introdução
Aarão, um dos irmãos de Amon, tentou ensinar sobre 
Jesus Cristo e a Expiação aos amalequitas e amulonitas, 
mas foi rejeitado. Ele e alguns de seus companheiros 
acabaram na prisão na terra de Midôni. Permaneceram 
fiéis durante as provações. Depois que Amon e o rei 
Lamôni conseguiram sua libertação, Aarão ensinou ao 
pai de Lamôni como “nascer de Deus” (Alma 22:15). 
O rei aprendeu que, arrependendo-se de seus peca-
dos, poderia conhecer Deus e, por fim, receber a vida 
eterna. A fidelidade de Aarão e de seus irmãos ajudou 
muitos lamanitas a conhecer a Deus e Seu caminho de 
redenção.
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Alma 21:1–23
Aarão e seus irmãos pregaram o evangelho apesar das 
provações e da prisão
Pense numa ocasião em que você estava se empe-
nhando ao máximo para guardar os mandamentos, 
mas ainda assim enfrentou dificuldades. Em seguida, 
reflita sobre as perguntas a seguir: O que você fez para 
ser fiel apesar das provações enfrentadas? Ao recordar 
a experiência vivida, como você sente que o Senhor o 
abençoou naquele momento?

Enquanto Amon estava ensinando ao rei Lamôni e a 
seu povo (ver Alma 17–19), Aarão e seus companheiros 
passavam por enormes provações ao tentarem ensinar 
numa parte diferente da terra. Para um breve resumo 
das provações sofridas por Aarão e seus companhei-
ros na prisão, leia Alma 20:28–30. Em seguida, leia as 
passagens de Alma 21:1–17 identificadas na atividade 
abaixo. Veja como Aarão e seus irmãos lidaram com 
suas provações.

 1. Copie o seguinte quadro em seu diário de estudo das 
escrituras, deixando espaço para seus comentários após 

cada escritura:

Desafio ou 
 Dificuldade

Como Aarão e Seus 
 Companheiros Reagiram

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Depois de ler cada passagem das escrituras escreva, na coluna da 
esquerda do quadro, os desafios ou as dificuldades enfrentados 
por Aarão e seus companheiros. Na coluna da direita, escreva 
como Aarão e seus companheiros reagiram. Depois, faça as 
seguintes perguntas:
 a. A seu ver, por que teria sido fácil para eles desanimar, perder 
a esperança e voltar para um lugar mais receptivo como a terra 
dos nefitas?
 b. Como é que nós, na condição de membros missionários, 
podemos nos beneficiar do estudo desse relato?

Leia Alma 21:16–17 e veja como o Senhor ajudou 
Aarão e seus irmãos a fazerem Sua obra ao persistirem 
com fé. Por meio de Aarão e seus irmãos, aprendemos 
este princípio: Se persistirmos fielmente em meio a 
nossas provações, o Senhor nos ajudará a realizar 

Sua obra. Você pode marcar esse princípio em seu 
diário de estudo das escrituras.

Pense em quais tipos de trabalho Deus tem para você 
realizar agora e no futuro e quais desafios você pode 
vir a enfrentar ao tentar realizar essa obra. Leia a 
seguinte declaração do Presidente Thomas S. Monson, 
que ensinou que podemos ter provações ao nos empe-
nharmos para fazer a obra do Senhor:

“É uma tarefa monumental encontrar, 
ensinar e influenciar as preciosas almas 
para quem nosso Pai preparou Sua mensa-
gem. O sucesso raramente é simples. 
Geralmente é precedido por lágrimas, 
provações, confiança e testemunho. (…)

O servos de Deus se sentem reconfortados com a 
promessa do Mestre: ‘Eis que eu estou convosco todos 
os dias’ (Mateus 28:20). Essa promessa magnífica os 
sustém. (…) Consola-os nos momentos de desânimo 
que se abatem sobre todos nós” (“Tears, Trials, Trust, 
Testimony” [“Lágrimas, Provações, Confiança, Teste-
munho”], Ensign, maio de 1987, p. 43).

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma experiência em que você persistiu fielmente em 

meio a provações. Ou você pode escrever sobre como pretende 
permanecer fiel num desafio atual usando os princípios desta 
lição. Escreva também sobre algumas situações futuras em que 
você acha que precisará persistir em meio a provações ao fazer 
a obra do Senhor.

Leia Alma 21:18–23 para ver o que Amon fez depois 
de ajudar Aarão e seus irmãos a serem soltos da prisão. 
Identifique como a vida dos lamanitas mudou porque 
Amon lhes ensinou o evangelho.

Pense em como o evangelho de Jesus Cristo mudou a 
vida de algum conhecido seu. Pondere como você pode 
partilhar o evangelho com algum conhecido ou pense 
em alguém que poderia ser influenciado pelo exemplo 
de Aarão e seus irmãos. Conte a essa pessoa o que 
você aprendeu com o exemplo de Aarão e seus irmãos, 
que persistiram fielmente na obra do Senhor.

Alma 22
O pai de Lamôni, que é o rei de toda a terra, crê no 
evangelho conforme ensinado por Aarão
Recorde o encontro de Amon com o pai de Lamôni, 
que foi estudado na lição passada. Releia o pedido 
específico do rei a Amon, registrado em Alma 20:27. 
Ao ler Alma 22:1–3, veja qual foi a reação do rei à visita 
de Aarão.
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Leia Alma 22:4–6 e verifique o que perturbava o pai 
do rei Lamôni. Procure em Alma 22:7–14 as verdades 
ensinadas por Aarão ao pai de Lamôni.

Reflita sobre as perguntas a seguir (pode ser útil 
recordar a discussão semelhante sobre o rei Lamôni 
em Alma 17–18):

•	 Por	que	o	rei	precisava	crer	em	Deus	para	compreen-
der o arrependimento?

•	Como	o	conhecimento	sobre	a	Queda	ajudou	o	rei	a	
entender o arrependimento?

 3.  Escreva respostas à seguinte pergunta em seu diário 
de estudo das escrituras: Por que é essencial compreen-

der a Queda de Adão e a Expiação de Jesus Cristo para com-
preender o arrependimento?

Estude Alma 22:15 e identifique do que o pai do rei 
Lamôni estava disposto a abdicar a fim de receber ale-
gria e a vida eterna e marque em suas escrituras.

 4. Escreva respostas à seguinte pergunta em seu diário 
de estudo das escrituras: A seu ver, por que é importante 

que todos tenham a atitude do pai do rei Lamôni caso desejem 
conhecer a Deus?

Leia Alma 22:16 para ver como Aarão respondeu à per-
gunta do rei sobre como receber a vida eterna. (Mar-
que verdades importantes que você identificar neste 
versículo.) Como o fato de aceitar e viver as verdades 
ensinadas por Aarão pode levar uma pessoa a receber 
a vida eterna?   
 

Leia Alma 22:17–18 e verifique como o rei reagiu às 
instruções de Aarão. Reflita sobre a seguinte pergunta: 
O que podemos aprender com o pai do rei Lamôni 
sobre nascer de Deus?

Você pode marcar a seguinte frase em Alma 22:18: 
“Abandonarei todos os meus pecados para conhe-
cer-te”. Pondere a seguinte verdade e anote-a em suas 
escrituras ou em seu diário de estudo das escrituras: 
Precisamos estar dispostos a abandonar nossos 
pecados a fim de nos transformarmos espiritual-
mente e nascermos de Deus.

Leia a seguinte declaração do Élder 
Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze 
Apóstolos: “O evangelho de Jesus Cristo 
desafia-nos a mudar. O ‘arrependimento’ 
é a mensagem que ouvimos mais frequen-
temente, e arrepender-se significa aban-

donar todas as nossas práticas — pessoais, familiares, 
étnicas e nacionais — que sejam contrárias aos manda-
mentos de Deus. O propósito do evangelho é 

transformar criaturas comuns em cidadãos celestiais, e 
isso exige mudanças” (“Arrependimento e Mudança”, 
A Liahona, novembro de 2003, p. 37).

Reflita sobre o que você precisa fazer em sua vida 
agora para mudar espiritualmente.

Leia Alma 22:19–22 para ver quais acontecimentos 
vieram após a oração do rei. Leia Alma 22:23–27 e 
identifique o que o pai de Lamôni fez por ter passado 
por uma mudança de coração e recebido o Espírito do 
Senhor por si mesmo.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o que 
você aprendeu sobre nascer de novo ao estudar sobre o 

pai do rei Lamôni. Explique como, a seu ver, o exemplo dele pode 
ajudar os jovens de hoje a efetuar mudanças em sua vida para 
ajudá-los a nascer de Deus.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 21–22 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 17: DIA 4

Alma 23–24
Introdução
Após sua conversão, o rei dos lamanitas proclamou a 
liberdade religiosa entre seu povo. Essa proclamação 
permitiu que Aarão e seus irmãos pregassem o evange-
lho e estabelecessem igrejas em muitas cidades lama-
nitas. Milhares de lamanitas se converteram e nunca 
apostataram. Esses lamanitas que se converteram ao 
Senhor fizeram convênio de enterrar suas armas de 
guerra. Tomaram sobre si o nome de ânti-néfi-leítas. 
Quando foram atacados pelos lamanitas não conver-
tidos, muitos ânti-néfi-leítas preferiram sacrificar a 
própria vida a quebrar seu convênio.

Alma 23
Milhares de lamanitas se convertem ao Senhor e mudam 
seu nome para ânti-néfi-leítas

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, desenhe um 
rosto feliz e um rosto triste. Ponha no rosto feliz o nome 

Fiel e no rosto triste, Inconstante. Ao ler a seguinte declaração do 
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Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, procure 
palavras ou frases que descrevam esses dois tipos de pessoa. 
Escreva essas palavras ou frases embaixo do respectivo desenho.

“Cada um de nós já observou pessoas que 
passam a vida consistentemente fazendo o 
que é certo. Elas parecem ser felizes, e são 
até mesmo entusiastas em relação à vida. 
Quando precisam tomar decisões difíceis 
parece que, invariavelmente, tomam as 

decisões corretas, muito embora houvesse alternativas 
tentadoras a seu alcance. Sabemos que elas estão 
sujeitas à tentação, mas parecem não notá-las. De 
modo semelhante, notamos que outras não são tão 
valentes em suas decisões. Em um ambiente que tenha 
grande influência do Espírito, elas resolvem melhorar, 
mudar o curso de sua vida, deixar de lado os hábitos 
que as debilitam. São muito sinceras em sua determi-
nação de mudar. Mas logo voltam a fazer as mesmas 
coisas que decidiram abandonar. 

O que é que diferencia a vida desses dois grupos? 
Como vocês podem tomar decisões corretas consis-
tentemente?” (“A Conversão Plena Traz Felicidade”, 
A Liahona, julho de 2002, p. 26).

Reflita sobre como você responderia às duas perguntas 
feitas pelo Élder Scott. Ao estudar Alma 23–24, pense no 
que leva muitos membros da Igreja a permanecer fiéis ao 
evangelho de Jesus Cristo ao longo de toda a vida.

Depois de se converter ao evangelho de Jesus Cristo, 
o rei dos lamanitas enviou uma proclamação a todo o 
seu povo, e aconteceu um milagre. Milhares de lama-
nitas também se converteram. Leia Alma 23:1–5 para 
ver no que consistiu a proclamação e como se deu o 
milagre.

Leia Alma 23:6–7. Quantos dos milhares que “foram 
convertidos ao Senhor” permaneceram convertidos no 
decorrer de toda a vida?   
 

Depois que se converteram, esses lamanitas quiseram 
ser chamados por um novo nome a fim de não mais 
serem conhecidos como lamanitas. Leia Alma 23:16–18 
e identifique o nome que escolheram e as bênçãos que 
receberam devido a sua fidelidade.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, abaixo da 
figura chamada “Fiel”, escreva o que você aprendeu com 

os ânti-néfi-leítas sobre ser fiel ao Senhor ao longo de toda a vida.

Escreva a seguinte verdade em suas escrituras ou em 
seu diário de estudo das escrituras: Converter-se sig-
nifica mudar espiritualmente e tornar-se uma nova 
pessoa por meio do poder de Deus. Assim como 
os ânti-néfi-leítas mudaram, se você estiver disposto 
a receber o poder da Expiação em sua vida por meio 
da fé e do arrependimento, pode se tornar uma nova 
pessoa pelo poder de Deus e permanecer convertido a 
vida inteira.

Olhe novamente as duas perguntas do Élder Scott 
e depois leia a resposta dele: “A verdadeira conver-
são é o fruto da fé, do arrependimento e da obediência 
consistente. (…) A verdadeira conversão fortalecerá 
sua capacidade de fazer aquilo que sabem que 
devem fazer e quando devem fazê-lo, não impor-
tando as circunstâncias” (“A Conversão Plena Traz 
Felicidade”, p. 26).

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: De acordo com Alma 23:18, os 

lamanitas convertidos começaram a ficar industriosos e amisto-
sos com os nefitas. Quando alguém está tentando se arrepender 
e mudar de vida, por que é importante que conviva com pessoas 
que também estejam se esforçando para viver dignamente?

 4. Examine os termos que você alistou abaixo do dese-
nho “Fiel” em seu diário de estudo das escrituras. Avalie 

até que ponto esses termos definem seu grau de conversão. 
Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que você vai 
fazer para converter-se mais plenamente ao Senhor.

Alma 24
Os ânti-néfi-leítas fazem convênio de nunca mais pegar 
em armas
Conforme registrado em Alma 24:3, o rei dos lamani-
tas conferiu o reino a seu filho pouco antes de morrer 
e deu ao filho o nome de Ânti-Néfi-Leí. Leia Alma 
24:1–5 para ver que problema logo surgiu que levou 
Amon e seus irmãos a realizar um conselho com o rei. 
Quando se soube que os lamanitas não convertidos 
estavam indo guerrear contra os ânti-néfi-leítas, esse 
povo justo decidiu não se preparar para se defender 
(ver Alma 24:6 ). Leia Alma 24:7–14 e identifique por 
que os ânti-néfi-leítas tomaram essa decisão.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o que 
você aprendeu com os ânti-néfi-leítas sobre o significado 

de abandonar nossos pecados quando nos arrependemos.
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Leia Alma 24:15–18 à procura do que os  ânti-néfi-
leítas fizeram para mostrar ao Senhor que se haviam 
arrependido. Por que as pessoas enterraram suas 
espadas e outras armas profundamente no solo? 
(Ver Alma 24:17–18.)

Em nossa própria vida, quando nos 
arrependemos de pecados, devemos nos 
esforçar para nunca mais repeti-los. Leia 
o que o Presidente Spencer W. Kimball 
ensinou sobre o abandono do pecado 
como aspecto importante do arrependi-

mento: “Ao se abandonar o pecado, não se pode apenas 
desejar melhores condições. É preciso criá-las. (…) A 
pessoa precisa certificar-se de não só ter abandonado 
a transgressão, mas de ter mudado as situações que 
a cercavam. Precisa evitar os locais, as condições e as 
circunstâncias em que ocorreu o pecado, pois eles 
poderiam prontamente trazê-lo de volta. Precisa 
abandonar as pessoas com quem cometia o pecado. 
Não precisa odiar as pessoas envolvidas, mas deve 
evitá-las e tudo o mais que estiver ligado ao pecado. 
Precisa (…) construir uma nova vida. Precisa eliminar 
qualquer coisa que reavive as velhas lembranças” (O 
Milagre do Perdão , 1969, pp. 164–165).

Em Alma 24:10–12, marque palavras ou frases que 
mostrem o arrependimento dos ânti-néfi-leítas e o 
perdão que Deus concedeu a seus pecados. Escreva 

o seguinte princípio à margem das escrituras, ao lado 
desses versículos: Se fizermos todo o possível para 
nos arrependermos, Deus retirará nossa culpa e 
nos ajudará a permanecer puros. Consulte a história 
dos ânti-néfi-leítas ao enterrarem suas armas no solo. 
Em nossos dias, ainda precisamos “enterrar” nossos 
pecados para mostrar ao Senhor que estamos fazendo 
tudo a nosso alcance para nos arrepender e não voltar 
a cometer os mesmos pecados.

 6. Pense em como as pessoas nas seguintes situações 
podem garantir que não cometeriam de novo os mesmos 

pecados. Escreva suas sugestões para cada situação em seu diá-
rio de estudo das escrituras:
 a. Um jovem assistiu a uma cena pornográfica num filme por-
que amigos o incentivaram a ver o filme com eles.
 b. Um jovem violou secretamente a Palavra de Sabedoria com 
amigos quando saíram em grupo certa noite.
 c. Ao fim de uma prova na escola, um aluno passou as respos-
tas para um amigo que estava se preparando para fazer o 
mesmo teste horas depois.

Reflita sobre a seguinte pergunta: O que você precisa 
“enterrar” em sua vida para não ser tentado a cometer 
pecados dos quais já se arrependeu?

Leia Alma 24:19–22 para ver o que os ânti-néfi-leí-
tas fizeram quando foram atacados pelos lamanitas. 
Manifestaram sua devoção ao Senhor mostrando-se 
dispostos a morrer em vez de quebrar uma promessa 
feita a Ele. Eles tinham entregado sua vida totalmente 
nas mãos do Senhor e permaneceram completamente 
fiéis a Ele por toda a vida.

Leia o que o Presidente Ezra Taft Benson ensinou sobre 
dar nossa vida ao Senhor:

“Os homens transformados por Cristo 
serão dirigidos por Ele. Como Paulo, 
perguntarão: ‘Senhor, que queres que eu 
faça?’ (Atos 9:6.) (…)

A vontade desses homens será absorvida 
pela vontade de Cristo (ver João 5:30).

Sempre fazem as coisas que agradam ao Senhor 
(ver João 8:29).

Não só morreriam pelo Senhor, mas, o que é mais 
importante, querem viver para Ele.

Entrando no lar de um deles, os quadros nas paredes, 
os livros na estante, a música no ar, suas palavras e 
seus atos mostram que são cristãos. 

Eles servem de testemunhas de Deus em todos os 
momentos e em todas as coisas e em todos os lugares 
(ver Mosias 18:9).
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Têm Cristo em mente, pois O buscam em cada pensa-
mento (ver D&C 6:36).

Têm Cristo no coração, pois seu afeto Lhe pertence 
para sempre (ver Alma 37:36). (“Nascido de Deus”, A 
Liahona, janeiro de 1986, p. 4).

 7. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Durante esta semana, quais são 

algumas maneiras pelas quais você pode mostrar que entregou 
sua vida totalmente nas mãos do Senhor?

Leia Alma 24:23–27, que descreve a reação dos lama-
nitas ao verem que os ânti-néfi-leítas se recusavam a 
lutar. Ao ler, encontre palavras ou frases que ensinem 
este princípio: Se formos fiéis ao Senhor, poderemos 
ajudar outras pessoas a se converterem. Pense em 
como determinados familiares ou amigos podem ser 
influenciados por sua decisão de ser fiel ao Senhor.

 8. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 23–24 e concluí a lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 18: DIA 1

Alma 25–29
Introdução
Depois de anos de pregação do evangelho, Amon lou-
vou o Senhor e expressou gratidão pela bênção de ser 
um instrumento em Suas mãos para levar o evangelho 
aos lamanitas. Muitos lamanitas começaram a acredi-
tar no Senhor, a arrepender-se e a adotar o nome de 
ânti-néfi-leítas. Depois que os ânti-néfi-leítas fizeram 
convênio com Deus de nunca mais pegar em armas de 
guerra, os amalequitas e lamanitas começaram a fazer 
preparativos para atacá-los. Para ajudá-los a guardar 
seu convênio com o Senhor, os ânti-néfi-leítas acei-
taram uma oferta de proteção dos nefitas. O profeta 
nefita Alma externou a alegria que sentiu ao pregar o 
evangelho e convidar as pessoas a virem a Jesus Cristo.

Alma 25
A profecia de Abinádi se cumpre, e muitos lamanitas 
se convertem
Pense em todas as mudanças que você fez ao se con-
verter mais plenamente ao evangelho de Jesus Cristo. 

Alma 25 fala do cumprimento da profecia de Abinádi 
de que os descendentes dos sacerdotes de Noé seriam 
perseguidos e mortos, e mostra que o Senhor vinga 
Seus profetas e cumpre as profecias inspiradas feitas 
por eles (ver Alma 25:9). Também relata que muitos 
lamanitas se arrependeram e se uniram aos ânti-né-
fi-leítas. Leia Alma 25:14 e identifique o que esses 
lamanitas fizeram ao se converterem ao evangelho. 
Em Alma 25:15 aprendemos dois motivos pelos quais 
eles guardavam a lei de Moisés.

Alma 26
Amon regozija-se nas misericórdias do Senhor pelos 
lamanitas e pelos filhos de Mosias.
O que é preciso para construir uma casa ou uma igreja? 
Que tipo de igreja um artesão hábil consegue construir 
com as ferramentas ou os instrumentos certos? Em 
Alma 26, Amon descreveu a si mesmo e a seus irmãos 
como instrumentos nas mãos de Deus para realizar 
uma grande obra. Leia Alma 26:1–5, 12–13 e identifi-
que o que o Senhor realizou utilizando Amon e seus 
irmãos como instrumentos em Suas mãos. (Você pode 
marcar em suas escrituras as respostas que encontrar.) 
No versículo 5, “segar” e “foice” referem-se a trabalhar 
com afinco, os “feixes” representam os conversos, os 
“celeiros” representam a Igreja e o trecho que diz que 
os recolhidos “não [serão] desperdiçados” se refere ao 
fato de Deus preservar os conversos e conceder-lhes a 
vida eterna.

Identifique ou marque um ou mais trechos em Alma 
26:12 que indiquem que Amon compreendia que ele 
era apenas um instrumento nas mãos do Senhor e que 
era Ele que realizava os milagres ocorridos no decorrer 
de sua missão.

Com esses versículos aprendemos o seguinte princípio: 
Se nos prepararmos e nos humilharmos, o Senhor 
nos fortalecerá e nos usará como instrumento em 
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Suas mãos. Um princípio semelhante que também 
aprendemos em Alma 26 é: Sentimos alegria ao 
servirmos fielmente ao Senhor e a Seus filhos. 
Leia Alma 26:11, 13, 16 e assinale a cada vez que vir 
palavras como alegria ou regozijo.

Leia Alma 26:13–16 e identifique motivos dados por 
Amon para regozijar-se.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva por 
que, a seu ver, sentimos alegria quando estamos a serviço 

do Senhor. Você também pode escrever sobre uma ocasião em 
que sentiu alegria devido a seu serviço na Igreja.

Leia os versículos a seguir e pense em respostas para 
as respectivas perguntas:

Alma 26:22–23, 26–29. Observe os requisitos mencio-
nados para conhecermos os mistérios de Deus. Que 
promessa é concedida aos missionários que possuem 
essas qualificações? Que obstáculos Amon e seus 
irmãos enfrentaram em seu serviço ao Senhor e aos 
lamanitas? Quais desses obstáculos são semelhantes 
aos enfrentados por quem serve ao Senhor hoje? O 
que os missionários de hoje podem aprender com 
Alma 26:29 sobre onde devem ensinar o evangelho?

Alma 26:30. O que incentivou os filhos de Mosias a 
continuar a servir mesmo em momentos difíceis?

 2. Leia Alma 26:35–37 e responda às seguintes pergun-
tas em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Que verdades ensinadas nesses versículos lhe dariam motivos 
para regozijar-se na bondade de Deus? (Você pode marcar tre-
chos que indiquem essas verdades.)
 b. Que diferença faz saber que Deus Se preocupa com você?

Alma 27
Amon conduz o povo de Ânti-Néfi-Leí à segurança entre 
os nefitas
Ao se preparar para estudar Alma 27, pense em respostas 
para as seguintes perguntas:

•	Alguém	já	lhe	fez	uma	promessa	e	não	cumpriu	a	
palavra?

•	Conhece	alguém	que	sempre	cumpriu	suas	promes-
sas para você?

•	Como	você	se	sente	em	relação	a	pessoas	que	cum-
prem suas promessas? Por quê?

Depois de suas tentativas infrutíferas de destruir os 
nefitas, os lamanitas tentaram destruir aqueles lama-
nitas (os ânti-néfi-leítas) que tinham sido convertidos 
por Amon e seus irmãos. Lembre que os ânti-néfi-
leítas enterraram suas armas de guerra para mostrar 
que guardariam seu convênio de nunca matar de novo. 

Para ver o grau de comprometimento dos ânti-néfi-leí-
tas em relação a esse convênio, leia Alma 27:2–3.

Imagine a força do compromisso dos ânti-néfi-leítas de 
honrar seu convênio de não pegar em armas quando 
fossem atacados. Pense em como você pode fortalecer 
seu compromisso de guardar seus convênios com o Pai 
Celestial quando parecer difícil fazê-lo.

Por causa das perseguições e investidas dos lamanitas 
iníquos, Amon guiou os ânti-néfi-leítas para Zaraenla 
— uma cidade nefita — onde os nefitas prometeram 
protegê-los de seus inimigos. Pense no que você pode 
fazer para ajudar as pessoas a sua volta a guardar os 
convênios que fizeram com o Senhor.

Ao chegarem a Zaraenla, os ânti-néfi-leítas foram 
chamados pelos nefitas de povo de Amon. Leia Alma 
27:27–30 à procura do que tornou o povo de Amon 
conhecido. Marque quaisquer palavras ou frases que 
ensinem o seguinte princípio: Quando nos converte-
mos plenamente ao Senhor, guardamos os convê-
nios que fizemos com Ele.

 3.  Responda a uma das seguintes perguntas em seu diá-
rio de estudo das escrituras (ou a ambas):

 a. Que experiências você já teve em que foi difícil guardar seus 
convênios com o Senhor, mas ainda assim você o fez?
 b. Quem para você é um exemplo de fidelidade e lealdade a 
seus convênios com o Senhor? De que maneira essa pessoa 
demonstrou fidelidade a esses convênios?

Alma 28
Os nefitas derrotam os lamanitas numa grande batalha

 4. Imagine que você seja um repórter com a missão de 
cobrir os acontecimentos narrados em Alma 28. Leia Alma 

28:1–6, 11–14 e redija um parágrafo curto em seu diário de 
estudo das escrituras que resuma o ocorrido. Não deixe de res-
ponder às seguintes perguntas em seu parágrafo.
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 a. Que preço os nefitas pagaram por ajudar o povo de Amon a 
guardar os convênios deles? (Ver Alma 28:1–3.)
 b. Que efeito essas mortes tiveram sobre os nefitas?  
(Ver Alma 28:4–6.)
 c. Por que algumas pessoas sentiram medo quando seus entes 
queridos faleceram ao passo que outras se regozijaram e manti-
veram a esperança? (Ver Alma 28:11–12.)

Escreva uma declaração de princípio que resuma o que 
você aprendeu com Alma 28:11–12:   
 

Um dos princípios ensinados em Alma 28 é: Quando 
temos fé em Jesus Cristo e em Suas promessas, 
podemos ter esperança e alegria apesar da morte.

 5. Responda a uma das seguintes perguntas (ou a ambas) 
em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Em que ocasião você viu alguém enfrentar com esperança a 
própria morte ou a morte de um ente querido por causa de sua 
fé em Jesus Cristo?
 b. Como você explicaria a morte a uma pessoa para ajudá-la a 
ter esperança após o falecimento de um ente querido?

Identifique as frases de Mórmon iniciados por “e 
assim vemos” em Alma 28:13–14. Marque-as em suas 
escrituras. Que aspectos Mórmon destaca ao concluir o 
relato da missão dos filhos de Mosias entre os lamani-
tas? Pondere por que é importante para você conhecer 
essas verdades.

Alma 29
Alma se regozija por trazer almas a Deus
Você já sentiu vontade de ter o poder de fazer sozinho 
grandes obras para o bem da humanidade ou impedir 
males terríveis no mundo? Alma 29 contém a expres-
são do desejo de Alma de ser um instrumento nas 
mãos do Senhor. Examine Alma 29:1–3 e identifique 
qual era o desejo do coração de Alma.

Levando em conta o que aconteceu com Alma quando 
era jovem, pense no que pode ter levado Alma a ter o 
desejo que ele manifestou. Observe em Alma 29:3 por 
que ele sentiu que estava pecando em seu desejo. Leia 
Alma 29:4–5 e identifique o que o Senhor concede aos 
que têm desejos justos.

Examine Alma 29:10, 14–16 e marque a recompensa 
recebida por Alma por trazer almas a Cristo. Você pode 
marcar a palavra alegria a cada vez que aparecer nesses 
versículos.

Um princípio ensinado em Alma 29 é: Sentiremos 
alegria se ajudarmos os outros a se arrependerem e 
virem a Jesus Cristo. Que experiências você já teve que 
lhe trouxeram alegria ao ajudar pessoas a virem a Cristo?

Reflita por alguns instantes sobre maneiras de ajudar 
as pessoas dos seguintes grupos a fazer mudanças 
necessárias em sua vida e a vir a Jesus Cristo: (a) seus 
amigos, (b) familiares e (c) pessoas que você ainda não 
conhece bem. Busque a orientação do Espírito ao pro-
curar oportunidades para trazer almas a Jesus Cristo.

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 25–29 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 18: DIA 2

Alma 30
Introdução
Após uma grande batalha com os lamanitas, houve 
paz na terra de Zaraenla. Durante esse período de paz, 
um homem chamado Corior começou a pregar que 
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não haveria Cristo. Seus ensinamentos falsos levaram 
as pessoas que acreditaram nele a pecar. Ele falou mal 
dos líderes da Igreja, afirmando que ensinavam “tolas 
tradições” (Alma 30:27). Corior foi levado perante Alma, 
que lhe ensinou que todas as coisas testificam de Cristo. 
Por fim, Corior confessou que seus atos foram guiados 
pelo diabo.

Alma 30:1–29
Corior, um anticristo, ridiculariza a doutrina de Cristo
Imagine que alguém o tenha convidado para almoçar. 
O prato estava com ótima aparência e tinha um cheiro 
delicioso, mas quando você comeu passou muito mal. 
Pense por alguns instantes em como ensinamentos 
falsos podem ser comparados a receber um prato de 
comida que parece delicioso, mas secretamente está 
envenenado.

Anteriormente você estudou sobre os anticristos Serém 
(ver Jacó 7) e Neor (ver Alma 1). Lembre de que uma 
definição de anticristo é “toda pessoa ou tudo aquilo que 
seja uma representação falsa do verdadeiro plano de 
salvação do evangelho e que, aberta ou secretamente, 
se oponha a Cristo” (Guia para Estudo das Escrituras, 
“Anticristo”, scriptures.LDS.org). Hoje você aprenderá 
sobre outro homem que era inimigo de Cristo e cujos 
falsos ensinamentos enganaram muitas pessoas e as 
levaram a pecar. Muitos no mundo de hoje usam argu-
mentos semelhantes aos de Corior contra aqueles que 
expressam crença em Deus.

Corior começou a pregar entre os nefitas. Leia Alma 
30:6, 12 e procure trechos que indiquem que Corior era 
um anticristo.

Leia Alma 30:12–18 e faça a correspondência entre os 
falsos ensinamentos de Corior e suas consequências.

Alguns Falsos 
 Ensinamentos de 
Corior, um Anticristo

Possíveis Interpretações 
ou Implicações dos Falsos 
 Ensinamentos

 ___ 1. Alma 30:13–14  A. A menos que haja provas físicas 
de verdades religiosas, não se 
deve crer em Jesus Cristo ou 
em Seu evangelho. Não existe 
revelação pessoal por meio do 
Espírito Santo.

 ___ 2. Alma 30:15  B. Não existe pecado. Não há um 
padrão universal do que é certo 
ou errado.

Alguns Falsos 
 Ensinamentos de 
Corior, um Anticristo

Possíveis Interpretações 
ou Implicações dos Falsos 
 Ensinamentos

 ___ 3. Alma 30:16  C. As pessoas prosperam 
unicamente por seus próprios 
esforços. Não há necessidade 
de Deus nos assuntos humanos.

 ___ 4. Alma 30:17 
(“o quinhão de 
cada um …”)

 D. As palavras dos profetas e das 
escrituras não são verdadeiras, 
assim não se deve crer em suas 
profecias.

 ___ 5. Alma 30:17 
(“nada que 
o homem 
fizesse …”)

 E. Não há remissão dos pecados. 
Não há necessidade de buscar 
ajuda por meio da Expiação 
porque não existe Expiação.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Não há vida após a morte, por 
isso não há necessidade de se 
preocupar com um julgamento 
após esta vida.

(As respostas deste exercício de correspondência estão 
no fim da lição.)

Alma 30:18 ensina o princípio: Satanás usa falsas 
doutrinas para incitar-nos a pecar.

O Presidente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum 
dos Doze Apóstolos, ensinou:

“Nosso comportamento não é total-
mente controlado por impulsos natu-
rais. O comportamento também se 
inicia com crenças.

Crenças nascem de filosofias ou doutri-
nas. As doutrinas podem ser espirituais ou seculares, 
salutares ou destrutivas, verdadeiras ou falsas. (…)

A verdadeira doutrina, quando compreendida, modi-
fica atitudes e comportamentos” (“Criancinhas”, A 
Liahona, janeiro de 1987, p. 17).

 1. Escolha um ou mais dos ensinamentos falsos de 
Corior alistados no quadro do exercício de correspondên-

cias. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva quais são as 
doutrinas verdadeiras e diga como o conhecimento da verdade 
influencia suas atitudes e seu comportamento.

Depois de ter sucesso na terra de Zaraenla, Corior foi 
à terra de Jérson para pregar ao povo de Amon. Leia 
Alma 30:19–20 e veja se eles aceitaram seus falsos 
ensinamentos.
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O povo de Amon era “mais [prudente] que muitos dos 
nefitas” e “fez com que o levassem para fora da terra” 
(Alma 30:20–21). Pelo que você aprendeu sobre o povo 
de Amon, por que você acha que eles não acreditaram 
nos ensinamentos falsos de Corior?

Alma 30:21–29 conta que Corior foi então para a terra 
de Gideão, onde “não obteve muito sucesso” (Alma 
30:21). Alguns dos argumentos de Corior contra a 
Igreja e seus ensinamentos se encontram em Alma 
30:24, 27, dois dos quais são: (1) quem acredita em 
Deus está no cativeiro e (2) a religião retira liberdades. 
Esses argumentos ainda são utilizados por opositores 
da religião hoje em dia.

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
ensinou que nossa crença em Deus nos proporciona 
liberdade: “Corior argumentava, como fizeram muitos 
homens e mulheres desde o início dos tempos, que se 
aconselhar com os servos de Deus significa renunciar 
aos direitos de independência concedidos por Deus. 
Esse argumento, porém, é falso, pois não corresponde 
à realidade. Quando rejeitamos um conselho vindo de 
Deus, não escolhemos ser independentes de influên-
cias externas. Escolhemos outro tipo de influência. 
Rejeitamos a proteção de um Pai Celestial amoroso, 
onipotente, onisciente, cujo único propósito, assim 
como o de Seu Filho Amado, é conceder-nos a vida 
eterna, dar-nos tudo o que tem e levar-nos de volta 
ao lar celestial como família para vivermos amparados 
por Seu amor. Ao rejeitar Seu conselho, escolhemos 
a influência de outro poder, que é movido pelo ódio e 
cujo propósito é tornar-nos miseráveis. Recebemos o 
livre-arbítrio como um dom de Deus. Ele não repre-
senta o direito de escolher a liberdade, mas o direito 
inalienável de submeter-nos a qualquer um desses 
poderes que escolhermos” (“A Segurança Advinda de 
um Conselho”, A Liahona, julho de 1997, p. 27).

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
você recomendaria a uma pessoa para se proteger e não 

crer em doutrinas falsas como as ensinadas por Corior.

Alma 30:30–60
Corior exige um sinal de Alma e é ferido com mudez pelo 
poder de Deus
Corior acabou por ser levado perante Alma. Leia Alma 
30:30–31 e procure as acusações feitas por Corior contra 
Alma e outros líderes da Igreja. “[Saciar-se] com o traba-
lho do povo” é um modo de insinuar que Alma e outras 
pessoas enriqueceram por causa de seu serviço na Igreja. 
Pense em respostas para as seguintes perguntas:

•	Com	base	em	sua	experiência	com	líderes	da	Igreja,	
por que essas acusações são falsas?

•	Como	você	acha	que	reagiria	às	acusações	de	Corior	
se fosse Alma?

Leia Alma 30:32–35 e veja qual foi a resposta de Alma 
a Corior. Pense em como você já constatou a veraci-
dade da resposta de Alma na vida dos líderes de sua 
ala ou de seu ramo ou de outros membros da Igreja 
que você admire.

Se possível, peça a um amigo ou familiar que leia 
Alma 30:37–45 com você. Um de vocês lê as palavras 
de Alma, e o outro, as de Corior. À medida que ambos 
lerem, procurem o que Alma apresentou como evi-
dência da existência de Deus. (Se não for possível ler 
com alguém, imagine o diálogo travado entre os dois 
homens ao ler.)

 3.  Faça as seguintes atividades em seu diário de estudo 
das escrituras:

 a. Anote qual das evidências mencionadas por Alma é um teste-
munho particularmente significativo para você da existência de 
Deus e por que é um testemunho tão forte de Sua existência.
 b. Anote pelo menos três outras evidências que você observou 
em sua vida que “mostram que existe um Deus” (Alma 30:44) e 
explique em poucas palavras como cada uma delas fortaleceu 
sua crença Nele.

Uma doutrina que se encontra nos versículos que você 
estudou é: Todas as coisas testificam de Deus como 
Supremo Criador. Reflita sobre o que acontece com 
sua fé quando você escolhe procurar e lembrar esses 
testemunhos.

Preste atenção ao que o profeta Alma fez ao intera-
gir com Corior: ele corrigiu os ensinamentos falsos 
(ver Alma 30:32–35), testificou da verdade (ver Alma 
30:37–39), transferiu o ônus da prova para Corior (ver 
Alma 30:40–42) e apresentou evidências da existência 
de Deus (ver Alma 30:44). O que você pode aprender 
com o exemplo de Alma sobre como lidar com pessoas 
que argumentam contra a verdade?
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Às vezes a única defesa que temos contra 
as pessoas que atacam nossa fé é prestar 
nosso testemunho da verdade. Não há 
nada de constrangedor em usar esse 
método — Alma, um profeta de Deus, 
utilizou-o com Corior. Como explicou o 

Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apósto-
los: “Os argumentos de Corior parecem bastante 
contemporâneos para o leitor moderno, mas Alma 
lançou mão de uma arma atemporal e definitivamente 
irrefutável — o poder do testemunho pessoal” (Christ 
and the New Covenant, 1997, p. 121).

Apesar das muitas evidências ou sinais dados por 
Alma a Corior para provar a existência de Deus, Corior 
pediu outro sinal e foi ferido com mudez (ou seja, não 
conseguia mais falar; ver Alma 30:45–50). Leia Alma 
30:51–53 à procura do motivo alegado por Corior para 
ensinar o que ensinava.

Quando Corior não pôde mais ensinar doutrinas 
falsas, admitiu que ensinara suas ideias falsas “porque 
eram agradáveis à mente carnal” (Alma 30:53). Ter uma 
“mente carnal” é estar voltado para os prazeres do 
mundo ou satisfazer os desejos do corpo. As pessoas 
que acreditaram nos ensinamentos de Corior achavam 
que podiam entregar-se aos prazeres físicos e às coisas 
materiais sem sofrer as consequências. Essas ideias 
levavam a uma vida pecaminosa (ver Alma 30:18).

Alma 30:54–59 conta que Corior foi expulso, saiu de 
casa em casa mendigando alimento e por fim foi piso-
teado até a morte. Leia Alma 30:60 e identifique uma 
importante verdade sobre o que acontecerá no final 
com aqueles que escolherem seguir Satanás. Marque 
a seguinte frase em suas escrituras: “O diabo não 
amparará seus filhos [seus seguidores] no último 
dia”. (Nesse versículo, filhos diz respeito a seguidores.)

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que modo a verdade que você marcou em Alma 30:60 se 
manifestou na vida de Corior?
 b. Compare Alma 30:60 com Alma 36:3. Que evidências você já 
viu em sua vida ou na vida de outras pessoas que mostram que 
Deus continuará a amparar as pessoas que se empenham para 
cumprir Seus mandamentos?

Recapitule os princípios e as doutrinas verdadeiros que 
você estudou hoje. Pense no que fazer para não ser 
enganado por ensinamentos falsos, como os de Corior.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 30 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
Respostas da atividade de correspondências: (1) D, 
(2) A, (3) E, (4) C, (5) B, (6) F.

UNIDADE 18: DIA 3

Alma 31
Introdução
Alma aprendeu que um grupo de dissidentes nefitas 
chamados zoramitas tinha se afastado da verdade 
do evangelho. Triste ao tomar conhecimento dessa 
iniquidade, Alma levou outros consigo para ensinar aos 
zoramitas a palavra de Deus. Eles presenciaram os ser-
viços de adoração apóstatas e o orgulho dos zoramitas. 
Alma orou fervorosamente para que ele e seus compa-
nheiros fossem consolados e tivessem sucesso em sua 
tentativa de levar os zoramitas de volta ao Senhor.

Alma 31:1–7
Alma e seus companheiros pregam a palavra de Deus aos 
zoramitas apóstatas
Imagine que você tenha um amigo ou familiar que 
esteja começando a se afastar do evangelho ou que 
não esteja vivendo o evangelho tão plenamente 
quanto poderia. Pense em respostas para as seguintes 
perguntas:

•	O	que	você	poderia	fazer	para	ajudar	essa	pessoa	
a voltar para a Igreja e ter o desejo de guardar os 
mandamentos?

•	A	quem	você	poderia	pedir	ajuda	para	lidar	com	os	
problemas e as ideias errôneas dessa pessoa?

Esta lição ressalta que Alma e outras pessoas tentaram 
ajudar um grupo de pessoas que se afastara das verdades 
do evangelho. Leia Alma 31:1–2. Como Alma se sentiu 
ao saber o que os zoramitas estavam fazendo?   
 

Leia Alma 31:3–4 e descubra por que os nefitas 
começaram a sentir medo por causa das atitudes dos 
zoramitas.

Ao pensar no que aprendeu durante seu estudo do 
Livro de Mórmon, o que você acha que ajudaria a 
incentivar os zoramitas a se arrepender e voltar às 
verdades do evangelho? Leia Alma 31:5 e identifique o 
que Alma sabia ser o modo mais eficaz para reconver-
ter os zoramitas.
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 1. Em seu diário de estudo das escrituras, anote por que 
você acha que a palavra de Deus é mais eficaz para aju-

dar as pessoas a mudar do que usar a força ou outros métodos.

Reflita sobre a seguinte declaração do Presidente 
Boyd K. Packer, Presidente do Quórum dos Doze 
Apóstolos, sobre o poder da palavra de Deus:

“A verdadeira doutrina, quando compreendida, modi-
fica as atitudes e o comportamento.

O estudo das doutrinas do evangelho 
melhora o comportamento com mais 
rapidez do que um estudo sobre com-
portamento. A preocupação com com-
portamento indigno pode levar a 
comportamentos indignos. É por isso 

que salientamos tanto o estudo das doutrinas do 
evangelho” (“Criancinhas”, A Liahona, janeiro de 
1987, p. 17).

Com base em Alma 31:5 e na declaração do Presidente 
Packer, complete o princípio a seguir: O estudo da 
palavra de Deus vai me levar a   
 .

Entre outras possibilidades, você pode completar o 
princípio acima da seguinte maneira: O estudo da 
palavra de Deus vai me levar a fazer o que é certo.

 2. Reflita sobre suas experiências ao ler as escrituras e 
ouvir a palavra de Deus. Escreva sobre uma ocasião em 

que a palavra de Deus levou você, um familiar ou amigos a fazer 
o que é certo.

Alma 31:8–23
Os zoramitas oram e adoram de maneira falsa
Alma e sete outros homens foram pregar a palavra 
de Deus aos zoramitas. Quando chegaram, viram os 
zoramitas adorar a Deus de modo espantoso. O que 
lhe vem à mente quando pensa na palavra adorar?

Adorar significa mostrar amor, reverência e devoção a 
Deus. A adoração costuma incluir ações como orar, jejuar 
e ir a reuniões da igreja. Contudo, a verdadeira adoração 
envolve o coração. Leia Alma 31:8–11 e identifique e 
marque palavras e frases que descrevam a adoração dos 
zoramitas.

Pode ser útil saber que as “práticas da igreja” (Alma 
31:10) se relacionam a “ordenanças”, como os sacrifí-
cios preconizados naquela época como parte da lei de 
Moisés ou o sacramento em nossa época. Você pode 
marcar em Alma 31:10 um dos motivos pelos quais 
devemos adorar a Deus e orar diariamente.

Anote este princípio à margem de suas escrituras ao 
lado de Alma 31:9–11: Nosso empenho diário de orar 
e guardar os mandamentos nos fortalece contra as 
tentações.

O Élder Rulon G. Craven, ao servir como membro dos 
Setenta, ressaltou a importância da adoração pessoal 
diária como proteção contra as tentações e os erros: 
“Durante os últimos anos, às vezes tenho sido requi-
sitado pelas Autoridades Gerais para reunir-me com 
membros arrependidos e entrevistá-los para a restau-
ração das bênçãos do templo. É sempre comovente 
restaurar as bênçãos dessas pessoas maravilhosas que 
se arrependeram. A algumas delas, fiz a seguinte per-
gunta: ‘O que aconteceu em sua vida que o fez perder 
temporariamente a condição de membro da Igreja?’ 
Com olhos lacrimejantes, responderam: ‘Não obedeci 
aos princípios básicos do evangelho: oração, frequência 
e serviço na Igreja, e estudo do evangelho. Então, cedi 
a tentações e perdi a orientação do Espírito Santo’” 
(“Tentação”, A Liahona, julho de 1996, p. 79).

De que modo a afirmação do Élder Craven confirma a 
verdade que se encontra em Alma 31:9–11?

Leia Alma 31:12–23 e imagine como seria ouvir os 
zoramitas orarem do alto de sua torre. Pense em res-
postas para as seguintes perguntas:

•	Que	preocupações	você	teria	se	ouvisse	alguém	orar	
dessa maneira?

•	Quais	são	algumas	doutrinas	falsas	que	os	zoramitas	
recitavam em sua oração?

•	Qual	era	a	atitude	deles	em	relação	aos	outros?	
(Atente para quantas vezes os pronomes nós e nos 
aparecem na oração dos zoramitas.)
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Todas as pessoas repetiam a mesma oração e depois 
“voltavam para casa, não falando mais em seu Deus 
até que se reunissem novamente, diante do púlpito 
sagrado” (Alma 31:23).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Quais são alguns perigos de adorar a Deus, comunicar-se 
com Ele e orar a Ele somente uma vez por semana?
 b. Quais são algumas maneiras de adorar a Deus ao longo 
de toda a semana?

Nossa atitude também é importante ao adorarmos a 
Deus. Leia a seguinte declaração do Élder Dallin H. 
Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, sobre como 
nossa atitude influencia nossa adoração:

“A adoração costuma incluir ações, mas a verdadeira 
adoração sempre envolve uma determinada atitude 
mental.

 A atitude de adoração evoca os mais 
profundos sentimentos de lealdade, 
adoração e respeito. A adoração com-
bina o amor e a reverência num estado 
de devoção que conduz nosso espírito 
para mais perto de Deus” (Pure in Heart, 
1988, p. 125).

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
como você está se saindo em sua adoração a Deus, inclu-

sive sua atitude, nas seguintes áreas: (a) orações pessoais diárias, 
(b) estudo pessoal diário das escrituras, (c) obediência aos man-
damentos e (d) frequência às reuniões da igreja e participação 
semanal no sacramento. Trace a meta de melhorar sua adoração 
pessoal e diária. Você também pode falar de sua meta a seus 
pais, um líder ou um amigo a fim de receber incentivo no decor-
rer da próxima semana.

Alma 31:24–38
Alma ora pedindo força e sucesso para trazer os zoramitas 
de volta ao Senhor
Depois de ver o modo de adoração apóstata dos zora-
mitas, Alma orou ao Senhor. Leia Alma 31:30–35 e veja 
como a oração de Alma era diferente da dos zoramitas.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o 
que você aprendeu sobre o modo de orar ao comparar a 

oração de Alma com a dos zoramitas. Registre também como o 
exemplo de oração justa de Alma pode influenciar suas orações 
pessoais.

Leia Alma 31:36–38 procurando as bênçãos que Alma 
e seus companheiros tiveram ao receber as bênçãos do 
sacerdócio e pregar o evangelho. Observe que o trecho 

“Alma impôs as mãos sobre todos os que estavam com 
ele” (Alma 30:36) refere-se à imposição de mãos.

A experiência de Alma e seus companheiros ensina 
o seguinte princípio: Se orarmos e agirmos com fé, 
receberemos auxílio divino em nossas provações.

Depois da oração de Alma, ele e seus companheiros 
demonstraram fé indo trabalhar e confiando no Senhor 
para prover seu sustento enquanto serviam a Ele e a 
Seus filhos. Procure maneiras de seguir o exemplo de 
Alma de orar com fé.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 31 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 18: DIA 4

Alma 32
Introdução
Depois de presenciar a maneira apóstata de adoração 
dos zoramitas, Alma e seus companheiros pregaram-
lhes a palavra de Deus. Começaram a ter certo sucesso 
entre os pobres que eram expulsos das sinagogas zora-
mitas. Usando uma analogia sobre plantar e nutrir uma 
semente, Alma lhes ensinou o que precisavam fazer 
para receber e cultivar a fé na palavra de Deus. Alma 
convidou aquelas pessoas (e a nós) a fazer uma expe-
riência com a palavra e a cultivar a fé e o testemunho 
diariamente.
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Alma 32:1–16
Alma ensina zoramitas que foram humilhados devido a sua 
pobreza

 1. Imagine que um amigo lhe tenha perguntado como 
uma pessoa pode saber se a Igreja é verdadeira. Em seu 

diário de estudo das escrituras, escreva sua resposta sobre como 
adquirir um testemunho. Em seguida, escreva Como receber e 
fortalecer um testemunho na linha seguinte de seu diário. Ao 
estudar Alma 32, faça uma lista abaixo desse título sobre ideias 
que lhe ocorrerem sobre como receber e fortalecer um testemu-
nho. Você continuará a fazer acréscimos a essa lista no decorrer 
da lição; portanto, será útil deixar espaço extra entre esta pri-
meira designação do diário de estudo das escrituras e a 
designação 2.

Na lição anterior (Alma 31), você leu sobre como 
Alma e seus irmãos observaram a falsa adoração dos 
zoramitas, um grupo de nefitas que se afastara da 
verdade. Após a oração fervorosa de Alma, ele e seus 
irmãos começaram a pregar o evangelho entre essas 
pessoas. Leia Alma 32:1–3 e veja qual foi o grupo de 
zoramitas que mostrou interesse pela mensagem dos 
missionários.

Leia Alma 32:4–6 e identifique como os efeitos da 
pobreza deles constituíram uma bênção.

Um princípio ilustrado nesses versículos é: A humil-
dade nos prepara para receber a palavra de Deus. 
Escreva ser humilde em seu diário de estudo das escri-
turas abaixo do título “Como receber e fortalecer um 
testemunho”.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva por 
que você acha que a humildade é essencial para receber 

e fortalecer um testemunho.

Leia Alma 32:13–16 à procura de diferentes maneiras 
pelas quais as pessoas podem se tornar humildes. Com 
base no que Alma ensinou, você preferiria escolher ser 
humilde ou ser compelido a ser humilde? Por quê?

Pense no que significa se humilhar “por causa da 
palavra” (Alma 32:14). Como isso pode se aplicar a sua 
atitude em relação à participação na Igreja, no seminá-
rio e nas noites familiares?

Escolha ser humilde pondo em prática qualquer inspi-
ração que você tenha recebido no tocante a sua própria 
humildade.

Alma 32:17–43
Alma ensina aos zoramitas como aumentar sua fé
Ao ensinar os zoramitas, Alma identificou uma ideia 
falsa que muitas pessoas tinham sobre a aquisição de 

um testemunho. Leia Alma 32:17–18 e identifique essa 
ideia falsa.

Pense por alguns instantes sobre como a espera de 
sinais pode ser um obstáculo para o fortalecimento da 
fé e do testemunho. (Você pode escrever D&C 63:9–11 
à margem de suas escrituras ao lado de Alma 32:17–18 
e ler essa passagem para aprender mais.)

Leia Alma 32:21, uma passagem de domínio das escri-
turas, e procure a definição dada por Alma sobre o que 
é fé e o que não é). (Você pode marcá-la de modo cha-
mativo para conseguir localizá-la facilmente no futuro.)

Leia Alma 32:22. Pense no que você pode fazer para 
desenvolver mais fé e um testemunho pessoal mais forte.

Acrescente lembrar-se da misericórdia de Deus e escolher 
acreditar na lista “Como receber e fortalecer um teste-
munho” em seu diário de estudo das escrituras.

Alma ensinou aos zoramitas que eles podiam começar 
a crer na palavra de Deus fazendo uma experiência. 
Pense em alguns experimentos que você já realizou em 
aulas de ciências ou outras disciplinas e nos passos que 
seguiu. Observe que as experiências exigem ação por 
parte do pesquisador. Da mesma maneira, o processo 
de receber ou fortalecer um testemunho exige ação de 
sua parte. Leia Alma 32:27 e procure a experiência que 
Alma convidou os zoramitas a fazer.

Pode ser útil saber que a palavra faculdades significa os 
poderes ou as capacidades com os quais somos aben-
çoados para perceber e compreender o mundo a nossa 
volta. Incluem nossos sentidos da audição, da visão e 
do tato, bem como o raciocínio e a memória.

Adicione experimentar (ou agir) com a palavra na lista 
“Como receber e fortalecer um testemunho” em seu 
diário de estudo das escrituras.

Ao ler Alma 32:28, você pode marcar em suas escri-
turas frases como “começará a inchar”, “dilatar-me a 
alma”, “iluminar-me o entendimento” e “ser-me deli-
ciosa”. O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, ensinou como nossa fé cresce:

“Nossa fé vai aumentando; vamos passo 
a passo de um grau menor a um maior. 
Vamos de graça em graça até por fim 
chegarmos a um patamar em que aperfei-
çoamos nossa fé, pelo menos até o grau 
possível para a maioria dos homens 

justos e mortais. Então estaremos em condições de 
dar continuidade a nosso progresso eterno. (…)

Empenhe-se nos projetos futuros e, ao dar um passo 
para adquirir fé, terá segurança na alma para seguir 
avante e dar o passo seguinte. E pouco a pouco seu 
poder ou sua influência aumentará” (Lord, Increase Our 
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Faith, Brigham Young University Speeches of the Year, 
31 de outubro de 1967, pp. 9, 11).

 3.  Depois de ler Alma 32:28, faça duas ou mais das 
seguintes atividades em seu diário de estudo das 

escrituras:
 a. Que atitudes precisamos tomar ou não tomar ao realizarmos 
essa experiência com a palavra? (Há uma lista de respostas pos-
síveis no fim da lição.)
 b. A seu ver, o que significa “[dar] lugar em [nosso] coração 
para que [a palavra de Deus] seja plantada”?
 c. Em que ocasiões você já sentiu a palavra de Deus dilatar sua 
alma e iluminar-lhe o entendimento? Descreva com suas pró-
prias palavras como foi a sensação.

Leia Alma 32:29–34 e marque as palavras ou frases que 
descrevam o que uma pessoa aprenderá sobre a pala-
vra de Deus ao realizar a experiência. A palavra tratar 
implica alimentar, manter e cuidar.

Reflita por alguns instantes sobre como o processo de 
ajudar uma árvore a crescer é semelhante a ajudar seu 
testemunho a crescer. Pense também por que a fé e o 
testemunho de uma pessoa não são perfeitos depois de 
ela realizar a experiência com a palavra de Deus. A seu 
ver, o que mais é preciso fazer para ter um testemunho 
duradouro do evangelho?

Leia Alma 32:35–40 e procure cuidadosamente o que 
Alma disse que precisamos fazer para completar a 
experiência. Pondere o que você precisa fazer para que 
a árvore ou seu testemunho cresça. O que acontecerá 
se você deixar de fazer essas coisas?

Feche as escrituras e veja a quantas perguntas a seguir 
você consegue responder:

•	O	que	precisamos	fazer	para	que	nossa	fé	na	palavra	
de Deus cresça até se tornar uma árvore que dê frutos?

•	A	seu	ver,	o	que	representam	os	frutos?
•	O	que	acontece	quando	negligenciamos	a	árvore	ou	

deixamos de cuidar dela?
•	 Em	sua	opinião,	de	que	modo	isso	se	assemelha	ao	

que acontece quando negligenciamos o testemunho 
ou deixamos de nutri-lo?

Se necessário, abra as escrituras e recapitule Alma 
32:35–40 para ajudar a responder às perguntas. Adi-
cione tratar com muito cuidado à lista “Como receber 
e fortalecer um testemunho” em seu diário de estudo 
das escrituras.

Resuma em uma frase o que você aprendeu em 
Alma 32 sobre o que é preciso para receber ou forta-
lecer um testemunho e escreva esse princípio em suas 
escrituras ao lado de Alma 32:37–43.

Você pode ter escrito algo como: Se tratarmos com 
cuidado nossa fé na palavra de Deus no coração, 
nossa fé e nosso testemunho de Jesus Cristo e Seu 
evangelho aumentarão.

Leia Alma 32:41–43 à procura de como Alma descre-
veu o fruto recebido por aqueles que nutrem fielmente 
seu testemunho. Alma 32:42 menciona a diligência e a 
paciência. Em sua opinião, por que é preciso diligência 
e paciência para uma árvore — ou seu testemunho 
— crescer?

 4. Responda a uma das seguintes perguntas (ou a 
ambas) em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Que resultados você notou em sua vida ao seguir a experiên-
cia descrita por Alma em Alma 32?
 b. Como você aplicará em sua vida a experiência descrita por 
Alma em Alma 32?

Domínio das Escrituras — Alma 32:21
 5. Releia Alma 32:21. Tente memorizar esse versículo e 
em seguida recite-o de cor para um amigo ou familiar. 

Escreva algumas frases em seu diário de estudo das escrituras 
explicando o que esse versículo lhe ensina sobre a fé.

Alma 32:28 Alma 32:30 Alma 32:30–34

Alma 32:37

Alma 32:41–42
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Possíveis respostas para a designação 3a: (a) dar lugar 
para que a palavra (ou a semente) seja plantada em seu 
coração, (b) não expulsar a semente e (c) reconhecer o 
crescimento da semente.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 32 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 19: DIA 1

Alma 33–35
Introdução
Utilizando ensinamentos encontrados nas escrituras, 
Alma ajudou muitos zoramitas a compreender que 
podiam adorar a Deus a despeito de suas circunstân-
cias. Incentivou-os a buscar a Jesus Cristo e crer em 
Sua Expiação. Amuleque confirmou os ensinamentos 
de Alma e declarou seu próprio testemunho de Jesus 
Cristo. Amuleque salientou que somente por meio da 
Expiação de Jesus Cristo a humanidade pode ser salva. 
Prometeu que as pessoas podem receber todas as bên-
çãos da Expiação de Jesus Cristo ao exercerem fé para 
o arrependimento. Muitos zoramitas deram ouvidos 
às advertências de Amuleque, se arrependeram e se 
uniram aos nefitas.

Alma 33:1–10
Alma ensina a um grupo de zoramitas que eles podem 
adorar a Deus fora de suas sinagogas
Lembre que, conforme registrado em Alma 32, Alma 
ensinou aos zoramitas a necessidade de plantarem a 
palavra de Deus no coração e exercerem fé nela. Leia 
Alma 33:1 e identifique as dúvidas que os zoramitas 
tiveram sobre os ensinamentos de Alma.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o que 
você responderia à pergunta dos zoramitas sobre como 

começar a exercer fé. Em seguida, ao estudar Alma 33–34, com-
pare sua resposta com o que Alma e Amuleque ensinaram aos 
zoramitas.

Ao começar a responder às perguntas dos zoramitas, 
Alma corrigiu uma falsa ideia sobre a adoração que os 
estava impedindo de exercer plenamente sua fé. Leia 
Alma 33:2 e identifique essa ideia errônea. Lembre 

que os zoramitas não permitiam que as pessoas mais 
pobres entrassem em suas sinagogas para adorar o 
Senhor (ver Alma 32:1–3). De acordo com Alma 33:2, 
o que Alma disse que o povo deveria fazer para encon-
trar uma resposta para corrigir essa ideia falsa?

Para corrigir as ideias falsas dos zoramitas sobre a 
adoração a Deus, Alma citou escrituras redigidas por 
um profeta chamado Zenos. Zenos ensinara o povo 
de Israel na época do Velho Testamento, mas suas pro-
fecias só estão registradas no Livro de Mórmon. Leia 
Alma 33:3 e encontre a palavra utilizada por Alma para 
descrever a adoração.

Escreva a seguinte verdade em suas escrituras ao lado 
de Alma 33:3 ou em seu diário de estudo das escri-
turas: Podemos adorar a Deus continuamente por 
meio da oração.

Leia Alma 33:4–11 e marque cada uma das circuns-
tâncias em que Zenos orou. O que o Senhor fez a 
cada vez que Zenos orou? Para ajudá-lo a aplicar esses 
versículos a sua vida, faça uma linha unindo as circuns-
tâncias nas quais Zenos orou a possíveis circunstâncias 
semelhantes em sua própria vida. (Escolha as situações 
que mais se relacionem a sua vida. Não há respostas 
certas nem erradas neste exercício.)

Circunstâncias 
de Zenos

Suas Circunstâncias

No deserto No trabalho

No tocante aos 
inimigos dele

Na Igreja

Nos campos dele Oração familiar

Na casa dele Quando você não sabe o que 
fazer ou está com medo

No aposento dele Quando você se sente só

Nas congregações 
do Senhor

Oração pessoal

Quando ele foi expulso 
e desprezado

Em todas as suas circunstâncias 
difíceis

Em todas as aflições dele Quando você está tendo 
problemas com amigos

 2. Escreva respostas à seguinte pergunta em seu diário 
de estudo das escrituras: Como o fato de orar em todas 

essas circunstâncias pode abençoar sua vida? Escreva a meta 
pessoal de orar com mais frequência.
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Marque trechos de Alma 33:4–5, 8–9 que mencionem 
a misericórdia de Deus e pondere como o ato de orar 
com mais frequência pode ajudá-lo a sentir a mise-
ricórdia e o amor de Deus. Ao continuar a estudar 
Alma 33, preste atenção ao que torna essa misericór-
dia possível.

Alma 33:11–23
Alma ensina aos zoramitas a acreditarem em Jesus Cristo
Um motivo que levava alguns zoramitas a ter dificul-
dade para saber como adorar a Deus era o desconheci-
mento de que sua fé devia centrar-se em Jesus Cristo. 
Eles não compreendiam Seu papel no plano de salva-
ção nem acreditavam Nele (ver Alma 33:14). Leia Alma 
33:12–16, passagem em que Alma discutiu os ensina-
mentos de Zenos e depois apresentou as palavras de 
Zenoque, outro profeta do Velho Testamento. Procure 
as bênçãos identificadas por Alma que recebemos por 
causa de Jesus Cristo. Você pode marcar a expressão 
“por causa de teu Filho” a cada vez que aparecer. 
Com esses versículos aprendemos o seguinte prin-
cípio: Recebemos a misericórdia do Pai Celestial, 
inclusive o perdão de nossos pecados, por causa da 
Expiação de Jesus Cristo. Pondere as misericórdias 
que o Pai Celestial lhe concedeu, inclusive a possibili-
dade de se arrepender e ser perdoado de seus pecados, 
em virtude da Expiação do Salvador.

Além de lembrar aos zoramitas dos ensinamentos de 
Zenos e Zenoque, Alma também os lembrou de uma 
ocasião em que Moisés ensinou sobre a Expiação do 
Salvador. Quando Moisés e os filhos de Israel estavam 
no deserto, serpentes venenosas atacaram o povo. O 
Senhor orientou Moisés a fazer uma serpente de metal, 
pô-la num mastro e mandar os israelitas que tinham 
sido picados olharem para ela. A serpente de metal na 
haste era um “símbolo” de Jesus Cristo na cruz (ver 
Alma 33:19).

Leia Alma 33:19–20 e identifique o que aconteceu com 
os israelitas que escolheram olhar para a serpente de 
metal quando foram picados e o que aconteceu com os 
que optaram por não olhar.

Pense em respostas 
para as seguintes per-
guntas: O que o relato 
dos israelitas e o relato 
a respeito da serpente 
de metal nos ensinam 
sobre o que precisamos 
fazer para sermos cura-
dos espiritualmente? 
O que você pode fazer 
para voltar o olhar para 
o Salvador a fim de ser 
curado espiritualmente 
por Ele?

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Quais são algumas maneiras espe-

cíficas pelas quais você pode olhar para Jesus Cristo em seu 
cotidiano?

Leia Alma 33:22–23 e marque o que precisamos crer 
acerca de Jesus Cristo a fim de exercermos fé Nele.

Alma 34:1–14
Amuleque ensina aos zoramitas sobre a Expiação 
de Jesus Cristo
O testemunho de Amuleque aos zoramitas, conforme 
registrado em Alma 34, constituiu um segundo teste-
munho de Jesus Cristo. Leia uma parte do testemunho 
de Amuleque, que se encontra em Alma 34:8–9, e mar-
que o que Amuleque ensinou sobre a necessidade da 
Expiação de Jesus Cristo. Reflita sobre esta pergunta: 
Como seria minha vida se Jesus Cristo não tivesse 
vindo e cumprido Seu papel especial?

Leia Alma 34:10–14 e identifique trechos que incluem 
as palavras infinito e eterno. Escreva a seguinte ver-
dade em suas escrituras ou em seu diário de estudo 
das escrituras: A Expiação infinita e eterna de Jesus 
Cristo proporciona a salvação a toda a humanidade.
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Para ajudar-nos a compreender como a Expiação é 
infinita e eterna, o Bispo Richard C. Edgley, do Bispado 
Presidente, ensinou: “Falando da Expiação de Cristo, 
gosto da definição do dicionário para a palavra infinito 
e eterno porque acredito que ele explica exatamente o 
que Deus quis dizer. Infinito: ‘sem fronteiras ou limites’. 
E a definição de eterno: ‘sem começo nem fim’” (The 
American Heritage Dictionary of the English Language, 
2000, pp. 898, 611; “Para o Teu Bem”, A Liahona, julho 
de 2002, p. 72).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que maneira a Expiação de Jesus Cristo pode ser infinita 
e eterna?
 b. Como o conhecimento de que a Expiação é infinita e 
eterna aumenta sua gratidão pelo Salvador? Como aumenta 
sua fé Nele?

Alma 34:15–41
Amuleque ensina como receber as bênçãos da Expiação
Leia Alma 34:15–17 para ver o que Amuleque ensinou 
que os zoramitas precisavam fazer para receber as 
bênçãos que o Salvador deseja nos conceder por meio 
de Sua Expiação. Escreva a seguinte verdade em suas 
escrituras ou em seu diário de estudo das escrituras: 
A fim de receber as bênçãos plenas da Expiação, 
precisamos exercer fé para o arrependimento.

Leia a seguinte declaração do Presidente Dieter F. 
Uchtdorf, da Primeira Presidência:

“Precisamos de grande fé em Cristo para 
sermos capazes de nos arrepender. (…) Se 
acreditarmos que Deus conhece todas as 
coisas, que é cheio de amor e de miseri-
córdia, seremos capazes de, sem hesitar, 
depositar nossa confiança Nele para 

nossa salvação. A fé em Cristo mudará nossos pensa-
mentos, crenças e comportamentos que não estejam 
em harmonia com a vontade de Deus. 

O verdadeiro arrependimento faz com que voltemos a 
fazer o que é certo. (…) Arrepender-se significa passar 
por uma mudança na mente e no coração: parar de 
fazer coisas erradas e começar a fazer coisas certas. O 
arrependimento faz com que tenhamos uma atitude 
diferente em relação a Deus, a nós mesmos e à vida em 
geral” (“O Ponto de Retorno Seguro”, A Liahona, maio 
de 2007, p. 99).

 5. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Como exercemos fé em Jesus 

Cristo ao nos arrependermos?

Leia Alma 34:17–27 e procure o que Amuleque ensinou 
sobre quando devemos orar e sobre o que devemos 
orar. A seu ver, como esse conselho ajudou os zora-
mitas, que achavam que só podiam adorar ao Senhor 
uma vez por semana? Escolha um versículo que você 
acha que pode ser-lhe particularmente útil. Pense em 
como você pode seguir o conselho sobre a oração con-
tido nesse versículo no decorrer da próxima semana.

Amuleque ensinou que devemos estar dispostos a 
aceitar as bênçãos da Expiação do Salvador arrepen-
dendo-nos de nossos pecados em vez de esperar para 
nos arrependermos depois. Leia Alma 34:30–35 e 
sublinhe palavras ou frases que identifiquem por que 
não devemos procrastinar o arrependimento. No ver-
sículo 31, procure a bênção que Amuleque prometeu 
aos que decidirem se arrepender agora. Estude aten-
tamente o versículo 32 e depois pondere o seguinte: 
Como esse versículo pode influenciar meu modo de 
viver a cada dia? 

Leia Alma 34:33 e reflita sobre o que disse o Presidente 
Joseph Fielding Smith: “A procrastinação, no que tange 
aos princípios do evangelho, é a ladra da vida eterna, 
que é a vida na presença do Pai e do Filho. Muitos de 
nós, até mesmo membros da Igreja, sentem que não é 
preciso pressa na observância dos princípios do evan-
gelho e na obediência aos mandamentos” (Conference 
Report, abril de 1969, p. 121).

Alma 35
Zoramitas arrependidos vivem entre os justos
Muitos zoramitas deram ouvidos à advertência de 
Amuleque de não procrastinar o arrependimento e se 
arrependeram e mudaram de vida. Os governantes dos 
zoramitas os expulsaram de sua terra, e eles se dirigi-
ram à terra de Jérson, onde foram recebidos de braços 
abertos pelo povo de Amon — também chamados de 
ânti-néfi-leítas (ver Alma 35:6–7). Os zoramitas iníquos 
e os lamanitas se enfureceram ao saber que o povo de 
Amon aceitara os zoramitas arrependidos e iniciaram 
preparativos para atacar os nefitas (ver Alma 35:8–11).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 33–35 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 19: DIA 2

Alma 36
Introdução
Depois de voltar da missão entre os zoramitas, Alma 
reuniu seus três filhos e deu conselhos individuais 
a cada um (ver Alma 35:16). Seus conselhos para 
Helamã estão registrados em Alma 36–37, seus conse-
lhos para Siblon estão registrados em Alma 38 e seus 
conselhos para Coriânton estão registrados em Alma 
39–42. Alma testificou a Helamã que Deus libertaria 
aqueles que depositassem sua confiança Nele. Para 
ilustrar essa verdade, Alma descreveu como, muitos 
anos antes, tinha sido libertado da dor de seus peca-
dos. Depois de invocar o nome de Jesus Cristo, ele 
tinha nascido de Deus e se enchido de alegria. Em 

seguida ele tinha trabalhado para trazer outras pessoas 
a Jesus Cristo.

Alma 36:1–5
Alma ensina a seu filho Helamã sobre o poder de Deus de 
nos amparar em nossas provações
Reflita sobre como o testemunho ou determinado 
ensinamento de um familiar, amigo ou líder da Igreja 
abençoou sua vida.

Leia Alma 36:1–5 e se imagine na posição de Helamã 
ao ouvir o testemunho do pai. O que Alma queria 
que Helamã recordasse? (Ver o versículo 2.) O que 
Alma queria que Helamã aprendesse com ele? (Ver 
o versículo 3.)

Escreva o seguinte princípio em suas escrituras ao lado 
de Alma 36:3: Quando depositamos nossa confiança 
em Deus, Ele nos ampara em todas as nossas pro-
vações e aflições. Pense numa ocasião em que você 
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passou por uma provação na vida. No espaço abaixo, 
escreva algumas maneiras pelas quais Deus o auxiliou 
e apoiou nesse momento.   
  
 

Alma 36:6–22
Alma descreve sua rebeldia e explica como recebeu o perdão
Alma descreveu para seu filho Helamã como Deus o 
libertara da dor de seus pecados. Leia Alma 36:6–10 
e examine o que aconteceu com Alma em sua juven-
tude quando ele, juntamente com os filhos de Mosias, 
procurava destruir a Igreja.

O Livro de Mórmon relata três ocasiões em que Alma e 
os filhos de Mosias foram visitados pelo anjo. Alma 36 
contém o relato mais detalhado do que Alma vivenciou 
durante três dias e noites em que ficou impossibilitado 
de se mexer ou de falar. (Para ler os demais relatos, veja 
Mosias 27 e Alma 38.) Leia Alma 36:11–16 e marque 
palavras ou expressões que Alma utilizou para descre-
ver o medo ou a dor que sentiu após a aparição do anjo.

O Presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ajudou-nos a compreender o que significam 
as palavras torturado e atribulada:

“Torturado significa ‘ser submetido à 
tortura’. Havia, antigamente, um instru-
mento de tortura no qual a vítima era 
atada pelos punhos e calcanhares a um 
eixo que era então girado, causando uma 
dor insuportável. As escrituras fazem 

frequente menção às almas e mentes que são ‘dilacera-
das’ pela culpa” (“O Toque da Mão do Mestre”, A 
Liahona, julho de 2001, p. 25).

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva por 
que você acha que Alma usou essas palavras fortes para 

descrever seus sentimentos. Escreva também como essas pala-
vras descrevem a culpa e a dor de uma pessoa que pecou e não 
se arrependeu.

Você pode escrever a seguinte verdade em suas escritu-
ras ao lado de Alma 36:11–16: O pecado pode causar 
dor e remorso.

Leia Alma 36:17–18 e procure quais são as lembranças 
de Alma das profecias de seu pai. Observe o que Alma 
fez ao se lembrar do que seu pai lhe ensinara.

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, fez a seguinte observação sobre a experiên-
cia vivida por Alma: “Alma fora tocado pelos ensina-
mentos de seu pai, mas vale ressaltar que a profecia 
lembrada por ele tratava da ‘vinda de um Jesus Cristo, 
um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo’ 

(Alma 36:17). Esse é o nome e essa é a mensagem que 
toda pessoa precisa ouvir. Alma ouviu, e seu grito de 
angústia ressoou nas profundezas de um inferno que 
ardia e uma consciência que não sossegava. ‘Ó Jesus, 
tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim’ 
(Alma 36:18). (…) Sejam quais forem as orações que 
fizermos, sejam quais forem as outras necessidades 
que tivermos, tudo de alguma forma depende desta 
súplica: ‘Ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem mise-
ricórdia de mim’. Ele está preparado para oferecer 
essa misericórdia. Ele pagou com a própria vida para 
oferecer-nos isso” (However Long and Hard the Road, 
1985, p. 85).

 2. Pense numa ocasião do passado em que você orou 
para receber as bênçãos da Expiação de Jesus Cristo, 

inclusive a bênção do perdão de um pecado. Em seu diário de 
estudo das escrituras, escreva por que você acha importante 
pedir ao Senhor as bênçãos da Expiação em sua vida.

 3.  Leia Alma 36:19–22 e marque palavras e expressões 
que descrevam como Alma mudou depois de orar para 

implorar misericórdia. Escreva algumas dessas palavras e expres-
sões em seu diário de estudo das escrituras e explique o que elas 
lhe ensinam sobre o poder da Expiação do Salvador.
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Nessas escrituras aprendemos o seguinte princípio: Se 
exercermos fé na Expiação de Jesus Cristo, Ele nos 
libertará da dor de nossos pecados e nos encherá 
de alegria. Reflita sobre o que você pode fazer para 
exercer mais fé em Jesus Cristo a fim de que, assim 
como Alma, você seja libertado da dor ou do remorso 
por seus pecados.

Leia a seguinte situação e pense em como você poderia 
reagir: Um amigo que está lendo o Livro de Mórmon 
lhe pede ajuda para entender as palavras usadas por 
Alma em Alma 36:19. Seu amigo pergunta: “Se ainda 
consigo me lembrar de meus pecados e sentir pesar 
por eles, isso significa que ainda não fui perdoado?”

Leia a seguinte explicação do Presidente Dieter F. 
Uchtdorf, da Primeira Presidência, e sublinhe as frases 
que você considerar úteis para seu amigo:

“Satanás tentará fazer-nos acreditar que nossos peca-
dos não foram perdoados porque nos lembramos deles. 
Satanás é mentiroso; ele tenta turvar nossa visão e 
desviar-nos do caminho do arrependimento e do per-
dão. Deus não nos prometeu que não nos lembraríamos 
de nossos pecados. Essa lembrança ajuda-nos a evitar 
que cometamos os mesmos erros novamente. Mas se 
permanecermos firmes e fiéis, a lembrança de nossos 
pecados será suavizada com o tempo. Isso faz parte 
do processo necessário de cura e santificação. Alma 
testificou que, depois de ter clamado a Jesus por mise-
ricórdia, continuou a lembrar-se de seus pecados, mas 
essa lembrança não lhe causava mais sofrimento nem 
o torturava mais, porque ele sabia que fora perdoado 
(ver Alma 36:17–19).

É nossa responsabilidade evitar qualquer coisa que 
traga à tona as lembranças de pecados antigos. Se 
continuarmos a ter um ‘coração quebrantado e um 
espírito contrito’ (3 Néfi 12:19), podemos ter a certeza 
de que Deus ‘não mais se lembrará de [nossos] peca-
dos’ [D&C 58:42]” (“O Ponto de Retorno Seguro”, A 
Liahona, maio de 2007, p. 99).

Também é importante observar que Alma não disse 
que não se lembrava mais de seus pecados, mas que 
não se lembrava mais da dor de seus pecados e que 
não ficava mais “atormentado” ao recordá-los (Alma 
36:19). O verdadeiro arrependimento fará com que a 
dor e a culpa do pecado desapareçam (ver Enos 1:6–8).

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva uma 
resposta para o amigo mencionado acima e use os 

conhecimentos que você adquiriu com a explicação do Presidente 
Uchtdorf. Inclua em sua resposta por que, a seu ver, é uma bên-
ção ainda nos lembrarmos de nossos pecados, mesmo que não 

estejamos mais “[atormentados] pela lembrança de [nossos] 
pecados” (Alma 36:19) após o arrependimento.

Alma 36:23–30
Alma explica por que trabalha continuamente para levar 
almas ao arrependimento
Como você se sente ao dividir um prato delicioso com 
um amigo? Quando você recebe uma notícia empol-
gante, qual é a primeira coisa que tem vontade de 
fazer? A seu ver, por que a maioria das pessoas tem 
um desejo quase instantâneo de contar aos outros o 
que ouviu? Leia Alma 36:23–24 e identifique como os 
sentimentos descritos nessas perguntas se relacionam 
à experiência de Alma após sua conversão. O que Alma 
quis que as outras pessoas provassem?

Leia Alma 36:25–26 e identifique como os esforços de 
Alma para ensinar o evangelho influenciaram a ele e 
aos outros. Complete o princípio a seguir com base no 
que você aprendeu nesses versículos sobre partilhar o 
evangelho: Quando partilhamos o evangelho com 
as pessoas, recebemos   
 .
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 5. Escreva sua declaração de princípio completa em seu 
diário de estudo das escrituras e explique por que você 

crê na veracidade desse princípio. Como parte de sua explicação, 
você pode incluir experiências pessoais em que sentiu alegria ao 
partilhar o evangelho.

Pense em algum conhecido seu — um amigo, familiar 
ou membro da ala ou do ramo — que possa se benefi-
ciar de seu testemunho do Salvador e de Seu evangelho 
restaurado. Reflita sobre como você pode prestar a essa 
pessoa seu testemunho de que Jesus Cristo é capaz de 
nos libertar da dor e nos encher de alegria. Você pode 

escrever uma carta ou um e-mail para essa pessoa ou 
redigir fichas para se preparar para um momento espe-
cífico em que você falará com a pessoa.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 36 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 19: DIA 3

Alma 37
Introdução
Conforme registrado em Alma 37, Alma continuou seus 
conselhos a seu filho Helamã e confiou-lhe os regis-
tros sagrados. Lembrou a Helamã que as escrituras já 
tinham sido o meio de levar milhares de lamanitas ao 
Senhor e profetizou que o Senhor tinha outros propó-
sitos grandiosos para os registros no futuro. Alma ins-
truiu seu filho quanto ao que deveria ensinar às pessoas 
e ensinou a Helamã a importância de buscar orientação 
nas palavras de Jesus Cristo comparando as palavras do 
Salvador com a Liahona.

Alma 37
Alma confia os registros a Helamã, aconselha-o 
a guardar os mandamentos e lembra-lhe que a 
Liahona funcionava pela fé
Observe o seguinte diagrama:

Pense em duas ou três coisas pequenas e simples que 
revolucionaram o mundo, como a lâmpada elétrica. 
Pense em algumas coisas pequenas que fizeram uma 
grande diferença para o bem em sua vida. Escreva duas 
dessas coisas pequenas no lado esquerdo do diagrama 
acima. No lado direito, escreva algumas palavras que 
descrevam o efeito grandioso que essas pequenas 
coisas tiveram em sua vida.

Conforme registrado em Alma 37, Alma estava pre-
parando seu filho Helamã para se tornar o próximo 
historiador e detentor dos registros sagrados. Alma 
ensinou a Helamã um princípio sobre o papel das coi-
sas pequenas e simples no plano do Senhor. Leia Alma 
37:6–7 e depois complete o seguinte princípio: Para 
levar a efeito Seus propósitos eternos, o Senhor 
trabalha por   
 .

Leia Alma 37:1–7 e identifique o que Alma descreveu 
como algo pequeno e simples. Estude também Alma 
37:8–10 em busca de maneiras pelas quais as placas 
de latão (que continham as escrituras) conduziram a 
coisas grandiosas para o povo do Livro de Mórmon. Ao 
ler, marque em suas escrituras quais dessas bênçãos 

você também recebeu por meio de seu próprio estudo 
das escrituras.

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Quais são duas ou três maneiras 

pelas quais as escrituras já fizeram coisas grandiosas acontece-
rem em sua vida?

Alma 37:13–16 registra os conselhos dados por Alma 
a Helamã ao confiar-lhe os registros. Estude esses 
versículos e procure os princípios ensinados por Alma. 
Um desses princípios é: Se obedecermos aos manda-
mentos de Deus, prosperaremos. Pondere como esse 
princípio se relaciona ao diagrama do início desta lição.

Conforme registrado em Alma 37:35–47, Alma orien-
tou Helamã a ensinar as pessoas a vencer a iniquidade 
e as tentações por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. 
Abaixo estão dois planos de aula que abordam esses 
ensinamentos. Estude cada um deles e as respectivas 
escrituras. Em seguida, prepare-se para ensinar uma 
das lições a um familiar, a sua família inteira (talvez 
como parte de uma lição da noite familiar) ou a um 
amigo. Se desejar, adapte a lição dependendo de quem 
vai ouvi-la e de onde você vai ensinar. Agende uma 
data e dê a aula no dia marcado. Além disso, traga seu 
plano de aula para sua classe de estudo no lar e esteja 
preparado para apresentar, se convidado, sua lição para 
a classe.

Lição 1—Alma 37:35–37
Explique a seus alunos que é comum aqueles que plan-
tam árvores amarrar a muda a uma estaca e depois 
remover o suporte quando a planta 
está crescida. Pergunte: Em sua opi-
nião, por que uma árvore precisa do 
suporte de uma estaca enquanto é 
nova e está em fase de crescimento?

Leia a seguinte experiência da vida 
do Presidente Gordon B. Hinckley:

O Presidente Gordon B. Hinckley 
plantou uma muda de árvore junto a 
sua casa assim que se casou. Com o 
passar dos anos, não prestou muita 
atenção nela. Certo dia, percebeu 
que a árvore era disforme e inclina-
va-se para o oeste por que os ventos 
do leste a haviam curvado quando era 
nova e flexível. Tentou endireitá-la, 
mas o tronco era demasiado grosso. 
Tentou usar uma corda e polias para 
endireitá-la, mas ela não cedia. Por 
fim, pegou um serrote e cortou o 
pesado galho do lado oeste, o que 

Coisas peque-
nas e simples

Levam a 
grandes 
coisas
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deixou uma feia cicatriz. Tempos depois, ele disse o 
seguinte a respeito da árvore:

“Faz mais de meio século que plantei aquela árvore. 
Minha filha e sua família moram lá agora. Recente-
mente olhei aquela árvore de novo. Está grande. Seu 
formato está melhor. Dá grande valor a casa. Mas foi 
sério o trauma que sofreu em sua juventude e brutal o 
tratamento que usei para endireitá-la! 

Quando foi plantada, bastaria um 
pedaço de barbante para mantê-la no 
lugar contra a força do vento. Eu pode-
ria e deveria ter colocado esse barbante 
sem nenhum esforço, mas não o fiz, e 
ela cedeu às forças que se abateram 
sobre ela” (“Educai a Criança no Cami-
nho Que Ela Deve Seguir”], A Liahona, 
janeiro de 1994, p. 62).

Peça a alguém que leia o conselho de 
Alma para Helamã em Alma 37:35 e discuta como 
esse versículo se relaciona à experiência do Presidente 
Hinckley com a árvore. (Alma 37:35 é uma passagem 
de domínio das escrituras. Você pode marcá-la de 
maneira chamativa a fim de localizá-la com facilidade 
posteriormente.)

Peça aos alunos que enunciem um princípio que resuma 
Alma 37:35. (Poderia ser algo do tipo: Devemos apren-
der em nossa mocidade a guardar os mandamentos 
de Deus.) Você pode fazer uma ou mais das perguntas a 
seguir:

•	A	seu	ver,	que	diferença	faria	na	vida	das	pessoas	o	
fato de aprenderem a guardar os mandamentos de 
Deus ainda em sua mocidade?

•	De	que	modo	a	obediência	aos	mandamentos	em	
sua juventude fez a diferença para você?

•	Consegue	pensar	em	alguém	que	tenha	sido	aben-
çoado pelo resto da vida por ter aprendido a obede-
cer aos mandamentos enquanto jovem? Como essa 
pessoa foi abençoada?

Peça que alguém leia Alma 37:36–37 em voz alta e pro-
cure conselhos específicos que podem ajudar uma pes-
soa a guardar os mandamentos. Faça perguntas como 
as seguintes:

•	De	que	modo	o	fato	de	seguir	esse	conselho	dia-
riamente poderia ajudar vocês a guardarem os 
mandamentos?

•	De	que	maneira	vocês	procuram	pôr	o	Senhor	em	
primeiro lugar em seus pensamentos e atos? Como 
podem melhorar?

•	Que	promessas	são	dadas	a	quem	ora	continuamente?

Preste testemunho de como o fato de aconselhar-se 
com o Senhor o ajudou a guardar os mandamentos. 
Convide os alunos a seguir as palavras de Alma sobre 
aconselhar-se com o Senhor.

Lição 2—Alma 37:38–45
Pergunte às pessoas que você está ensinando o nome 
da bússola que o Senhor deu à família de Leí que os 
ajudou a viajar para a terra prometida. Em seguida, 
peça a alguém que leia Alma 37:38. Explique-lhes que 
Alma fez alusão à Liahona para ensinar a Helamã um 
importante princípio sobre como o Senhor guia Seus 
filhos.

Peça aos alunos que respondam às seguintes perguntas 
lendo os versículos mencionados e procurando a 
resposta:

•	De	acordo	com	Alma	37:38–40,	como	funcionava	a	
Liahona?

•	 Segundo	Alma	37:41–42,	por	que	a	Liahona	parou	
de funcionar em determinadas ocasiões?
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•	De	acordo	com	Alma	37:43–45,	como	a	Liahona	se	
assemelha às palavras de Cristo?

Saliente a palavra simbolismo (Alma 37:43, 45), indi-
cando que é quando algo é usado como símbolo de 
uma ideia maior. Por exemplo, a obediência ou desobe-
diência da família de Leí às instruções da Liahona é um 
símbolo de nossas escolhas de obedecer ou desobede-
cer às palavras de Cristo. Assim como a família de Leí 
chegou à terra prometida seguindo a Liahona, recebe-
remos a vida eterna se seguirmos as palavras de Cristo.

Peça a alguém que explique onde podemos encontrar as 
palavras de Jesus Cristo em nossa vida. (Possíveis respos-
tas: nas escrituras, nas palavras dos profetas modernos, 
na bênção patriarcal e nos sussurros do Espírito.)

Pergunte: Que princípios Alma estava ensinando a 
Helamã ao usar o exemplo da Liahona? (As respostas 
podem ser algo como o princípio a seguir: Se dermos 
ouvidos às palavras de Jesus Cristo, elas nos orien-
tarão para recebermos a vida eterna.) Você pode pres-
tar testemunho de que, se escutarmos e seguirmos as 
palavras do Senhor, receberemos grandes bênçãos em 
nossa vida.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva algu-
mas frases que descrevam o que você aprendeu ao estu-

dar a lição que você escolheu ensinar.
 3.  Escreva o seguinte em seu diário de estudo 
das escrituras: Decidi dar aula sobre Alma 37: 

-------------------- (escreva quais versículos você vai ensinar). 
Ensinarei -------------------- (escreva para quem você vai ensi-
nar) em -------------------- (escreva a data que você programou 
para ministrar a lição).

Domínio das Escrituras — Alma 37:35
Marque Alma 37:35. Tente memorizar esse versículo. 
Em seguida, recite-o ou leia-o para seu pai, sua mãe ou 
outro adulto de confiança. Faça as seguintes perguntas 
a essa pessoa:

•	De	que	modo	a	obediência	aos	mandamentos	de	
Deus ajudou você em sua vida?

•	Que	conselho	você	tem	para	mim	que	poderia	aju-
dar-me a ser mais sábio em minha juventude?

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
você aprendeu com a pessoa com a qual falou sobre 

Alma 37:35.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 37 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 19: DIA 4

Alma 38
Introdução
Siblon, filho de Alma, serviu com ele como missionário 
entre os zoramitas. Após essa missão, Alma expressou 
alegria devido à firmeza e fidelidade que Siblon tinha 
demonstrado ao ser perseguido pelos zoramitas. Alma 
testificou a Siblon do poder de libertação de Jesus Cristo 
e aconselhou-o a continuar a ensinar o evangelho.

Alma 38:1–3
Alma expressa alegria pela fidelidade de Siblon.
Reserve alguns instantes para pensar numa ocasião em 
que seus pais sentiram alegria por causa de uma boa 
decisão tomada por você ou outro membro da família, 
ou por causa da maneira como você está conduzindo 
sua vida.

Leia Alma 38:1–3 e procure trechos que descrevam 
como Alma se sentia em relação a Siblon e por quê. 
Transcreva alguns trechos que você achou:   
 

Nesses versículos aprendemos o seguinte princípio: 
Quando começamos em nossa juventude a ser 
firmes e fiéis aos mandamentos, podemos trazer 
grande alegria para nossos pais.

 1. Reserve alguns instantes para perguntar a seu pai, 
sua mãe, seu responsável ou um líder da Igreja como as 

boas decisões que você toma o ajudam. Anote as respostas deles 
em seu diário de estudo das escrituras.
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Alma 38:4–9
Alma presta testemunho do poder de libertação que 
o Salvador tem
Alma lembrou a Siblon que ambos haviam vivenciado 
o poder de libertação concedido pelo Salvador, embora 
de maneiras diferentes. Leia Alma 38:4–8 e complete 
o quadro abaixo. Use também o que você sabe sobre 
Siblon com base em Alma 38:2–3 e o que você apren-
deu sobre Alma em outros capítulos do Livro de Mór-
mon para ajudá-lo a completar o gráfico.

Siblon 
(Alma 38:2–5)

Alma 
(Alma 38:6–8)

Do que ele foi 
libertado?

Como ele recebeu 
a bênção da 
libertação?

Com a experiência Siblon, podemos aprender: Se 
suportarmos todas as coisas com paciência e 
confiança em Deus, Ele nos libertará de nossas 
dificuldades, provações e aflições e nos elevará 
no último dia. Com a experiência de Alma também 
podemos aprender: Para recebermos a remissão de 
nossos pecados e encontrarmos paz para nossa 
alma, devemos exercer fé em Jesus Cristo e buscar 
Sua misericórdia.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O que você aprende com a história de Siblon e Alma sobre 
o poder que o Salvador tem de libertar você?
 b. Escolha um dos princípios mostrados em negrito no pará-
grafo anterior e escreva algumas frases sobre como você pode 
aplicar esse princípio a sua vida.

Leia Alma 38:9 e identifique o que Alma desejava que 
Siblon aprendesse. Você pode marcar uma frase nesse 
versículo que, em sua opinião, resuma o que Alma 
queria que seu filho compreendesse.

Pense numa ocasião em que o poder do Salvador o 
libertou de provações, dificuldades ou indignidade. 
O que você fez para buscar essa libertação? Você tem 
provações ou pecados em sua vida no momento? 
Como pode recorrer ao poder de libertação oferecido 
pelo Salvador?

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: A seu ver, por que é importante 

saber que o único “caminho ou meio” de ser salvo é o proporcio-
nado pelo Salvador? (Ver Alma 38:9.)

Alma 38:10–15
Alma aconselha Siblon a continuar a desenvolver atributos 
justos
Pense num professor ou líder da Igreja que tenha exer-
cido uma influência positiva em sua vida. Pense nas 
qualidades que você admira nessa pessoa.

Conforme registrado em Alma 38:10–15, Alma incen-
tivou Siblon a continuar a desenvolver qualidades que 
o ajudariam a continuar a ensinar o evangelho e servir 
ao próximo. Os conselhos dados por Alma a Siblon 
podem se aplicar a qualquer pessoa que deseje exercer 
uma influência positiva sobre os outros por meio do 
serviço, do ensino e de outras maneiras. Estude Alma 
38:10–15 e identifique os conselhos que você considere 
particularmente úteis para você. Você pode marcar o 
que encontrar.
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 4. Segue um guia de estudo para ajudá-lo a compreen-
der melhor e aplicar os conselhos de Alma a seu filho 

Siblon (ver Alma 38:10–15). Na coluna da esquerda, escolha dois 
ou três conselhos de Alma que você considere de maior valor 
para você. Faça as atividades de aprendizado correspondentes na 
coluna da direita. Anote suas respostas em seu diário de estudo 
das escrituras.

Alma 38:10–12 Guia de Estudo

Conselho de Alma Atividades de Aprendizado

“[Sê] diligente 
e moderado em 
todas as coisas” 
(Alma 38:10).

Uma pessoa diligente empenha-se 
com constância e energia nas 
atividades de sua vida. Uma pessoa 
moderada usa de temperança em 
todas as coisas e exerce autocon-
trole. Em seu diário de estudo das 
escrituras, escreva por que essas 
duas características são necessárias 
para servir ao próximo. Escreva 
como você pode ser mais diligente 
ou moderado em uma ou mais 
áreas de sua vida e como isso pode 
ajudá-lo a servir aos outros de 
modo mais eficaz.

“Procura não ser 
orgulhoso; sim, 
procura não te 
vangloriares” 
(Alma 38:11).

Nas escrituras, orgulhoso é alguém 
que deposita mais confiança em si 
mesmo do que em Deus. Também 
significa que a pessoa se acha 
superior aos outros. O contrário 
desse orgulho injusto é a humil-
dade. Quem é humilde se esforça 
para pensar nos outros da mesma 
maneira como pensa em si mesmo, 
ama a Deus e O põe em primeiro 
lugar em sua vida. Escreva em seu 
diário de estudo das escrituras o 
que pode acontecer se um membro 
da Igreja ficar orgulhoso e vanglo-
riar-se em seu chamado. Pense em 
seu chamado na Igreja ou em outra 
oportunidade que você tem de ser-
vir. Escreva uma ou duas maneiras 
pelas quais você vai procurar ser 
humilde e evitar o orgulho ou a 
vanglória ao servir.

Alma 38:10–12 Guia de Estudo

Conselho de Alma Atividades de Aprendizado

“Usa de ousadia, mas 
não de despotismo” 
(Alma 38:12).

Ser ousado significa ter a confiança 
de que Deus está a nosso lado e 
pode nos ajudar a agir sem temor 
em Seu serviço. Agir com despo-
tismo pode significar impor nossas 
crenças ou atitudes aos outros sem 
sensibilidade a suas necessidades e 
seus sentimentos. Em seu diário de 
estudo das escrituras, escreva por 
que você acha que o Senhor deseja 
que sejamos ousados. Anote também 
uma maneira específica pela qual 
você pode aplicar o conselho de usar 
de ousadia, mas não de despotismo, 
ao procurar servir ao próximo.

“Faze também 
com que todas 
as tuas paixões 
sejam dominadas” 
(Alma 38:12).

Dominar significa guiar ou controlar. 
Uma paixão é uma emoção forte. 
Responda às perguntas a seguir e 
anote suas respostas em seu diário 
de estudo das escrituras: Por que 
você acha importante dominarmos 
nossas paixões — em outras palavras, 
orientarmos ou controlarmos nossas 
emoções fortes? A seu ver, como o 
domínio de nossas paixões pode nos 
ajudar a encher-nos de amor? O que 
você fará para seguir o conselho de 
Alma para dominar todas as nossas 
paixões?

“Procura fugir 
da ociosidade” 
(Alma 38:12).

Consulte o verbete “Ociosidade, 
Ocioso” no Guia para Estudo das 
Escrituras (scriptures.LDS.org) para 
aprender o que significa ser ocioso. 
Escolha dois dos versículos relacio-
nados abaixo de cada tópico e estu-
de-os. Registre o que você aprender 
com esses versículos em seu diário de 
estudo das escrituras. Escreva como 
o conselho de fugir da ociosidade vai 
ajudá-lo a servir as pessoas de modo 
mais eficaz. Por fim, escreva uma 
maneira específica pela qual você vai 
fugir da ociosidade.

O conselho de Alma para Siblon em Alma 38:10–15 
ensina este princípio: O desenvolvimento de atri-
butos dignos nos prepara para ensinar e servir 
ao próximo. Pense em como o desenvolvimento dos 
atributos dignos citados em Alma 38 pode abençoar 
sua vida e a vida das pessoas a sua volta.
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 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 38 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 20: DIA 1

Alma 39
Introdução
Alma repreendeu seu filho rebelde Coriânton, que 
havia abandonado o ministério e cometido pecados 
sexuais graves. Alma ensinou-lhe a gravidade de suas 
ações e expressou decepção por Coriânton ser culpado 
de pecados tão graves. Alma mandou Coriânton parar 
de sucumbir à “concupiscência dos [seus] olhos” e se 
arrepender (Alma 39:9). A mensagem de Alma para 
Coriânton encontra-se em Alma 39–42.

Alma 39:1–6
Alma explica a gravidade do pecado sexual a seu filho 
Coriânton.
Reflita sobre a declaração a seguir: Alguns pecados 
são mais graves do que outros.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: Você concorda que alguns pecados 

são mais graves do que outros? Por quê?

Conforme registrado em Alma 39, Alma deu conselhos 
a seu filho Coriânton que podem ajudar você a com-
preender a gravidade de certos pecados. Coriânton 
tinha acompanhado Alma e seu irmão Siblon em mis-
são para pregar o evangelho aos zoramitas. Enquanto 
estava lá, Coriânton cometeu um pecado sexual grave.

Leia Alma 39:1–4 e identifique o erro cometido por 
Coriânton. Para ajudar você a entender esses versí-
culos, pode ser útil saber que meretriz é uma mulher 
imoral ou prostituta. É importante compreender que 
“o [Senhor não pode] encarar o pecado com o mínimo 
grau de tolerância” (D&C 1:31); os pecados sexuais são 
particularmente graves. Observe também que Coriân-
ton deixou propositalmente a missão para ir atrás da 
meretriz Isabel, o que contribuiu para a gravidade de 
seu pecado.

Leia Alma 39:5 e procure como Alma explicou a serie-
dade do pecado sexual em comparação com outros 

pecados. Abominação é algo pecaminoso, iníquo ou 
vil. Com esses versículos aprendemos que os pecados 
sexuais são abomináveis aos olhos do Senhor. Pon-
dere por que, a seu ver, o pecado sexual é classificado 
ao lado do assassinato em grau de seriedade.

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Após-
tolos, deu a seguinte explicação sobre por que o pecado 
sexual é abominável para o Senhor: “Classificando com 
tal gravidade um apetite físico dado a todas as pessoas 
universalmente, o que Deus está tentando nos dizer 
sobre o lugar que esse apetite físico ocupa em Seu plano 
para todos os homens e mulheres? Digo a vocês que Ele 
está fazendo exatamente isto: falando sobre o próprio 
plano da vida. Sem dúvida, uma de Suas maiores preo-
cupações em relação à mortalidade é a de como uma 
pessoa vem a este mundo e como ela sai dele. O Senhor 
estabeleceu limites muito rígidos nesses assuntos” 
(“Pureza Pessoal”, A Liahona, janeiro de 1999, p. 89).

Leia os parágrafos a seguir e identifique e marque as 
respostas para esta pergunta: Quais são algumas bên-
çãos que receberemos se permanecermos sexualmente 
puros?

“A intimidade física entre marido e mulher é bela 
e sagrada. Ela é ordenada por Deus para a criação 
de filhos e para a expressão do amor entre marido e 
mulher. Deus ordenou-nos que a intimidade sexual 
seja reservada para o casamento.

Se você for sexualmente puro(a), estará se preparando 
para fazer e guardar os convênios sagrados do templo. 
Estará se preparando para construir um casamento 
sólido e para trazer filhos ao mundo como parte de 
uma família amorosa e eterna. Estará se protegendo 
dos danos espirituais e emocionais que ocorrem 
quando a intimidade sexual é compartilhada fora do 
casamento. Também estará se protegendo de doenças 
graves. O fato de permanecer sexualmente puro(a) vai 
ajudar você a ser confiante e verdadeiramente feliz e 
vai melhorar sua capacidade de tomar boas decisões 
agora e no futuro” (Para o Vigor da Juventude, livreto, 
2011. p. 35).

Agora leia os parágrafos a seguir e identifique e marque 
as respostas para esta pergunta: Quais são os padrões 
do Senhor para permanecermos sexualmente puros?

“O padrão do Senhor com relação à pureza sexual é 
claro e imutável. Não tenha nenhuma relação sexual 
antes do casamento e seja completamente fiel a seu 
cônjuge após o casamento. Não permita que a mídia, 
os amigos ou outras pessoas convençam você de que 
a intimidade sexual antes do casamento é aceitável. 
Não é. À vista de Deus, os pecados sexuais são extre-
mamente graves. Eles profanam o poder sagrado 
que Deus nos deu para criar a vida. O profeta Alma 
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ensinou que os pecados sexuais são mais graves do 
que quaisquer outros, exceto o assassinato e negar o 
Espírito Santo (ver Alma 39:5).

Nunca faça nada que possa levar à transgressão sexual. 
Trate as outras pessoas com respeito, não como objetos 
usados para satisfazer desejos egoístas. Antes do 
casamento, não troque beijos apaixonados, nem deite 
por cima de outra pessoa, não toque as partes íntimas 
e sagradas do corpo de outra pessoa, com ou sem 
roupas. Não faça qualquer outra coisa que desperte 
sentimentos sexuais. Não desperte essas emoções 
em seu próprio corpo. Fique atento(a) aos sussur-
ros do Espírito para que possa permanecer puro(a) 
e virtuoso(a). O Espírito do Senhor vai-Se afastar da 
pessoa que cometer transgressão sexual.

Evite situações que induzam a mais tentações, como 
atividades realizadas tarde da noite ou com pernoite, 
fora de casa, ou atividades em que não haja a supervi-
são de adultos. Não participe de debates ou de qual-
quer meio de comunicação que desperte sentimentos 
sexuais. Não participe de qualquer tipo de pornogra-
fia. O Espírito pode ajudar você a saber quando está 
correndo riscos e lhe dará forças para sair da situação. 
Tenha fé nos conselhos justos de seus pais e líderes e 
seja obediente a eles.

O comportamento homossexual é um pecado sério. Se 
estiver lutando contra a atração por alguém do mesmo 
sexo ou se estiver sendo persuadido(a) a participar de 
condutas impróprias, procure o conselho de seus pais e 
de seu bispo. Eles vão ajudar você.

As vítimas de abuso sexual não têm culpa por esse 
pecado e não precisam arrepender-se. Se você for 
vítima de abuso, saiba que é inocente e que Deus ama 
você. Converse com seus pais ou com outro adulto 
confiável e busque o conselho de seu bispo imediata-
mente. Eles podem dar-lhe apoio espiritual e auxílio 
para obter a ajuda de que necessita. O processo de 
cura pode levar tempo. Confie no Salvador. Ele vai 
proporcionar-lhe a cura e dar-lhe paz.

Caso sinta a tentação de cometer qualquer forma de 
transgressão sexual, procure a ajuda de seus pais e 
de seu bispo. Ore ao Pai Celestial; Ele ajudará você a 
resistir à tentação e a vencer pensamentos e sentimen-
tos impróprios. Se tiver cometido transgressão sexual, 
converse com seu bispo agora e inicie o processo de 
arrependimento para que possa sentir paz e ter a com-
panhia plena do Espírito.

Estabeleça o compromisso pessoal de permanecer 
sexualmente puro(a). Por meio de suas palavras e ações, 

incentive outras pessoas a fazer o mesmo” (Para o Vigor 
da Juventude, pp. 35–37).

Reflita e verifique qual mensagem o Senhor considera 
prioritária para você em relação ao que acabou de ler.

Alma 39:7–19
Alma incentiva Coriânton a se arrepender
Imagine-se tendo uma conversa com seus pais, seus 
líderes dos Rapazes ou das Moças ou seu bispo ou pre-
sidente de ramo sobre a importância da pureza sexual. 
Pense em como você pode responder a seus pais ou 
líderes da Igreja quando eles lhe falarem da impor-
tância de se manter sexualmente puro. Leia Alma 
39:7–8 para identificar o propósito de Alma ao ensinar 
a Coriânton a gravidade de seu pecado. Reflita sobre 
como sua reação aos conselhos de seus pais ou líderes 
da Igreja seria influenciada por saber que era um con-
vite amoroso de permanecer puro ou arrepender-se e 
evitar os juízos de Deus.

O Élder D. Todd Christofferson, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, descreveu 
por que os pais, como Alma, convidam 
seus filhos a se arrepender: “O convite ao 
arrependimento é uma expressão de 
amor. (…) Se não convidarmos as pessoas 

a mudar ou se não exigirmos o arrependimento de nós 
mesmos, deixaremos de cumprir um dever fundamen-
tal que temos uns para com os outros e com nós 
mesmos. Uma mãe ou um pai permissivo, um amigo 
indulgente ou um líder da Igreja medroso estão, na 
realidade, mais preocupados consigo mesmos do que 
com o bem-estar e a felicidade daqueles a quem 
poderiam ajudar. Sim, o chamado ao arrependimento é 
por vezes considerado algo intolerante ou ofensivo, 
chegando até a gerar ressentimento, mas guiado pelo 
Espírito é na realidade um ato genuíno de zelo” (“A 
Divina Dádiva do Arrependimento”, A Liahona, 
novembro de 2011, p. 38).

 2. Escreva o seguinte em seu diário de estudo das escri-
turas: O arrependimento inclui… Em seguida, ao estudar 

Alma 39:9–14, faça uma lista em seu diário de estudo das escri-
turas do que Alma ensinou a Coriânton sobre o arrependimento 
que pode ajudar a completar a frase.

Use as seguintes perguntas e comentários para aju-
dá-lo a compreender e aplicar os conselhos de Alma. 
Tente identificar e escrever pelo menos uma verdade 
para cada versículo relacionado abaixo que pode ajudar 
a completar a frase em seu diário de estudo das escri-
turas. Você não precisa responder às perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras.
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Leia Alma 39:9. (Alma 39:9 é uma passagem de domí-
nio das escrituras. Você pode marcá-la de maneira 
chamativa a fim de localizá-la com facilidade poste-
riormente.) O que as frases “que não mais sucumbisses 
à concupiscência dos teus olhos” e “que abandonas-
ses todas essas coisas” têm a ver com o abandono do 
pecado?

Em nossos dias, a expressão “concupiscência dos teus 
olhos” tem forte aplicação à imoralidade e a imagens 
ou formas de entretenimento que sejam pornográficas 
de qualquer maneira. O verbo “abandonar”, conforme 
utilizado em Alma 39:9, significa parar de fazer algo. 
Não é algo tão comum para nós hoje em dia. Contudo, 
fazia parte do vocabulário corrente na época de Joseph 
Smith.  Se aplicarmos essas definições ao que Alma 
ensinou a seu filho, podemos compreender a impor-
tância de remover todos os aspectos da imoralidade 
de nossa vida (inclusive fontes de tentação de imora-
lidade que estão em nosso controle) a fim de poder-
mos “[herdar] o reino de Deus”. Quais são algumas 
maneiras pelas quais os jovens santos dos últimos dias 
de hoje podem estabelecer limites para si mesmos em 
matéria de pureza sexual e não sucumbir às concupis-
cências de seus olhos?

Leia Alma 39:10. Como o fato de buscar orientação 
espiritual — dos pais, dos líderes da Igreja, de irmãos 
ou amigos de confiança — pode ajudar alguém a se 
arrepender?

Leia Alma 39:11–12 e reflita sobre as seguintes 
perguntas:

•	O	que	precisa	mudar	no	coração	de	uma	pessoa	
durante o processo de arrependimento para que ela 
não seja desencaminhada de novo pelo diabo para 
pecar?

•	Como	o	fato	de	evitar	a	busca	de	coisas	vãs	e	tolas	
pode ajudar alguém a se arrepender?

Leia Alma 39:13. Lembre-se de que Alma disse a 
Coriânton que, ao verem a conduta de Coriânton, os 
zoramitas não acreditaram nas palavras de Alma (ver 
Alma 39:11). Pode ser útil compreender que nas escri-
turas a expressão “voltar-se para o Senhor” denota 
arrependimento. O arrependimento implica “a volta 
do coração e da vontade a Deus” (Guia para Estudo das 
Escrituras, “Arrepender-se, Arrependimento”).

•	A	seu	ver,	o	que	significa	arrepender-se	de	toda	a	
“mente, poder e força”?

•	Quando	nossos	pecados	prejudicam	os	outros,	o	que	
precisamos fazer como parte do arrependimento?

•	Quando	se	comete	um	pecado	grave,	por	que	é	
necessário procurar a ajuda do bispo ou do presi-
dente de ramo?

Em Alma 39:9–13 aprendemos: O arrependimento 
inclui reconhecer e abandonar nossos pecados e 
voltar-nos para o Senhor com toda a nossa mente, 
poder e força.

Pondere o que você sente que o Senhor deseja que 
você faça para voltar mais plenamente seu coração 
e sua vontade a Ele. O que você pode fazer hoje 
para começar a agir de acordo com essas impressões 
espirituais?

Sem Jesus Cristo e Sua Expiação, não lhe seria possível 
ser perdoado de seus pecados. Leia Alma 39:15–16, 19 
e identifique como Alma descreveu o conhecimento de 
que Jesus Cristo viria para tirar os pecados do mundo.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva por 
que a vinda de Jesus Cristo é uma boa notícia para 

Coriânton e para você.

Domínio das Escrituras — Alma 39:9
O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Após-
tolos, disse o seguinte a respeito da memorização das 
escrituras:

“Aprender, ponderar, pesquisar e memorizar escrituras 
é como criar um arquivo cheio de amigos, valores e 
verdades aos quais podemos recorrer a qualquer hora, 
em qualquer lugar do mundo.

Uma grande força pode advir da memorização das 
escrituras. Quando decoramos uma escritura é como se 
fizéssemos uma nova amizade. É como descobrir um 
novo amigo que pode ajudar-nos na hora da necessi-
dade, proporcionar inspiração e consolo, e ser uma fonte 
de motivação para a mudança necessária” (“O Poder 
das Escrituras”, A Liahona, novembro de 2011, p. 6).

 4. Tente memorizar Alma 39:9. Em seu diário de estudo 
das escrituras, escreva uma frase ou duas sobre como a 

memorização desse versículo pode ser uma proteção para você 
num momento de tentação.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 39 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 20: DIA 2

Alma 40–41
Introdução
Conforme registrado em Alma 40–41, Alma ensinou a 
seu filho Coriânton doutrinas importantes relacionadas 
à vida após a morte. Alma explicou que, por meio da 
Expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade ressus-
citaria. Alma também ensinou a Coriânton sobre o 
mundo espiritual onde os mortos, em função de suas 
escolhas na mortalidade, esperam no paraíso ou na 
prisão espiritual até a ressurreição. Coriânton apren-
deu com Alma que o plano da restauração incluía não 
apenas a ressurreição física, mas também a restauração 
espiritual na qual colhemos os frutos de nossos atos e 
desejos. Por fim, Alma ressaltou que algo central nesse 
plano de restauração é a verdade de que a iniquidade 
nunca pode levar à verdadeira felicidade.

Alma 40
Alma ensina Coriânton a respeito do mundo espiritual e da 
ressurreição
Imagine que você tenha um amigo que perdeu recente-
mente um ente querido. Seu amigo, por saber que você 
é religioso, procurou-o com as seguintes perguntas:

•	O	que	nos	permite	viver	de	novo?	Quem	ressuscitará?
•	 Para	onde	vamos	depois	de	morrermos	e	como	será?
•	O	que	é	a	ressurreição?	Qual	é	a	diferença	entre	

nosso corpo mortal e nosso corpo ressuscitado? O 
que acontecerá depois de ressuscitarmos?

As informações contidas em Alma 40 podem ajudar 
a responder a essas perguntas. Este capítulo é uma 
continuação dos ensinamentos de Alma a seu filho 
Coriânton. Coriânton passara a se preocupar com a 
ressurreição dos mortos.

 1. Leia as três passagens a seguir. Escolha uma passa-
gem ou mais e explique em seu diário de estudo das 

escrituras como o ensinamento de Alma responde à pergunta 
correspondente. (Caso tenha tempo no fim da lição, pode voltar 
e examinar o que Alma ensinou nos outros versículos.)
 a. Estude Alma 40:1–5. O que nos permite viver de novo? 
Quem ressuscitará?
 b. Estude Alma 40:6–7, 11–14. Para onde vamos depois de 
morrermos e como será? (Quando Alma ensinou que o espírito 
de todos os homens será “levado de volta para aquele Deus que 
lhes deu vida” (Alma 40:11), estava ensinando que, após nossa 
morte, mas antes de nossa ressurreição, nosso espírito voltará ao 
mundo dos espíritos, não ao destino final após o juízo final de 
Deus. Pode ser útil consultar as notas de rodapé no versículo 13 

para compreender o que Alma queria dizer ao se referir a “tre-
vas exteriores”. Alma 40:14 também nos ajuda a entender que 
essa alusão às trevas exteriores diz respeito a um estado ante-
rior à ressurreição que costumamos chamar de prisão espiritual 
e não ao local final ou permanente dos que estão condenados.)
 c. Estude Alma 40:21–26. O que é a ressurreição? Qual é a dife-
rença entre nosso corpo mortal e nosso corpo ressuscitado? O 
que acontecerá depois de ressuscitarmos?

Referindo-se a Alma 40:11–12, o Presidente George Q. 
Cannon, da Primeira Presidência, esclareceu que Alma 
“não pretendia dar a entender que seremos imediata-
mente levados à presença pessoal de Deus. É evidente 
que falou no sentido figurado” (Gospel Truth: Discourses 
and Writings of President George Q. Cannon , sel. por 
Jerreld L. Newquist, 2 vols. , 1957–1974, vol. 1, p. 73).

O Élder Neal A. Maxwell, do Quórum dos Doze Após-
tolos, descreveu algo que vivenciaremos depois de 
ressuscitarmos:

“No Dia do Juízo (…) haverá uma objetividade inclu-
siva. Não só teremos o que o Livro de Mórmon chama 
de ‘viva lembrança’ e ‘perfeita lembrança’ de nossos 
erros, mas as coisas alegres também virão à tona e 
serão restauradas. Saberemos ‘o que sabemos agora’ 
(Alma 5:18; 11:43; ver também D&C 93:33). Veremos 
‘olho a olho’ (Mosias 12:22; 15:29) por causa de uma 
base de dados compartilhada.

Entre ‘todas as coisas [que] serão restauradas’ (Alma 
40:23) estarão a memória, até mesmo nossa memória 
pré-mortal. Pense na alegria de recobrar na mente e 
no coração as lembranças relevantes tanto do primeiro 
quanto do segundo estados.
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Que turbilhão de sentimentos nos invadirá quando um 
Deus amoroso achar por bem restaurar plenamente 
nossas lembranças! Essa avalanche revigorante de fatos 
aumentará ainda mais nossa gratidão pela imensa lon-
ganimidade de Deus e pela bondade da Expiação volun-
tária de Jesus!” (Lord Increase Our Faith, 1994, p. 103).

A ressurreição é a reunião do espírito com o corpo, 
com todas as coisas restauradas a sua devida e 
perfeita forma. Após a ressurreição comparecere-
mos à presença de Deus para sermos julgados. Leia 
Alma 40:25–26 e ache a descrição feita por Alma do 
estado final dos que escolhem a retidão nesta vida em 
comparação com o estado final dos que escolhem a 
iniquidade. Reflita sobre como essa passagem pode 
influenciar seu desejo de ser puro diante de Deus.

Conforme registrado em Alma 40:16–22, a ressurreição 
mencionada por Alma dizia respeito ao tempo terreno. 
Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, seguido pouco 
depois pelos justos que tinham vivido e morrido desde 
a época de Adão até a da Ressurreição de Cristo (ver 
Alma 40:16, 20; D&C 133:54–55). Essa ressurreição é a 
mencionada por Alma como a “primeira ressurreição”.

Alma 41
Alma ensina a Coriânton sobre o plano de restauração
Levando em conta as verdades que Alma ensinou 
sobre a ressurreição, o mundo espiritual e o 
julgamento, pense no efeito exercido sobre as ações 
de uma pessoa do fato de crer no seguinte:

•	Não	há	vida	após	a	morte.
•	Depois	de	morrermos,	seremos	aperfeiçoados	quer	

nossas obras tenham sido boas ou ruins na Terra.
•	No	Juízo	Final,	seremos	recompensados	por	nossas	

boas obras e punidos por nossas obras ruins. 
Em Alma 41 aprendemos que Coriânton estava confuso 
com o que algumas pessoas estavam ensinando sobre a 
ressurreição. Se desejar, marque “se desencaminharam” 
em Alma 41:1 e depois leia esse versículo procurando o 
que fez algumas pessoas se afastarem. Para ajudá-lo a 
compreender esse versículo, pode ser útil saber que 
desvirtuar as escrituras significa distorcer, deturpar ou 
mudar o significado das escrituras.

Que conceito Alma disse que vai esclarecer para 
Coriânton?   
 

Restaurar significa trazer de volta. Alma queria que 
Coriânton entendesse que há um aspecto físico e 
um aspecto espiritual do que ele chamou de “plano 
de restauração” (Alma 41:2). Leia Alma 41:2–5 e 
marque o que nos será restaurado fisicamente após 
a morte e o que será restaurado espiritualmente. 

(Imprescindível nesses versículos significa necessário ou 
indispensável.)

Qual é o aspecto físico do plano de restauração men-
cionado em Alma 41:2?   
 

A dimensão espiritual do plano de restauração descrito 
em Alma 40:3–5 é: Seremos restaurados a um estado 
de felicidade ou a um estado de infelicidade de 
acordo com nossos atos e desejos na mortalidade.

 2. Faça de conta que você recebeu a designação de 
ensinar Alma 40:3–5 a uma classe da Primária. Escreva 

em seu diário de estudo das escrituras como você explicaria a 
doutrina da restauração espiritual de maneira simples a fim de 
que as crianças entendessem o que Alma ensinou.

Pense em como a compreensão da doutrina da restau-
ração pode e deve influenciar seus atos e desejos.

Ao compreendermos a doutrina da restauração, 
começamos naturalmente a nos preocupar com as 
consequências de nossos pecados e nossas escolhas 
equivocadas. Existe outra maneira de mudar as conse-
quências negativas de nossos desejos e atos errados? 
Alma deu esperança a Coriânton. Leia Alma 41:6–9 e 
procure o que podemos fazer para que a bondade e a 
felicidade nos sejam restauradas mesmo que tenhamos 
cometido pecados graves. Você pode marcar palavras 
ou frases de Alma 41:6–7 que indiquem que somos 
responsáveis pelo que vamos receber na ressurreição. 
Pense na pergunta a seguir: Com base nesses versí-
culos, de que modo somos nossos próprios árbitros?

Há quem ache que pode voltar à presença de Deus 
sem assumir a responsabilidade pessoal por seus atos. 
Eles costumam dizer que suas escolhas pecaminosas 
são divertidas. Às vezes, aqueles que se envolvem no 
pecado podem até parecer felizes. Mas leia Alma 41:10 
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e procure o que Alma ensinou sobre a iniquidade. 
(Alma 41:10 é uma passagem de domínio das escritu-
ras. Você pode marcá-la de maneira chamativa a fim de 
localizá-la com facilidade posteriormente.)

 3.  Em Alma 41:10, Alma testificou a seu filho que “ini-
quidade nunca foi felicidade”. Faça as designações a 

seguir em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Escreva sobre o motivo que o leva a crer que a afirmação de 
Alma é verdadeira.
 b. Escreva um exemplo de como Satanás pode tentar nos per-
suadir a crer que podemos violar os mandamentos de Deus e 
ainda assim ser felizes.

Se desejar, escreva a seguinte declaração do Presidente 
Ezra Taft Benson em suas escrituras ao lado de Alma 
41:10: “Não é possível fazer o mal e se sentir bem. É 
impossível!” (“A Message to the Rising Generation” 
[“Mensagem para a Nova Geração”] , Ensign, novem-
bro de 1977, p. 30).

Alma 41:11 explica por que é impossível ser verdadei-
ramente feliz ao escolher o que é errado. Para ajudá-lo 
a compreender esse versículo, complete o quadro 
abaixo unindo cada frase das escrituras ao respectivo 
significado. (Ao terminar, compare suas respostas com 
as do fim da lição.)

Palavras ou expressões de 
Alma 41:11 que descrevam 
um “estado natural”

Significado

 ___ 1. “Num estado carnal”  A. Limitados e sobrecar-
regados por nossos 
pecados

 ___ 2. “No fel da amargura e 
nos laços da iniquidade”

 B. Sem a companhia do 
Espírito Santo

 ___ 3. “Sem Deus no mundo”  C. Regidos pela vontade 
da carne

Agora que você definiu esses termos, leia Alma 41:11 
novamente para identificar por que é impossível ser 
feliz escolhendo o mal. Algumas pessoas que escolhem 
a iniquidade podem achar que são felizes no momento, 
mas suas escolhas terminarão por resultar em pesar e 
infelicidade.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas:

 a. A seu ver, por que o “estado natural” pecaminoso ou o 
“estado carnal” se opõe à natureza da felicidade?
 b. Pense, citando exemplos, no motivo que leva alguns jovens a 
se encontrar sem a companhia do Espírito Santo, com limitações, 
sobrecarregados por seus pecados ou dominados pela carne.

Leia Alma 41:12 e procure a pergunta que Alma fez a 
Coriânton sobre a restauração. Agora leia Alma 41:13 e 
marque como Alma respondeu a essa pergunta.

 5. Imagine-se falando com um amigo que quer ser feliz, 
mas está escolhendo agir de modo contrário aos manda-

mentos do Senhor. Usando a doutrina da restauração que você 
estudou hoje, explique em seu diário de estudo das escrituras por 
que ele não está sentindo felicidade e o que é preciso fazer para 
se tornar verdadeiramente feliz.

O bumerangue é uma ferramenta que inicialmente era 
usada para a caça. Por causa de seu formato, 
se usado corretamente volta às mãos 
de quem o arremessou. Leia 
Alma 41:14–15 procurando 
como o bumerangue 
pode simbolizar as 
verdades ensinadas 
nesses versículos. Você 
pode marcar o verbo “sair” 
no versículo 15. Pense numa 
ocasião em que você foi bondoso 
ou misericordioso e recebeu de volta 
os mesmos sentimentos.

Qual é uma ação justa ou uma atitude justa 
que você gostaria que as pessoas vissem em você 
e que você gostaria de receber de volta? Que meta você 
traçaria para demonstrar uma dessas atitudes ou ações?  
  
 

Domínio das Escrituras — Alma 41:10
 6. Leia Alma 41:10 e escreva o seguinte em seu diário 
de estudo das escrituras: Se iniquidade nunca foi felici-

dade, então -------------------- sempre levará à felicidade. Escreva 
uma palavra na lacuna que complete melhor a frase. Agora enu-
mere vários atos justos específicos que, a seu ver, melhor se 
encaixariam na lacuna (por exemplo, servir ao próximo). Escreva 
seu testemunho de como você já viu alguns desses atos de jus-
tiça levarem à felicidade.

É importante compreender que a felicidade resul-
tante da retidão nem sempre é imediata, constante 
ou contínua aqui na mortalidade. No entanto, a paz 
e a felicidade virão sempre ao modo e no tempo do 
Senhor para uma pessoa que esteja em harmonia com 
Seus ensinamentos e mandamentos.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 40–41 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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Respostas para a atividade de correspondência:  
(1) c, (2) a, (3) b.

UNIDADE 20: DIA 3

Alma 42
Introdução
Alma concluiu seus conselhos a seu filho problemático 
Coriânton explicando que o Pai Celestial concebeu 
um meio para os pecadores alcançarem a misericór-
dia. Ele ensinou a seu filho sobre as punições que a lei 
da justiça exige para o pecado. Em seguida, prestou 
testemunho de que Jesus Cristo “[satisfez] os requisi-
tos da justiça” (Alma 42:15) sofrendo por todos os que 
pecaram e estão dispostos a se arrepender. O Senhor 
concede misericórdia ao penitente (arrependido).

Alma 42:1–14
Alma ensina a Coriânton a lei da justiça
Feche os olhos por um momento e reflita sobre como 
será o momento de seu Juízo Final. Ao fazer um balanço 
de sua vida, você gostaria que o Juízo Final fosse justo? 
Por que você deseja que seu julgamento seja justo?

Agora pense no que significa a palavra justo. Uma 
definição de justo inclui receber o que se merece. A 
ideia de justiça está bastante presente nas escrituras.

 1. Desenhe uma balança simples em seu diário de 
estudo das escrituras como a mostrada acima. Em 

seguida, escreva a palavra Justiça embaixo do desenho. Deixe 
espaço em seu diário para inserir outras palavras em seu dese-
nho no decorrer da lição.

Para ajudá-lo a compreender melhor o conceito de jus-
tiça, leia a seguinte explicação do Élder Dallin H. Oaks, 
do Quórum dos Doze Apóstolos:

“A palavra justiça tem muitos significa-
dos. Um deles é equilíbrio. Um símbolo 
conhecido da justiça é uma balança em 
equilíbrio. (…)

O conceito de justiça em termos daquilo 
que a pessoa merece é a premissa funda-

mental de todas as escrituras que dizem que o homem 
será julgado de acordo com suas obras” (“Sins, Crimes, 
and Atonement”, discurso para os educadores religio-
sos do SEI, 7 de fevereiro de 1992, p. 1).

Coriânton, filho de Alma, estava preocupado com a 
justiça do Juízo Final. Leia Alma 42:1 e marque o que 
Coriânton achava justo ou injusto em relação ao Juízo 
Final.

Lembre que Coriânton cometera vários pecados, alguns 
deles muito graves (ver Alma 39:2–3); portanto, Coriân-
ton pode ter desejado ou esperado que fosse injusto 
punir os pecadores.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva por 
que você acha que aqueles que não se arrependeram de 

seus pecados se preocupariam em receber o que merecem no 
juízo final.

Em Alma 42:2–11, Alma abordou a preocupação de 
Coriânton explicando que a Queda de Adão trouxe a 
morte física (a separação do corpo e do espírito por oca-
sião da morte do corpo) e a morte espiritual (a separação 
de Deus por causa do pecado). Assim foi necessário que 
se estabelecesse um plano para salvar a humanidade de 
seu estado caído. Caso contrário, toda a humanidade 
permaneceria em estado pecaminoso e seria infeliz para 
sempre de acordo com as exigências da justiça.

Leia Alma 42:12 e identifique o que fez a humanidade 
entrar em estado decaído. Agora leia Alma 42:14 e mar-
que a consequência de nossa desobediência que é exi-
gida pela justiça. No desenho da balança que você fez 
em seu diário de estudo das escrituras, escreva Violação 
— desobediência ou pecado embaixo do prato esquerdo 
da balança e Penalidade — afastamento da presença de 
Deus embaixo do prato direito.

 3.  Leia Alma 42:18. Em seu diário de estudo das escritu-
ras, responda às seguintes perguntas:

 a. A seu ver, o que significa ter “remorso de consciência” 
(Alma 42:18)?
 b. O que o remorso de consciência pode nos levar a fazer?

De acordo com o que Alma ensinou, o que a lei da 
justiça exige quando uma pessoa é desobediente? (Por 
causa de nossa desobediência, a lei de justiça exige que 
sintamos remorso e sejamos afastados da presença de 
Deus.) Reflita por alguns instantes sobre uma ocasião 
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em que você sentiu pesar e tristeza ou o distancia-
mento do Espírito Santo por algo que você fez de 
errado. Imagine essa sensação multiplicada por tudo 
o que você já fez de errado e depois imagine que esse 
sentimento permaneça com você para sempre.

Com base no que Alma ensinou, você deseja que o 
Juízo Final se baseie unicamente na justiça? Você deseja 
receber o que “merece” pelas coisas que fez de errado?

Alma 42:15–31
Alma ensina o plano de misericórdia a Coriânton
Um dos atributos de Deus é a justiça. Os requisitos da 
justiça condenam cada um dos filhos do Pai Celestial e 
não permitem que nenhum de nós habite na presença 
Dele em nosso estado pecaminoso. Pense na seguinte 
pergunta: Existe alguma maneira para essas exigências 
da justiça serem apagadas ou dispensadas?

Muitas pessoas podem responder a essa pergunta 
indicando que, se nos arrependermos, não precisa-
remos sofrer as consequências de nossos pecados. 
Embora essa afirmação seja, em última análise, correta, 
é importante compreender que seria injusto apagar ou 
perdoar as consequências, pois os requisitos da justiça 
não seriam respeitados. Alma ensinou que ignorar a 
pena sem satisfazer as exigências da justiça não é pos-
sível. Leia Alma 42:25 e identifique o que aconteceria 
se Deus simplesmente eliminasse as consequências do 
pecado e deixasse de satisfazer a justiça.

Reflita sobre a seguinte pergunta antes de ler Alma 42:15 
para encontrar a resposta: Se a punição por nossos peca-
dos não pode ser eliminada, como poderemos ter paz de 
consciência e ser restaurados à presença de Deus?

Pode ser útil entender 
que a expressão “satis-
fazer os requisitos da 
justiça” significa sofrer 
as punições exigidas 
pela justiça.

Em Alma 42:15 apren-
demos: A Expiação de 
Jesus Cristo satisfez os 
requisitos da justiça 
para que a misericórdia 
pudesse ser concedida 
ao penitente. Complete 
o desenho da balança 
que você fez em seu 
diário de estudo das 
escrituras escrevendo 

Satisfeita pela misericórdia — a Expiação de Jesus Cristo 
embaixo de “Penalidade …”.

 4. Imagine que você tenha um amigo que esteja 
sofrendo com o fardo criado pelos pecados dele. Em seu 

diário de estudo das escrituras, escreva como você explicaria a 
seu amigo que a Expiação de Jesus Cristo permite que a miseri-
córdia seja concedida a cada um de nós.

Reflita sobre o que significa para você saber que o 
Salvador Se submeteu voluntariamente aos requisitos 
da justiça em seu lugar para que lhe fosse concedida 
misericórdia.

Leia Alma 42:22–24 e assinale o que Jesus Cristo 
exige a fim de que a misericórdia nos seja concedida. 
A expressão “verdadeiro penitente” no versículo 24 
significa sinceramente arrependido. Com base no que 
você leu, complete o seguinte princípio: Se nos arre-
pendermos, receberemos -------------------- por meio 
da Expiação de Jesus Cristo.

O Presidente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum 
dos Doze Apóstolos, referiu-se a Jesus Cristo como 
mediador. Um mediador é alguém que se coloca entre 
duas partes para resolver um conflito. Ao ler as pala-
vras dele, identifique como o Salvador é necessário 
para que a misericórdia seja concedida ao pecador:

“De acordo com a lei eterna, a misericór-
dia não pode ser concedida, a menos que 
haja alguém que esteja disposto e seja 
apto a assumir nossa dívida, pagá-la e 
estabelecer os termos de nossa redenção.

A menos que haja um mediador, que 
tenhamos um amigo, teremos que arcar com o peso 
da justiça implacável. Será exigido que paguemos por 
todas as nossas transgressões até o último ceitil, por 
menores ou por mais profundas que sejam.

Mas saibam disto: A verdade, a gloriosa verdade pro-
clama que existe um Mediador. (…)

Por meio Dele, a misericórdia pode ser plenamente 
concedida a cada um de nós, sem ofender a lei eterna 
da justiça. (…)

A misericórdia não será concedida imediatamente, 
mas por meio de um convênio com Ele. Será nos 
termos Dele, Seus generosos termos” (“O Mediador”, 
A Liahona, outubro de 1977, p. 54).

Ao terminar sua conversa com Coriânton, Alma resu-
miu tudo o que vinha tentando ensinar ao filho. Leia 
Alma 42:26–31 e marque o que Alma desejava que 
Coriânton compreendesse nas doutrinas e nos princí-
pios que Alma lhe ensinou nesse capítulo. Observe que 

Ao estudar as escrituras, o 
ato de ponderar perguntas 
o obriga a refletir, o que por 
sua vez estimula seu desejo 
de examinar as escrituras em 
busca de respostas. Pense em 
anotar algumas de suas pró-
prias perguntas para ponderar 
no decorrer de seu estudo 
das escrituras. Refletir sobre 
as escrituras aumentará sua 
capacidade de compreender 
princípios e verdades e aplicá-
los a sua própria vida.

Refletir sobre 
uma Pergunta
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Alma não desejava que Coriânton arranjasse descul-
pas para seus pecados, mas sim que permitisse que as 
doutrinas e os princípios relacionados com a justiça, a 
misericórdia e a Expiação “[governassem] plenamente 
[seu] coração” (Alma 42:30). Como você pode permi-
tir que essas doutrinas e esses princípios governem 
plenamente seu coração?

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva seus 
pensamentos a respeito da seguinte pergunta: Se você 

pudesse expressar pessoalmente sua gratidão ao Salvador pelo 
sacrifício que Ele fez por você, o que Lhe diria?

É importante saber que Coriânton se arrependeu e, por 
fim, exerceu um grande impacto sobre o crescimento 
da Igreja (ver Alma 49:30).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 42 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 20: DIA 4

Alma 43–44
Introdução
Em Alma 43–44, Mórmon começou a escrever sobre 
as guerras entre os lamanitas e nefitas. Enquanto Alma 
e seus filhos continuavam a ministrar ao povo, os 
zoramitas uniram-se ao exército lamanita para atacar os 
nefitas. O capitão Morôni demonstrou fé e sabedoria ao 
defender os nefitas contra o exército lamanita. Mesmo 
estando em menor número, a preparação dos soldados 
nefitas e sua fé em Jesus Cristo lhes deram vantagem 

na batalha. Ao perceberem que seriam derrotados, os 
lamanitas fizeram um convênio de paz e foram embora 
da terra por algum tempo.

Alma 43
Os preparativos e as estratégias do capitão Morôni ajudam 
a frustrar os planos do exército lamanita

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, faça uma lista 
de alguns de seus planos, metas e desejos para o futuro. 

Ao escrever, inclua metas e desejos espirituais, como a missão, o 
casamento no templo e a família.

Depois de terminar sua lista, identifique os desejos e 
as metas que, a seu ver, Satanás não deseja que você 
alcance. Ao estudar Alma 43–44, identifique princí-
pios que ajudarão você a realizar suas metas justas a 
despeito do empenho do adversário para impedir seu 
sucesso.

Em Alma 43:1–4, apesar dos esforços de Alma para 
levar os zoramitas de volta para a Igreja, muitos deles 
se uniram aos lamanitas em seus preparativos para 
atacar os nefitas. Leia Alma 43:5–8 e identifique os 
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“desígnios” (planos) do líder lamanita Zeraemna. 
Ao descobrir as intenções de Zeraemna, assinale-as. 
Reflita sobre as semelhanças entre os desígnios ou 
desejos de Zeraemna e os planos que Satanás pode 
ter para você.

Em seguida, leia Alma 43:9–11 e identifique os desíg-
nios ou desejos dos nefitas. Agora reflita sobre os pon-
tos comuns entre esses desejos e os desejos justos que 
você tem.

O capitão Morôni, capitão-chefe dos exércitos nefitas, 
preparou seu povo para defender suas terras e famílias 
das más intenções de Zeraemna. Leia Alma 43:16–19 
à procura dos preparativos empreendidos pelo capitão 
Morôni e pelos nefitas.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, desenhe duas 
coisas que Morôni deu a seus homens para prepará-los 

para a guerra.

Agora leia Alma 43:20–22 para ver como os lamanitas 
reagiram aos preparativos dos nefitas. Pondere por que 
os lamanitas desistiram de seu ataque, embora fossem 
mais numerosos que os nefitas.

Ao estudarmos os relatos das batalhas descritas no 
Livro de Mórmon, podemos compará-las às batalhas 
espirituais que travamos. 

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: O que você pode aprender com os 

preparativos de Morôni para a guerra, sobre sua defesa pessoal 
contra os ataques e as tentações de Satanás?

Após o recuo dos lamanitas, Morôni não sabia onde 
seus inimigos atacariam em seguida. Se você fosse 
Morôni, o que poderia fazer para tentar se preparar 
para outro ataque?   
 

Leia Alma 43:23–24 para verificar o que Morôni fez.

Com o exemplo de Morôni aprendemos: Se buscar-
mos e seguirmos os conselhos dos profetas, esta-
remos em melhores condições de nos defender do 
adversário. Assim como o profeta Alma pôde indicar a 
Morôni como defender os nefitas de seus inimigos, os 
profetas modernos do Senhor nos ensinam como nos 
defender dos ataques espirituais do adversário.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva algu-
mas frases sobre os conselhos proféticos dados nos últi-

mos dias que, se acatados, podem ajudá-lo a defender-se das 
astúcias e tentações de Satanás.

Conforme registrado em Alma 43:25–43, Morôni 
agiu de acordo com o conhecimento ministrado pelo 
profeta: dividiu seu exército e escondeu-os ao longo do 

caminho que os lamanitas seguiriam ao chegar. Com a 
aproximação dos lamanitas, metade do exército nefita 
partiu para o ataque e expulsou os lamanitas para o 
rio Sidon. Depois de atravessarem o rio, os lamanitas 
foram atacados pela outra metade do exército nefita. 
Quando os lamanitas viram que estavam cercados, 
lutaram tão ferozmente que os nefitas começaram a 
sofrer muitas baixas.

Você pode aprender princípios sobre como realizar 
suas metas e desejos justos estudando o restante de 
Alma 43. Leia Alma 43:43–54 e compare as fontes de 
força dos lamanitas e dos nefitas.

Avalie o que a motivação dos nefitas para lutar tinha de 
superior em relação à dos lamanitas. Ao compararmos 
Morôni e seu exército fiel com nossas batalhas contra 
o adversário, aprendemos que se orarmos pedindo 
ajuda para realizar nossos planos e desejos justos, 
Deus vai nos ajudar a realizá-los.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma ocasião em que você contou com o auxílio do Senhor 

no cumprimento de suas metas justas.
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Alma 44
Após a vitória nefita, o capitão Morôni impõe aos 
lamanitas um convênio de paz
Lembre que em Alma 43, ao ver que os lamanitas esta-
vam cercados e aterrorizados, o capitão Morôni man-
dou seus homens pararem de lutar. Leia as palavras de 
Morôni em Alma 44:1–6 e identifique a quem Morôni 
atribuiu a vitória nefita.

 6. Com base no testemunho de Morôni em Alma 44:4–6, 
escreva uma verdade em seu diário de estudo das escrituras 

que pode ajudá-lo a enfrentar suas batalhas espirituais.

O Presidente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum 
dos Doze Apóstolos, prometeu aos jovens que o Senhor 
os protegeria se permanecessem fiéis. Ao ler as palavras 
dele, destaque as partes que você considere reconfortan-
tes e que você sinta que se apliquem a você.

“Os jovens de hoje estão sendo criados 
em território inimigo, onde o padrão de 
moralidade está decaindo. Mas, como 
servo do Senhor, prometo que serão 
protegidos e defendidos dos ataques do 
adversário, se derem ouvidos aos sussur-

ros que vêm do Santo Espírito.

Vistam-se com recato, falem com reverência, ouçam 
música inspiradora. Abstenham-se da imoralidade e 
de práticas pessoalmente degradantes. Assumam o 
controle de sua vida e ordenem a si mesmos que sejam 
valentes. Como confiamos muito em vocês, vocês serão 
extraordinariamente abençoados. Nunca estarão longe 
da vista de nosso amoroso Pai Celestial” (“Conselho 
para os Jovens”, A Liahona, novembro de 2011, p. 16).

Em Alma 44:7–10, Zeraemna declarou não acreditar 
que Deus fosse a fonte de força dos nefitas. Ele con-
cordou em fazer os lamanitas entregarem suas armas, 
mas recusou-se a celebrar um convênio de paz. Leia 
a resposta de Morôni em Alma 44:11. Reflita sobre 
a seguinte pergunta: por que era importante, a seu 
ver, que Morôni fizesse um convênio de paz com os 
lamanitas?

Embora muitos lamanitas tenham feito um convê-
nio de paz, Zeraemna arregimentou o restante de 
seus homens para lutar contra o exército de Morôni. 
Quando os nefitas caíram sobre os lamanitas e come-
çaram a matá-los, Zeraemna viu que a destruição de 
seu exército era iminente e prometeu fazer um convê-
nio de paz (ver Alma 44:12–20).

 7. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como 
você aplicará alguns dos princípios e das verdades apren-

didos nesta lição para proteger-se das tentações e dos ataques 
do adversário e para realizar seus desejos e metas justos.

 8. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 43–44 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 21: DIA 1

Alma 45–49
Introdução
Depois de dar as instruções finais a seu filho Helamã, 
Alma retirou-se do meio do povo de Néfi e nunca 
mais foi visto. Durante os tempos difíceis vividos pelos 
nefitas logo em seguida, Helamã e o capitão Morôni 
tornaram-se os líderes espirituais e militares. O líder 
lamanita Amaliquias deu vazão, de modo egoísta, a 
seus desejos injustos, usando táticas que lembravam 
as do diabo. O capitão Morôni preparou seu povo para 
ser fiel a Deus nesses tempos difíceis.

Alma 45
Helamã acredita nas palavras de seu pai, Alma, e inicia seu 
ministério
Recorde uma entrevista que você teve com um dos pais 
ou um líder do sacerdócio. Pense nos tipos de perguntas 
feitas. Antes de ir embora da terra, Alma fez a Helamã 
três perguntas importantes. Leia Alma 45:2–7 e identifi-
que e marque essas perguntas. (As “palavras” mencio-
nadas por Alma no versículo 2 podem ser encontradas 
em Alma 37:1.) Pense em como você responderia às 
perguntas de Alma: Você crê nas escrituras? Crê em 
Jesus Cristo? Guardará os mandamentos?
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Depois que Helamã prestou testemunho, Alma con-
versou com ele sobre o futuro dos nefitas. Profetizou 
sobre sua destruição e a destruição de qualquer outro 
povo que amadurecesse na iniquidade naquela terra 
escolhida. Leia Alma 45:16 e reflita sobre a seguinte 
verdade contida nesse versículo: O Senhor não pode 
encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância.

Para ajudar você a entender esse princípio, lembre que, 
por meio de Sua Expiação, o Salvador pagou o preço 
por todos os nossos pecados caso nos arrependamos e 
busquemos Seu perdão. Deus não pode tolerar o pecado 
em grau algum. No entanto, como o Salvador estava 
disposto a sofrer em nosso favor, não precisamos pade-
cer por nossos pecados se nos arrependermos.

Leia Doutrina e Convênios 1:31–33. Você pode anotar 
esses versículos como referência cruzada ao lado de 
Alma 45:16.

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Quais são seus sentimentos em 

relação ao Salvador ao pensar na disposição Dele para pagar o 
preço por seus pecados?

Conforme registrado em Alma 45:20–24, Helamã ini-
ciou Seu ministério como profeta do Senhor e líder da 
Igreja. Ele e outros líderes da Igreja nomearam sacer-
dotes e professores para as diversas congregações, mas 
por causa das contendas e do orgulho crescente, as 
pessoas se recusaram a dar ouvidos a seus líderes.

Alma 46
O capitão Morôni reúne os justos para defender seus 
direitos e sua religião
Conforme registrado em Alma 46:1–7, algumas pessoas 
que estavam com raiva de Helamã e de seus irmãos 
optaram por sair da Igreja e seguir um homem iníquo 
chamado Amaliquias, que pretendia ser rei. Leia Alma 
46:8–10 e identifique as lições que Mórmon desejava 
que aprendêssemos com essa situação perigosa.

Para ajudar a defender a liberdade das pessoas, Morôni, 
que era o comandante geral dos exércitos nefitas, rasgou 
sua túnica e usou um pedaço dela para fazer um “estan-
darte da liberdade” para reunir as pessoas em defesa da 
liberdade.

Leia Alma 46:12–13 e marque o que Morôni escreveu no 
estandarte da liberdade. Identifique como ele se prepa-
rou para apresentar o estandarte da liberdade ao povo. 
Pondere o que esses versículos ensinam sobre o caráter 
de Morôni. Leia também Alma 48:11–13, 17–18 para 
entender melhor o caráter do capitão Morôni. Você pode 
marcar as características de Morôni que você gostaria de 
desenvolver mais plenamente em sua própria vida.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma ou mais das características de Morôni citadas em 

Alma 46:12–13 e Alma 48:11–13, 17–18. Explique por que você 
gostaria de ter essas características e como pode esforçar-se para 
desenvolvê-las.

Leia Alma 46:18–22 e identifique como as pessoas aten-
deram ao convite de Morôni para lutar pela liberdade. 
O convênio descrito no versículo 20 é uma promessa 
especial que esse grupo de nefitas fez com Deus.

De acordo com Alma 46:20, por que Morôni desejava 
que os nefitas fizessem um convênio com Deus para 
defender seus direitos e sua religião?   
 

Conforme registrado em Alma 46:28–37, os nefitas 
que se uniram ao capitão Morôni capturaram o exér-
cito de Amaliquias. No entanto, Amaliquias e alguns 
outros escaparam e se uniram aos lamanitas. Muitos 
dos seguidores de Amaliquias que foram capturados 
fizeram o convênio de apoiar a liberdade. Quem não 
o fez foi condenado à morte. Com a experiência dos 
nefitas, podemos aprender este princípio: Quando 
somos valentes na obediência aos mandamentos 
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como o capitão Morôni, Deus nos fortalecerá e nos 
abençoará.

Após a batalha, o capitão Morôni hasteou o estandarte 
da liberdade em todas as torres da terra dos nefitas 
como lembrança da causa pela qual eles tinham feito 
o convênio de lutar e de quem eles tinham prometido 
proteger (ver Alma 46:36).

No livreto Para o Vigor da Juventude, a Primeira Presi-
dência disse: “Nossos queridos rapazes e moças, depo-
sitamos grande confiança em vocês. Cada um de vocês 
é um amado filho ou filha de Deus, e Ele Se importa 
com você. Você veio à Terra em uma época de grandes 
oportunidades, mas também de grandes desafios. Os 
padrões deste livreto vão ajudar você nas importantes 
escolhas que faz agora e ainda fará no futuro. Promete-
mos que se você cumprir os convênios que fez e seguir 
estes padrões, será abençoado(a) com a companhia do 
Espírito Santo, sua fé e seu testemunho vão ficar mais 
fortes, e você vai desfrutar uma felicidade cada vez 
maior (2011, p. ii).

 3.  Com base no que você aprendeu na mensagem da 
Primeira Presidência, responda às seguintes perguntas em 

seu diário de estudo das escrituras:
 a. Que promessas lhe são feitas caso cumpra os convênios do 
evangelho que você fez e os padrões do livreto Para o Vigor da 
Juventude ?
 b. Consulte o sumário do livreto Para o Vigor da Juventude e 
escolha um dos padrões que lá aparecem. De que modo a obser-
vância desse padrão abençoou sua vida ou como pode vir a 
abençoá-la no futuro?

Alma 47
Amaliquias torna-se o rei dos lamanitas por meio de 
traição e ardis
O que você faria se estivesse em guerra e alguém lhe 
apresentasse um livro com os planos do inimigo para 
destruir você e sua família? Alma 47 pode nos ajudar 
a compreender melhor os planos de nosso inimigo, o 
diabo.

Alma 47 registra os muitos ardis que Amaliquias utilizou 
para tornar-se rei dos lamanitas a fim de comandar o 
exército lamanita contra os nefitas. Seu maior desejo era 
reduzir todos os nefitas ao cativeiro, com ele como rei.

Amaliquias e seus seguidores foram primeiro para 
a terra de Néfi, onde viviam os lamanitas. O rei dos 
lamanitas desejava guerrear contra os nefitas, mas 
muitos em seu povo estavam com medo. Então o rei 
pediu que Amaliquias compelisse os lamanitas teme-
rosos a engrossar as fileiras de combate. Amaliquias 
marchou para o refúgio nas montanhas para onde 

essas pessoas tinham fugido, mas não queria ajudar o 
rei. Ele queria tornar-se o líder dos lamanitas temero-
sos enganando seu líder, Leônti, para que saísse de seu 
refúgio nas montanhas. Amaliquias pretendia matar 
Leônti com veneno quando ele descesse.

Estude Alma 47:10–12. Quantas vezes Amaliquias ten-
tou Leônti para que saísse de seu refúgio? Leia tam-
bém Alma 47:17–19. Como Amaliquias matou Leônti 
depois que ele desceu das montanhas?

O Élder Robert D. Hales, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, ensinou que as pessoas de 
hoje podem tentar destruir nossa fé e nosso 
testemunho tentando-nos a sair de nosso 
refúgio espiritual e a entrar no território do 
diabo: “No Livro de Mórmon, lemos sobre 

Leônti e seus homens que acamparam numa montanha. 
O traidor Amaliquias instou Leônti a ‘descer’ e encon-
trá-lo no vale. Mas quando Leônti desceu a montanha, 
foi envenenado ‘aos poucos’ até morrer, e seu exército 
caiu nas mãos de Amaliquias (ver Alma 47). Com 
argumentos e acusações, algumas pessoas tentam nos 
rebaixar. Porém, é no nível mais elevado que se encontra 
a luz. (…) É no alto que reside a segurança. Lá está a 
verdade e o conhecimento” (“Coragem Cristã: O Preço 
de Seguir a Jesus”, A Liahona, novembro de 2008, p. 72).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Quais são algumas maneiras pelas quais Satanás procura 
fazer com que “desçamos” do terreno espiritual elevado?
 b. A seu ver, Satanás tenta levar os jovens a rebaixar seus 
padrões “aos poucos”? Pode identificar um exemplo de como 
ele procura fazer isso?
 c. Que coisa específica você pode fazer para ficar em terreno 
espiritualmente elevado? A qual padrão do evangelho você pre-
cisa dar atenção para não rebaixar esse padrão “aos poucos”?

Assim como o fez com Amaliquias, Satanás procura 
destruir-nos e nos tenta pouco a pouco a rebaixar 
nossos padrões.

Alma 48–49
O capitão Morôni inspira os nefitas a se fortalecerem 
física e espiritualmente
Enquanto Amaliquias estava tentando obter poder 
por meio de “fraude e engano” (Alma 48:7) contra os 
lamanitas e nefitas, Morôni agia de modo muito dife-
rente. Leia Alma 48:7–10 e identifique o que Morôni 
fez quando soube que Amaliquias em breve coman-
daria os exércitos lamanitas contra os nefitas. Você 
pode marcar estas ideias: (1) Ele preparou o povo para 
ser fiel a Deus nos momentos de dificuldade (ver o 
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versículo 7). (2) Ajudou o povo a se fortalecer em seus 
pontos fracos (ver os versículos 8–9). (3) Preparou o 
povo para apoiar e defender a “causa dos cristãos” ou 
a Igreja (ver o versículo 10).

Assim como Morôni ajudou seu povo a se preparar 
para suportar tempos difíceis, os líderes da Igreja de 
nossa época nos dão conselhos para ajudar a nos 
preparar para os momentos de dificuldade. Você pode 
escrever a seguinte verdade em suas escrituras ao lado 
de Alma 48:7–10: Se seguirmos os conselhos dos 
servos do Senhor, estaremos preparados para as 
dificuldades da vida.

Inicialmente, os lamanitas pretendiam atacar a cidade 
de Amonia e depois a cidade de Noé, que eram cidades 
nefitas fracas. Leia Alma 49:4–5 para ver a reação dos 
lamanitas quando viram a preparação dos nefitas na 
cidade de Amonia. Os lamanitas decidiram não atacar a 
cidade, pois estava muito bem preparada para ataques. 
Leia Alma 49:12–14 para ver a reação dos lamanitas 
quando tentaram atacar a cidade de Noé.

 5. Dedique alguns minutos para estudar vários discursos 
da última conferência geral (na revista A Liahona). Em 

seu diário de estudo das escrituras, resuma os conselhos dados 
por um ou mais dos oradores. Como esses conselhos podem aju-
dar você a se preparar para os momentos de dificuldade em sua 
vida? Como você pode aplicar esses conselhos em sua vida?

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 45–49 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 21: DIA 2

Alma 50–52; 54–55
Introdução
O capitão Morôni continuou a ajudar seu povo a 
defender-se fortificando suas cidades. Os nefitas tive-
ram sucesso contra os lamanitas até que a rebeldia e 
a iniquidade começaram a enfraquecê-los. Apesar do 
empenho de Morôni para unir e defender o povo, os 
nefitas perderam muitas cidades por causa das disputas 
internas. Por fim, Morôni, Teâncum e Leí retomaram a 
cidade de Muleque e derrotaram um dos maiores exér-
citos lamanitas. Amoron, o líder iníquo dos lamanitas, 
tentou negociar uma troca de prisioneiros, mas Morôni 

libertou os prisioneiros nefitas sem derramamento de 
sangue. Morôni manteve-se firme e não cedeu às pres-
sões de Amoron e seus súditos.

Alma 50–51
Os nefitas são fortalecidos e prosperam quando são 
obedientes ao Senhor e permanecem unidos
Pense numa ocasião de sua vida em que você se esfor-
çou para superar um desafio, como uma tentação, um 
problema de saúde, uma dificuldade na escola ou um 
problema de relacionamento com amigos ou fami-
liares. Você gostaria de ter tido maior força espiritual 
naquela época?

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira 
Presidência, disse: “À medida que as forças 
que nos cercam se tornarem mais intensas, 
a força espiritual que antes nos bastava 
deixará de ser suficiente. E seja qual for o 
ponto máximo que pensamos que nossa 

força espiritual poderia vir a alcançar, teremos a oportu-
nidade de desenvolver força ainda maior. Tanto a 
necessidade de força espiritual quanto a oportunidade 
de adquiri-la aumentarão de tal forma que não as 
poderemos negligenciar sem nos colocar em risco” 
(“Always” [“Sempre”], Ensign, outubro de 1999, p. 6).

Os preparativos que os nefitas fizeram para suas 
batalhas podem nos ajudar a aprender esta verdade: 
Se nos prepararmos espiritualmente, poderemos 
vencer os desafios da vida.

Leia Alma 50:1–6. O que os nefitas fizeram para cons-
truir fortificações em torno de suas cidades? Leia Alma 
50:7. O que mais os nefitas fizeram para se preparar 
para a batalha?

Os nefitas construíram fortificações que os protegeram 
num momento de grande dificuldade. Podemos seguir 
seu exemplo edificando nossa força espiritual agora 
de modo a termos a força de que precisaremos num 
momento difícil. O modo mais eficaz de edificar força 
espiritual é o empenho sistemático e diário. Tornamo-
nos fortes espiritualmente por meio de ações como 
estudar as escrituras regularmente, orar, ir às reuniões 
da Igreja, cumprir nossos chamados, expressar gratidão 
a Deus, servir ao próximo e escutar e acatar os conse-
lhos de nossos líderes da Igreja.

 1. Complete as seguintes frases em seu diário de estudo 
das escrituras:

 a. Posso adquirir mais força espiritual (enumere algumas coisas 
que você pode fazer).
 b. Com mais constância, vou (escolha uma ação da lista que 
você acabou de elaborar) -------------------- todos os dias para 
aumentar minha força espiritual.
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Leia Alma 50:19–23 e identifique como o Senhor aben-
çoou os nefitas que foram fiéis a Ele apesar das circuns-
tâncias difíceis que estavam vivendo. Você pode escrever 
este princípio perto dos versículos: A fidelidade a Deus 
proporciona bênçãos, mesmo num mundo contur-
bado. Leia Alma 50:21 para ver o que, segundo Mór-
mon, fez os nefitas perderem essas bênçãos.

Durante o período em que o capitão Morôni comandou 
os nefitas em suas batalhas contra os lamanitas, Paorã 
tornou-se o juiz supremo dos nefitas. Ele era um homem 
justo e empenhou-se para estabelecer a paz na terra. 
No entanto, um grupo de nefitas desejou mudar as leis 
nefitas para que fossem governados por um rei, não 
um sistema de juízes. A questão foi levada a votação, 
e a maioria optou por manter o sistema de juízes. No 
entanto, os “realistas” não deram ouvidos à voz do povo 
e se recusaram a lutar ao lado dos demais nefitas quando 
os lamanitas vieram atacá-los. Morôni teve que coman-
dar seus exércitos contra os realistas para forçá-los a se 
unirem aos nefitas. Isso enfraqueceu muito os nefitas em 
suas batalhas contra os lamanitas (ver Alma 51:1–21).

Leia Alma 51:22–27 e procure evidências de que os 
lamanitas conseguiram vencer os nefitas por causa das 

contendas com os realistas. Pense neste princípio: A 
divisão e as contendas destroem a paz.

 2. Leia Alma 50:39–40 e Alma 51:22 e observe a dili-
gência com que Paorã e o capitão Morôni procuraram 

estabelecer a paz entre seu povo. Pense numa ocasião em sua 
vida em que você presenciou contendas, seja entre amigos, fami-
liares, colegas de escola ou outras pessoas. Pense também nas 
características de alguém que se esforça para estabelecer a paz. 
Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre as caracte-
rísticas que um pacificador pode ter.

Alma 52
Morôni e Teâncum trabalham juntos para derrotar os 
lamanitas
Conforme registrado em Alma 51:33–34, Amaliquias 
foi morto por Teâncum, um dos maiores líderes mili-
tares nefitas. Após a morte de Amaliquias, seu irmão 
Amoron assumiu o comando dos exércitos lamanitas. 
Morôni deu instruções a Teâncum para continuar a 
fortalecer e proteger a porção norte da terra de Abun-
dância e, se possível, retomar quaisquer cidades nefitas 
ocupadas no momento pelos lamanitas (ver Alma 
52:1–10). Leia Alma 52:15–17 e identifique por que 
Teâncum resolveu não atacar a cidade de Muleque.

Teâncum sabia que, quando o inimigo estava em sua 
fortificação, seria difícil derrotá-lo. Com essa experiên-
cia dos nefitas, podemos aprender este princípio: Se 
evitarmos as fortificações do adversário, consegui-
remos evitar e vencer as tentações.

 3.  Quais são alguns lugares que poderiam ser considera-
dos fortificações do adversário? (Trata-se de lugares ou 

situações onde podemos ser influenciados a pecar se lá nos 
encontrarmos — por exemplo, uma festa onde as pessoas estão 
tomando bebidas alcoólicas ou assistindo a um filme impróprio.) 
Escreva em seu diário de estudo das escrituras alguns desses 
lugares. Escreva também por que você acha que não deve ir a 
esses lugares.

Era uma época difícil para os nefitas porque os lama-
nitas haviam ocupado muitas cidades nefitas enquanto 
os nefitas estavam lutando contra os realistas. Os 
lamanitas estavam usando essas cidades como fortifi-
cações, por isso os nefitas estavam tendo dificuldade 
para retomá-las. Morôni elaborou um plano para 
expulsar os lamanitas da cidade de Muleque a fim de 
que os nefitas a reconquistassem. Leia Alma 52:21–26 
para ver o que Morôni e Teâncum fizeram.

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
Morôni e Teâncum fizeram para retomar a cidade de 

Muleque (ver Alma 52:21–26). Escreva também o que você acha 
de Morôni como general. De que modo ele foi um bom general 
para os nefitas?
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Alma 54–55
Morôni se recusa a trocar prisioneiros com Amoron 
e retoma a cidade de Gide
No decorrer da guerra entre os lamanitas e os nefitas, 
ambos os lados haviam capturado muitos prisionei-
ros de guerra. O líder lamanita Amoron enviou uma 
epístola a Morôni propondo que os dois lados trocas-
sem prisioneiros. Morôni faria a troca com satisfação, 
pois assim os nefitas capturados seriam soltos e seus 
exércitos não precisariam alimentar e vigiar prisionei-
ros lamanitas (ver Alma 54:1–2).

No entanto, nas correspondências entre ele e Amoron, 
Amoron exigiu que os nefitas se rendessem e deixas-
sem os lamanitas governá-los. Ele disse que os nefitas 
eram assassinos e que se tratava de uma guerra justa 
para os lamanitas. Declarou também que não havia 
Deus (ver Alma 54:16–24).

Quando Morôni recebeu essa epístola, sabia que Amo-
ron estava mentindo. Amoron tinha plena consciência de 
que os lamanitas não tinham um motivo justo para com-
bater os nefitas. Morôni disse que não trocaria prisionei-
ros e não daria mais força aos lamanitas. Ele encontraria 
uma maneira de resgatar os prisioneiros nefitas sem 
precisar negociar por eles (ver Alma 55:1–2).

Leia Alma 55:3–24 para ver o que Morôni fez para 
resgatar os prisioneiros nefitas.

Ao se recusar a ceder às exigências de Amoron e 
encontrar um meio de libertar os prisioneiros nefi-
tas, Morôni impediu os lamanitas de ganhar uma 
grande vantagem sobre os nefitas e acabou por ficar 
em posição de força em relação aos lamanitas. Uma 
verdade que podemos aprender com o exemplo de 
Morôni é a seguinte: Se confiarmos no Senhor e 
obedecermos a Ele com exatidão, Ele nos apoiará 
em nossas lutas.

A história que se encontra em Alma 55:3–24 é uma 
empolgante história de resgate. Pense num familiar ou 
amigo que ia gostar de ouvir essa história e encontre 
uma ocasião para contá-la. Você também pode com-
partilhar com essa pessoa o princípio em negrito do 
parágrafo acima e explicar por que Morôni é um exem-
plo desse princípio.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 50–52; 54–55 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 21: DIA 3

Alma 53; 56–58
Introdução
Helamã e o capitão Morôni lutaram contra os lamani-
tas em diferentes partes da terra. Helamã enviou uma 
epístola a Morôni descrevendo as batalhas de seus 
exércitos com os lamanitas e expressando sua con-
fiança e satisfação com a grande fé dos 2.060 jovens 
guerreiros. Por causa da fé e coragem desses guerrei-
ros nefitas, o Senhor os ajudou a vencer batalhas e os 
abençoou com confiança e esperança em seus momen-
tos de aflição.

Alma 53; 56
Os exércitos de Antipus e Helamã vencem o exército mais 
forte dos lamanitas
Enquanto o capitão Morôni lutava contra os lamanitas 
numa parte da terra, Helamã comandava seu exér-
cito em outra região. Entre os homens de seu exército 
havia 2.000 jovens filhos do povo de Amon. Os pais 
desses jovens haviam feito convênio de nunca mais 
pegar em armas contra seus inimigos, mas seus filhos 
não tinham feito o convênio, assim puderam ajudar os 
exércitos nefitas (ver Alma 53:10–18).

 1. Faça o seguinte desenho em seu diário de estudo das 
escrituras: Leia Alma 53:18–21 e procure trechos que 

descrevam as características que os 2.000 rapazes tinham desen-
volvido antes de seu serviço militar. Relacione os trechos que 
você achar abaixo do título “Características desenvolvidas antes 
da batalha”. Você pode marcar essas expressões nas escrituras.

Antipus, líder militar nefita, contava com números 
muito menores que o inimigo lamanita ao lutar com 
seu exército para defender sua parte da terra. Antipus 
regozijou-se quando Helamã trouxe os 2.000 jovens 
guerreiros para ajudá-lo (ver Alma 56:9–10).

Características 
desenvolvidas antes 

da batalha

Características 
demonstradas 

durante a batalha

Jovem Guerreiro — Jovem SUD
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Em sua primeira batalha contra o inimigo, os 2.000 
jovens guerreiros forçaram o exército mais forte dos 
lamanitas a bater em retirada, e o comandante nefita 
Antipus ordenou a seu exército que saísse no encalço 
dos soldados lamanitas. O exército de Antipus alcançou 
o exército lamanita, que parou de lutar contra eles. Os 
jovens guerreiros, que estavam à frente, perceberam que 
os lamanitas tinham parado de persegui-los. Eles não 
sabiam se os lamanitas haviam parado para enganá-los 
e fazê-los voltar para serem destruídos ou se os lamani-
tas haviam parado porque o exército de Antipus os sur-
preendera por trás. Portanto, Helamã não sabia se eles 
deviam voltar e atacar os lamanitas (ver Alma 56:29–43).

Leia Alma 56:43–48 e procure trechos que descrevam 
características que esses rapazes demonstraram num 
momento crítico da batalha. Aliste o que você encon-
trou em seu diário de estudo das escrituras embaixo do 
título “Características demonstradas durante a bata-
lha”. Você também pode marcar esses trechos em suas 
escrituras.

Estude Alma 56:49, 54–56 para ver o que aconteceu 
quando os 2.000 jovens guerreiros voltaram para lutar 
contra os lamanitas. Procure trechos que ilustrem esta 
verdade: Quando agimos com fé, podemos receber 
força de Deus.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como o fato de desenvolver as características dos jovens 
guerreiros pode ajudar você a agir com fé ao enfrentar situações 
desafiadoras?
 b. Descreva uma ocasião em que você (ou algum conhecido 
seu) agiu com fé e recebeu força de Deus para lidar bem com 
uma situação delicada.

Alma 57
O exército de Helamã retoma as cidades de Antípara e 
Cumêni
Helamã e seu exército conseguiram libertar as cidades 
de Antípara e Cumêni dos lamanitas. A essa altura, 
Helamã recebeu reforços para seu exército. Milhares de 
guerreiros da terra de Zaraenla se uniram ao exército, 
assim como 60 outros filhos do povo de Amon (ver 
Alma 57:1–12).

Logo depois que o exército de Helamã retomou a 
cidade de Cumêni, os lamanitas os contra-atacaram. 
O exército de Helamã travou uma luta sangrenta, na 
qual os 2.060 jovens guerreiros deram uma contri-
buição valiosa ao exército. Leia Alma 57:19–21 para 
verificar algumas características exibidas pelos jovens 
guerreiros nessa batalha. Você pode adicionar essas 
características à lista de “Características demonstradas 

durante a batalha” em seu diário de estudo das escri-
turas e marcá-las em suas escrituras.

 3.  Uma das características marcantes dos jovens guer-
reiros era o fato de obedecerem “com exatidão” (Alma 

57:21). Responda às seguintes perguntas em seu diário de estudo 
das escrituras:
 a. A seu ver, o que significa obedecer a um mandamento “com 
exatidão”?
 b. Em sua opinião, como a obediência estrita às palavras do 
comandante ajudou os jovens guerreiros a ganhar a batalha?
 c. Como a observância à risca aos mandamentos do Senhor pode 
ajudá-lo nas batalhas espirituais que você enfrenta na vida?

Escreva o seguinte princípio em suas escrituras ou em 
seu diário de estudo das escrituras: Se obedecermos 
ao Senhor com exatidão, Ele nos fortalecerá nas 
batalhas que enfrentarmos na vida. Leia a seguinte 
declaração do Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, que explicou por que é importante 
obedecer aos mandamentos de Deus “com exatidão”:

“[Vocês] encontrarão pessoas que escolhem quais 
mandamentos vão cumprir, ignorando os outros, que 
decidem quebrar. Chamo isso de obediência do tipo 
lanchonete. Essa prática de escolher o que cumprir 
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não funcionará. Ela vai conduzi-los à infelicidade. Para 
nos preparar para encontrar Deus, é preciso cumprir 
todos os Seus mandamentos. É preciso ter fé para obe-
decer a eles, e o cumprimento de Seus mandamentos 
vai fortalecer essa fé.

A obediência permite que as bênçãos de Deus sejam 
derramadas sem restrições. Ele vai abençoar Seus filhos 
obedientes, livrando-os do cativeiro e da desgraça. E 
vai abençoá-los com mais luz.

(…) A obediência aos mandamentos de Deus vai tra-
zer-nos proteção física e espiritual” (“Encarar o Futuro 
com Fé”, A Liahona, maio de 2011, p. 34).

Leia Alma 57:25–27 à procura de motivos pelos quais 
o Senhor concedeu Seu poder para proteger os jovens 
guerreiros. O que mais o impressiona em relação aos 
jovens guerreiros nesses versículos?

Mesmo quando formos justos, Deus nem sempre nos 
protegerá das dificuldades. Embora os jovens guerreiros 
tenham sido preservados da morte, todos foram feridos 
(ver Alma 57:25) e muitos outros nefitas justos foram 
mortos (ver Alma 57:26). No entanto, Deus sempre 
vai nos fortalecer em momentos de dificuldade e nos 
abençoar com as coisas de que precisamos. Por fim, Ele 

dará bênçãos eternas a todos os que obedecerem a Seus 
mandamentos.

Alma 58
Os exércitos nefitas esperam provisões e depois retomam 
a cidade de Mânti
Além das lutas que travou com os lamanitas, o exército 
de Helamã enfrentou outro tipo de adversidade. Suas 
batalhas foram travadas a certa distância de Zaraenla, 
que era o centro do governo nefita. O exército de Helamã 
vencera algumas batalhas dificílimas, mas não recebeu 
do governo o alimento, os suprimentos e os soldados 
adicionais de que necessitava. Eles não sabiam por que 
o governo não os estava apoiando (ver Alma 58:7–9).

 4. Leia Alma 58:10–12 e responda às seguintes 
perguntas:

 a. O que os nefitas fizeram quando enfrentaram essa 
situação difícil?
 b. Como o Senhor respondeu a suas súplicas e orações 
sinceras?
 c. De acordo com Alma 58:12, como a certeza concedida pelo 
Senhor ajudou Helamã e seu exército?

Escreva o seguinte princípio em suas escrituras ou em 
seu diário de estudo das escrituras: Se nos voltarmos 
para Deus em tempos difíceis, podemos receber 
confirmação divina que pode fortalecer nossa fé e 
nos dar esperança.

Apesar da fraqueza de seu exército, Helamã e seus 
homens conseguiram retomar a cidade de Mânti (ver 
Alma 58:13–41). Helamã atribuiu todos os sucessos do 
exército ao auxílio do Senhor (ver Alma 58:37).

Helamã continuou a maravilhar-se com o sucesso dos 
jovens guerreiros. Estude Alma 58:39–40 e procure 
palavras e frases que mostrem como os jovens guerrei-
ros eram valentes em circunstâncias difíceis. Se desejar, 
marque essas palavras ou frases em suas escrituras.

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma ocasião em que você recorreu a Deus num momento 

difícil e sentiu Seu apoio.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 53; 56–58 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 21: DIA 4

Alma 59–63
Introdução
Helamã escreveu uma epístola ao capitão Morôni, 
contando-lhe os esforços do exército e pedindo a ajuda 
do governo nefita. O capitão Morôni alegrou-se ao 
tomar conhecimento dos sucessos de Helamã, mas 
ficou indignado com o governo por deixar de enviar 
reforços. O capitão Morôni escreveu uma epístola para 
repreender o juiz supremo, Paorã. Em sua resposta, 
Paorã falou de uma rebelião contra o governo. Morôni 
marchou para ajudá-lo e derrotou os rebeldes. Em 
seguida, os exércitos nefitas conseguiram, unidos, der-
rotar os lamanitas. Após 14 anos de guerra, os nefitas 
desfrutavam novamente de paz na terra, o que permi-
tiu a Helamã e a seus irmãos voltar a atenção para a 
edificação da Igreja.

Alma 59
Os nefitas perdem uma fortificação, e o capitão Morôni fica 
desolado por causa da iniquidade do povo 
Quando o capitão Morôni recebeu uma carta de 
Helamã narrando os sucessos de seu exército, Morôni 
e seu povo se regozijaram. Morôni enviou então uma 
epístola a Paorã, o líder nefita em Zaraenla, pedindo-
lhe que enviasse reforço e provisões a Helamã. Mas 
não foi mandado nenhum reforço. Portanto, quando 
os lamanitas atacaram a cidade de Nefia, a população 
local foi forçada a fugir, e os lamanitas conquistaram 
a cidade.

Leia Alma 59:9–12 para ver qual foi a reação de 
Morôni à vitória lamanita. Marque em suas escrituras 
a seguinte frase de Alma 59:9: “era mais fácil impedir 
que a cidade caísse nas mãos dos lamanitas do que 
reconquistá-la”. Com essa frase, podemos aprender 
este princípio: É mais fácil e melhor permanecer 
fiel do que voltar à fé depois de se afastar.

 1. Estude a frase que você marcou em Alma 59:9 e o 
princípio em negrito no parágrafo anterior. Responda às 

seguintes perguntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Por que é mais fácil não cair em vícios de substâncias nocivas 
do que lutar para vencer o vício?
 b. Por que é mais fácil conservar um testemunho do que read-
quiri-lo depois de perdê-lo?
 c. Por que pode ser mais fácil permanecer ativo na Igreja do 
que voltar à Igreja depois de um período de inatividade?

Alma 60–62
Morôni pergunta a Paorã o motivo do descaso do governo
Depois que a cidade de Nefia foi invadida pelos 
lamanitas, o capitão Morôni decidiu fazer uma solici-
tação por escrito a Paorã, o juiz supremo em Zaraenla. 
Leia Alma 60:17–24 e procure as acusações feitas por 
Morôni sobre Paorã e o povo de Zaraenla.

Leia Alma 60:23 novamente e observe a referência do 
capitão Morôni à limpar primeiro o “vaso interior”. 
Ele referia-se à necessidade de extirpar a corrupção 
do governo nefita e de seu povo. Contudo, esse ver-
sículo pode aplicar-se também a nossa vida. Imagine 
que tenha colocado terra ou lama dentro uma xícara. 
Mesmo que lavasse a parte externa da xícara, você se 
sentiria à vontade para tomar algo nela?

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Se pensarmos em nós mesmos como “vasos”, o que significa, 
a seu ver, limpar o vaso interior?
 b. Por que a limpeza de nosso vaso interior nos ajudaria a servir 
melhor no reino do Senhor?

Conforme registrado em Alma 60:33–36, o capitão 
Morôni pediu a Paorã que enviasse homens e provisões 
para seu exército e o exército de Helamã. Se Paorã não 
o fizesse, Morôni ameaçou comandar uma expedição 
militar para Zaraenla para obrigá-lo a fazer. Paorã rece-
beu a epístola de Morôni e respondeu sem demora. 
Leia Alma 61:1–5 para descobrir o que estava aconte-
cendo em Zaraenla.

Leia Alma 61:9–14 e pense na reação de Paorã às 
acusações de Morôni. Se desejar, marque as afirmações 
que revelem a grandeza de caráter de Paorã. Em vez 
de se ofender, Paorã convidou Morôni para se unir a 
ele na força do Senhor para combater o inimigo. Leia 
Alma 62:1 para ver como Morôni se sentiu ao receber 
a resposta de Paorã.
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Escreva as seguintes verdades em seu diário de estudo 
das escrituras: Podemos optar por não nos ofen-
der com as palavras e ações alheias. Quando nos 
unimos em retidão a outras pessoas, ficamos mais 
fortes em nossas batalhas contra o mal.

O Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Após-
tolos, ensinou:

“Por meio do poder fortalecedor da 
Expiação de Jesus Cristo, vocês e eu 
seremos abençoados para evitar e vencer 
as ofensas. ‘Muita paz têm os que amam 
a tua lei, e para eles não há tropeço’ 
(Salmos 119:165). (…)

Morôni (…) escreveu a Paorã ‘a título de recriminação’ 
(Alma 60:2) e acusou-o duramente de negligência, 
indolência e indiferença. Paorã poderia facilmente 
ter-se ressentido com Morôni e sua mensagem, mas 
preferiu não se ofender. (…)

Um dos maiores indicadores da nossa maturidade 
espiritual é a maneira de reagirmos às fraquezas, à 
inexperiência e aos atos potencialmente ofensivos dos 
outros. Ainda que uma coisa, um incidente ou uma 
expressão pareçam ultrajantes, podemos optar por não 
nos ofendermos — e por dizermos como Paorã: ‘Não 
importa’ [Alma 61:9]” (“E para Eles Não Há Tropeço”, 
A Liahona, novembro de 2006, p. 89).

 3.  Pense numa ocasião em que você escolheu não 
se ofender com palavras e ações alheias. Escreva um 

parágrafo curto sobre a importância de optarmos por não nos 
ofendermos.

Conforme registrado em Alma 62, o capitão Morôni 
levou seu exército para Zaraenla para ajudar Paorã a 
derrubar os realistas — dissidentes nefitas que que-
riam instaurar a monarquia e fazer aliança com os 
lamanitas. Os realistas tinham impedido Paorã de 
enviar homens e suprimentos para socorrer Morôni e 
Helamã. Morôni e Paorã reuniram então forças e rece-
beram ajuda de outros exércitos nefitas para expulsar 
os lamanitas da terra. Nessa época, muitos lamanitas 
se arrependeram e uniram-se ao povo de Amon.

Imagine alguns dos desafios que as famílias e as pes-
soas devem ter vivido ao fim dessa guerra. Leia Alma 

62:39–41 para ver como os nefitas foram atingidos 
pelas tribulações da guerra. Ao ler, procure verdades a 
serem identificadas nesses versículos.

Escreva o princípio ou a verdade a seguir em suas 
escrituras ao lado de Alma 62: 39–41 ou em seu diário 
de estudo das escrituras: Podemos aproximar-nos do 
Senhor durante nossas provações.

 4. Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras. 

 a. A seu ver, por que algumas pessoas se aproximam do Senhor 
quando enfrentam provações ao passo que outras se afastam 
Dele?
 b. O que os capítulos sobre guerras lhe ensinaram sobre o signi-
ficado de ser discípulo de Jesus Cristo em momentos de dificul-
dade ou provação?

Alma 63
Muitos nefitas viajam para a terra do norte
Após a morte de Helamã (ver Alma 62:52), seu irmão 
Siblon ficou responsável pelos registros sagrados. Leia 
Alma 63:1–2 para ver que tipo de homem era Siblon. 
Conforme registrado em Alma 63, Morôni e Siblon 
morreram, e o filho de Morôni, Moronia, assumiu o 
comando dos exércitos nefitas.

Leia Alma 63:10–13. Antes de morrer, Siblon confiou 
a Helamã, que era o filho de Helamã, os registros 
sagrados. Helamã preservou os registros já existentes 
e começou a redigir o registro que viria a se tornar o 
livro de Helamã.

Alma 63:5–8 registra que muitos nefitas viajaram de 
barco para a terra do norte e nunca mais se ouviu falar 
deles. O fim de Alma 63 revela igualmente que mais 
uma vez começou a haver contendas entre lamanitas e 
nefitas. E assim se encerrou o longo e inspirador livro 
de Alma.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Alma 59–63 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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INTRODUÇÃO A  

Helamã
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Helamã, você aprenderá com 
o exemplo e os ensinamentos de grandes homens 
como Helamã, seus filhos Néfi e Leí, e Samuel, o 
lamanita, que corajosamente obedeceu ao Senhor e 
prestou testemunho Dele. O ministério desses homens 
demonstra que Deus confere poder para ajudar Seus 
servos a cumprir Sua vontade e que o empenho de 
homens justos pode abençoar milhares de pessoas. 
Você aprenderá também acerca das consequências 
que provêm do orgulho, da iniquidade e de combina-
ções secretas.

Quem Escreveu Este Livro? 
Mórmon compilou e resumiu os registros das placas 
maiores de Néfi para criar o livro de Helamã. O livro 
recebeu o nome de Helamã, filho de Helamã e neto 
de Alma, o Filho. Helamã recebeu os registros de 
Siblon, seu tio, e serviu em retidão como juiz supremo 
dos nefitas. Ele ensinou seus filhos, Néfi e Leí, a se 
lembrarem de seu Redentor, Jesus Cristo (ver Helamã 
5:9–14). Esses ensinamentos posteriormente inspira-
ram Néfi a desistir de seu cargo como juiz supremo 
para pregar o arrependimento aos nefitas e lamani-
tas. Após milhares de lamanitas se converterem, um 
profeta lamanita chamado Samuel, foi inspirado a 
pregar o arrependimento e profetizar entre os nefi-
tas, na mesma época de Néfi. O livro de Helamã tem 
por base os registros mantidos durante o governo e 
ministério de Helamã (Helamã 1–3) e Néfi (Helamã 
4–16). Os registros de Néfi incluíram as profecias e os 
ensinamentos de Samuel, o lamanita.

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
É provável que os registros originais usados como 
fontes para o livro de Helamã tenham sido escritos 
entre 52 a.C. e 1 a.C. Mórmon compilou esses registros 
em algum momento entre 345 d.C. e 385 d.C. . Mór-
mon não registrou onde estava quando compilou 
esse livro. 

UNIDADE 22: DIA 1

Helamã 1–2
Introdução
Após a morte do juiz supremo Paorã, houve uma grave 
contenda entre os nefitas sobre qual de seus filhos 
— Paorã, Paânqui e Pacumêni — deveria se tornar o 
novo juiz supremo. Paorã foi eleito pelo povo como 
novo juiz supremo. Um dos seguidores de Paânqui, 
um homem chamado Quiscúmen, que estava agindo 
por um bando secreto, assassinou Paorã, e Pacumêni 
foi escolhido como juiz supremo. Aproveitando essas 
contendas e essa divisão, os lamanitas conseguiram 
conquistar a capital dos nefitas, a cidade de Zaraenla, 
e matar Pacumêni. O general nefita, Moronia, reto-
mou a cidade de Zaraenla e Helamã foi nomeado juiz 
supremo. Quiscúmen foi morto enquanto tentava 
assassinar Helamã, e Gadiânton se tornou o líder do 
bando secreto.

Helamã 1
A contenda sobre quem deveria ser o juiz supremo permite 
que os lamanitas conquistem Zaraenla, a cidade capital 
dos nefitas
Pense na última vez que discutiu com alguém ou que 
testemunhou outras pessoas discutindo. Quais proble-
mas essas contendas causam? Ao estudar Helamã 1, 
procure pelos problemas que a contenda trouxe aos 
nefitas e pondere sobre o que é possível aprender com 
essa experiência.

Leia as passagens de escritura a seguir e escreva suas 
respostas para as perguntas nos espaços fornecidos:

•	Helamã	1:1–4.	O	que	causou	contendas	e	divisões	
entre o povo nefita?   
 

•	Helamã	1:5–8.	Quem	foi	escolhido	como	juiz	
supremo? Como os dois irmãos do novo juiz 
supremo reagiram?   
 

•	Helamã	1:9–12.	O	que	Quiscúmen	fez	e	qual	con-
vênio ele e seu bando secreto fizeram uns com os 
outros?   
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Durante esse período de contenda entre os nefitas, um 
homem chamado Coriântumr liderou os lamanitas em 
uma batalha contra a cidade de Zaraenla. Leia Helamã 
1:18–22 e identifique o que os lamanitas conseguiram 
fazer como resultado da contenda entre os nefitas.

Uma das verdades que podemos aprender neste relato 
é: A contenda é divisiva e nos torna vulneráveis 
à influência do adversário. Você pode escrever esse 
princípio em suas escrituras ao lado de Helamã 1:18.

 1. Para ajudá-lo a entender melhor este princípio, res-
ponda às seguintes perguntas no diário de estudo das 

escrituras:
 a. Uma moça estava discutindo com seus pais sobre seus amigos. 
Como esta contenda pode influenciar a atitude dela em relação a 
ouvir os conselhos dos pais sobre outras áreas da vida dela?
 b. Um rapaz sente raiva de alguém no quórum do sacerdócio. 
Como esta contenda pode influenciar o modo como ele age na 
igreja?
 c. Pense em uma área de sua vida na qual sente que há con-
tenda entre você e outras pessoas. O que especificamente você 
pode fazer para eliminar esta contenda de sua vida? Como pode 
realizar isso?

Helamã 1:22–30 registra que depois que os lamanitas 
conquistaram Zaraenla, eles começaram imediata-
mente a marchar em direção a cidade de Abundância 
para conquistá-la também. Os exércitos nefitas conse-
guiram cercar os lamanitas e derrotá-los. Muitos lama-
nitas foram mortos e aqueles que se renderam tiveram 
a permissão de voltar para suas próprias terras.

Helamã 2
Helamã torna-se o juiz supremo, e seu servo impede 
Quiscúmen de tirar-lhe a vida.
Antes de estudar Helamã 2, pense em como um rapaz 
ou uma moça fiel se esforçariam para resolver um erro 
ou um pecado. Ele ou ela tentariam encobertá-lo ou 
procurariam perdão do Senhor e daqueles que foram 
ofendidos?

Após Quiscúmen assassinar Paorã, ele e os membros 
de seu bando secreto prometeram uns aos outros 
que nunca diriam a ninguém quem havia cometido 
o assassinato. Leia Helamã 2:3–4 e preste atenção na 
frase “havia feito um pacto para que ninguém ficasse 
sabendo de suas iniquidades”. Então leia Doutrina e 
Convênios 58:43 e procure o meio pelo qual o Senhor 
deseja que ajamos quando fazemos algo errado.

 2. Com base no estudo de Helamã 2:3–4 e Doutrina e 
Convênios 58:43, escreva no diário de estudo das escritu-

ras as diferenças entre como o Senhor deseja que ajamos ao come-
termos um pecado e como Quiscúmen e seus seguidores agiram.

Helamã tornou-se o novo juiz supremo após a morte 
de Paorã e então Quiscúmen e seu bando secreto deci-
diram matá-lo também. Um homem chamado Gadiân-
ton tornou-se o líder do bando secreto nesta época. 
Leia Helamã 2:2–9 e escreva no espaço abaixo como 
Quiscúmen foi morto:   
 

Leia Helamã 2:10–14 e procure o que aconteceu ao 
bando de ladrões de Gadiânton. Mórmon alertou 
que grupos como os ladrões de Gadiânton, que eram 
chamados de “combinações secretas” (ver, por exem-
plo, Helamã 3:23), no fim causariam a destruição do 
povo nefita. Profetas anteriores do Livro de Mórmon 
também alertaram contra o envolvimento com combi-
nações secretas (ver 2 Néfi 26:22; Alma 1:12). O Livro 
de Mórmon ensina esse princípio: As combinações 
secretas podem levar à destruição da sociedade.

O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Após-
tolos, alertou sobre os perigos das combinações secretas 
nos dias atuais. Ao ler esse alerta, marque o que pode-
mos fazer para nos opormos às combinações secretas.

“O Livro de Mórmon ensina que as 
combinações secretas ligadas ao crime são 
um problema bastante grave, não apenas 
para as pessoas e famílias, mas para toda 
uma civilização. Entre as combinações 
secretas de nossos dias estão as quadri-

lhas, os cartéis do narcotráfico e as famílias do crime 
organizado. As combinações secretas de nossos dias 
funcionam de modo bastante semelhante aos ladrões 
de Gadiânton da época do Livro de Mórmon. (…) 
Entre seus propósitos estavam ‘matar e saquear e 
roubar e entregar-se à luxúria e a toda sorte de iniqui-
dades contrárias às leis de seu país e também às leis 
de seu Deus’ [Helamã 6:23].

Se não tomarmos cuidado, as combinações secretas 
atuais podem adquirir poder e influência de modo tão 
rápido e completo como aconteceu na época do Livro 
de Mórmon. (…)

O Livro de Mórmon ensina que o diabo é o ‘autor de 
todo o pecado’ e o fundador das combinações secretas 
[Helamã 6:30]. (…) Seu propósito é destruir as pes-
soas, famílias, comunidades e nações [ver 2 Néfi 9:9]. 
Até certo ponto, ele teve sucesso na época do Livro 
de Mórmon. E está tendo bastante sucesso em nos-
sos dias. É por isso que é tão importante que nós (…) 
defendamos firmemente a verdade e a justiça, fazendo 
tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a man-
ter a segurança de nossa comunidade.

“(…) [Podemos] ‘servir de testemunhas de Deus’ 
dando o exemplo, mantendo os padrões da Igreja e 
compartilhando nosso testemunho com as pessoas a 
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nossa volta [ver Mosias 18:9]” (“Defender a Verdade e 
a Justiça”, A Liahona, janeiro de 1998, p. 43).

Pense em uma ou mais maneiras que você pode aplicar 
o ensinamento do Élder Ballard de defendermos a ver-
dade e o que é certo em sua comunidade e em seu país.

 3.  Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 1–2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 22: DIA 2

Helamã 3–4
Introdução
Durante o período descrito nos primeiros capítulos de 
Helamã, os nefitas tiveram períodos de paz e passaram 
por períodos de contenda. Dezenas de milhares de 
nefitas filiaram-se à Igreja durante o período de paz. 
Após essa grande prosperidade, os membros mais 
humildes da Igreja cresceram na fé, apesar de serem 
perseguidos por aqueles que se haviam tornado orgu-
lhosos. Por muitos nefitas terem se tornado iníquos, 
eles perderam todas as terras do sul para os lamanitas.

Helamã 3
Muitos nefitas migram para o norte, enquanto a Igreja 
prospera em meio à iniquidade e à perseguição.
Leia Helamã 3:1–2 e observe que por vários anos 
“não houve contendas” entre o povo nefita. Agora 
leia Helamã 3:3, 19 e identifique palavras ou frases 
que mostram que as coisas haviam mudado entre os 
nefitas.

Helamã 3:4–16 explica que à medida que as contendas 
cresciam entre os nefitas, muitas pessoas se mudaram 
para o norte. Muitos nefitas se tornaram iníquos e 
uniram-se aos lamanitas.

Apesar das contendas e iniquidades, Helamã escolheu 
viver de modo diferente. Helamã estava servindo como 
juiz supremo dos nefitas e também como profeta entre 
eles. Leia Helamã 3:20 e identifique como Helamã 
foi descrito. (A palavra equidade significa justiça, sem 
preconceito ou favoritismo).

O que mais o impressionou a respeito de Helamã? Por 
que você acha que ele permaneceu tão forte durante 

esse período de contenda e iniquidade? Você pode 
marcar a palavra continuamente em Helamã 3:20.

Leia Helamã 3:22–26 e marque como os nefitas 
começaram a mudar para melhor. Quantas pessoas se 
uniram à Igreja?   
 

Mórmon usou frequentemente as frases “assim 
podemos ver”, “assim vemos” e “vemos” para apontar 
verdades que gostaria que aprendêssemos. Em Helamã 
3:27–30 essas frases são usadas várias vezes, mos-
trando que Mórmon queria que aprendêssemos algu-
mas lições importantes. Leia Helamã 3:27–30, marque 
as frases-chave e identifique as lições que Mórmon 
queria que aprendêssemos.

 1. Complete as designações a seguir no diário de estudo 
das escrituras:

 a. Escreva o que Mórmon gostaria que você aprendesse com 
Helamã 3:27–30 sobre as palavras de Deus.
 b. Escreva como o estudo das escrituras o tem ajudado a evi-
tar a iniquidade e a se manter no caminho que leva à presença 
de Deus.

Leia Helamã 3:32–34 e observe que alguns membros 
da Igreja começaram a perseguir outros membros da 
Igreja. Os perseguidores eram pessoas que diziam 
pertencer à Igreja, mas na verdade estavam cheios de 
orgulho e não acreditavam nos ensinamentos da Igreja. 
Suas ações fizeram com que os membros humildes da 
Igreja sofressem muitas aflições. Pense em como seria 
difícil ir à igreja e ser perseguido por outros membros 
da Igreja porque você escolheu seguir os profetas e os 
mandamentos de Deus.

Leia Helamã 3:35 para aprender como os membros 
fiéis da Igreja agiram durante o período de perseguição 
e aflição.

 2. Com base no estudo de Helamã 3:35, responda às 
perguntas a seguir no diário de estudo das escrituras:

 a. A fé que os membros humildes da Igreja tinham aumentou 
ou diminuiu durante o período de sua aflição?
 b. O que os membros humildes da Igreja fizeram que fortaleceu 
a fé que eles tinham?
 c. Quais bênçãos esses membros da Igreja receberam?

Ao estudar Helamã 3:33–35, podemos aprender que 
cada pessoa determina como a perseguição e a aflição 
a influenciará. Termine esta declaração com base no 
que aprendeu com estes versículos: Apesar da perse-
guição e provação, nossa fé em Jesus Cristo pode 
aumentar à medida que   
 . 
(Existem várias maneiras de completar esta sentença.) 
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Você pode escrever sua sentença nas escrituras, ao lado 
de Helamã 3:33–35.

 3.  Para ajudá-lo a entender melhor os ensinamentos 
desses versículos, responda duas ou todas as perguntas a 

seguir no diário de estudo das escrituras:
 a. Como a oração ou o jejum já o ajudou num período de per-
seguição ou provação?
 b. Em sua opinião, o que significa entregar o coração a Deus?
 c. Quando sua fé em Jesus Cristo aumentou durante um 
período de perseguição ou provação?

Leia Helamã 3:36–37 e identifique o estado espiri-
tual da maioria dos nefitas na época em que Helamã 
morreu.

Helamã 4
O Espírito do Senhor Se afasta dos nefitas, e os lamanitas 
conquistam todas as terras do sul dos nefitas.
Conforme registrado em Helamã 4, após a morte de 
Helamã, o orgulho e a contenda entre os nefitas fizeram 
com que muitos se unissem aos lamanitas. Os lamanitas 
travaram uma batalha contra os nefitas. Leia Helamã 
4:4–8 e marque no mapa o território que você acha que 
os lamanitas conquistaram.

 4. Divida uma página do diário de estudo das escrituras 
no meio traçando uma linha vertical no meio da página. 

No alto de um lado da página escreva: Frases que mostram as 
atitudes e as ações dos nefitas. Do outro lado da página escreva: 
Frases que mostram o que aconteceu como consequência dessas 

ações. Leia Helamã 4:11–13, 21–26 e escreva pelo menos três 
frases abaixo de cada título.

Um dos princípios importantes que aprendemos em 
Helamã 4 é este: O orgulho e a iniquidade nos sepa-
ram do Espírito do Senhor e nos deixam depen-
dendo de nossas próprias forças. Você pode escrever 
esse princípio em suas escrituras ao lado de Helamã 
4:23–25.

Na experiência dos nefitas, ser deixado por sua pró-
pria força geralmente significava perder as batalhas e 
suas terras (ver Helamã 4:25–26). Em nossa vida, ser 
deixado por nossa própria força pode significar perder 
a companhia do Espírito.

 5. Pense em quais “batalhas” você enfrenta na vida e 
escreva sobre uma ou mais delas no diário de estudo das 

escrituras. Escreva pelo menos uma coisa que você pode fazer 
para manter a companhia do Espírito em sua vida. Escreva tam-
bém seus sentimentos sobre a importância de ter o Espírito para 
ajudá-lo a enfrentar as batalhas da vida com a força do Senhor.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 3–4 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 22: DIA 3

Helamã 5
Introdução
Os nefitas continuaram em iniquidade até que a 
maioria deles escolheu a iniquidade em vez da retidão. 
Inspirados pelas palavras do seu pai, Néfi e Leí dedi-
caram-se a pregar o evangelho. Seu pai, Helamã, os 
havia ensinado sobre a importância de edificar a vida 
sobre o alicerce do Salvador. Após ensinar os nefitas, 
Leí e Néfi pregaram aos lamanitas e foram jogados na 
prisão. Após o Senhor libertar Néfi e Leí da prisão de 
modo milagroso, a maioria dos lamanitas se converteu 
ao evangelho.

Helamã 5:1–13
Helamã ensinou seus filhos Néfi e Leí para se lembrarem 
dos mandamentos de Deus e do poder de Jesus Cristo para 
ajudá-los
Leia as seis palavras e frases a seguir. Para ajudá-lo a 
completar a próxima atividade, tente lembrar-se de 

Terra do Norte

Abundância

Zaraenla
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cada uma delas. Será solicitado a você que as escreva 
de memória no diário de estudo das escrituras: família, 
pais, a Expiação de Jesus Cristo, profetas, o arrependimento 
leva à salvação, guardar os mandamentos.

 1. Feche o manual e escreva de memória as seis pala-
vras ou frases no diário de estudo das escrituras.

Verifique as respostas. Pense por um momento se foi 
fácil ou difícil lembrar-se das frases. Você acha que fez 
diferença o fato de ter sido informado de antemão que 
seria necessário escrever os itens de memória?

Leia a declaração a seguir do Presidente 
Spencer W. Kimball e pense sobre por que 
lembrar é uma palavra tão importante 
quando estamos tentando viver o evange-
lho: “Sabem qual é a palavra mais impor-
tante do dicionário? Pode ser o verbo 

lembrar. Como todos assumimos convênios — sabemos 
o que fazer e como fazer — nossa maior necessidade é 
lembrar” (“Circles of Exaltation” [Círculos de Exaltação, 
discurso para os educadores religiosos do SEI, 28 de 
junho de 1968], p. 5).

Hoje você estudará sobre duas pessoas que fizeram 
a diferença na vida de milhares de pessoas porque se 
lembraram das verdades que haviam aprendido com o 
pai. Durante o curso da lição de hoje, pondere sobre o 
que acha que o Senhor deseja que se lembre.

Conforme explicado em Helamã 5:1–4, Néfi renunciou 
ao cargo de juiz supremo porque as pessoas haviam 
se tornado muito iníquas. Ele e seu irmão, Leí, que-
riam dedicar todo o tempo que tinham para pregar a 
palavra de Deus. Ao começarem o ministério, eles se 
lembraram dos ensinamentos de seu pai, Helamã. Leia 
os versículos a seguir e resuma nas lacunas fornecidas 
o que Helamã pediu a seus filhos que se lembrassem. 
Você também pode marcar a palavra lembrar todas as 
vezes que ela aparecer nesses versículos.

•	Helamã	5:5–7	  
 

•	Helamã	5:9–11	  
 

•	Helamã	5:12	  
 

 2. Para ajudá-lo a entender melhor o que acabou de ler, 
responda às seguintes perguntas no diário de estudo das 

escrituras:
 a. Como o fato de lembrar o exemplo justo de alguém pode 
ajudá-lo a “[praticar] o bem”? (Helamã 5:7).
 b. O que você faz para se lembrar da Expiação de Jesus Cristo?

Leia novamente Helamã 5:12 procurando frases que 
apoiam este princípio: Se construirmos nosso ali-
cerce em Jesus Cristo, Satanás não terá poder sobre 
nós. (Helamã 5:12 é uma passagem de domínio das 
escrituras. Você pode marcá-la de modo distinto para 
conseguir localizá-la no futuro).

Imagine que lhe foi pedido para desenhar um edifício 
que jamais caísse. Pense em respostas para as seguin-
tes perguntas:

•	Que	tipo	de	alicerce	tal	edifício	precisaria	ter?
•	Como	um	alicerce	forte	ajuda	um	edifício	a	suportar	

o clima, os desastres naturais ou outras circunstân-
cias difíceis?

•	Quais	palavras	ou	frases	em	Helamã	5:12	sugerem	
que edificar sobre o alicerce de Jesus Cristo, nosso 
Redentor, não impedirá os ataques do adversário, 
mas lhe dará força para sobrepujá-los?

 3.  Escreva respostas para as seguintes perguntas no diá-
rio de estudo das escrituras:

 a. Em sua opinião, o que significa edificar o alicerce de sua vida 
sobre a rocha que é Jesus Cristo? Como está se esforçando para 
fazer isso em sua vida?
 b. Quando você conseguiu suportar uma tentação ou provação 
porque o alicerce de sua vida estava em Jesus Cristo?
 c. Como você pode melhorar para que o Salvador seja o ali-
cerce de sua vida?

Helamã 5:14–52
O Senhor protege Néfi e Leí na prisão e dispersa a escuridão 
dos seus raptores quando clamam a Ele e se arrependem
Conforme registrado em Helamã 5:14–19, Néfi e Leí 
pregaram o evangelho com grande poder na terra de 
Zaraenla e batizaram milhares de pessoas lá. Eles então 
viajaram para a terra de Néfi, que era a terra dos lama-
nitas. A atividade a seguir visa ajudá-lo a entender as 
experiências notáveis de Néfi e Leí entre os lamanitas.
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 4. Desenhe o gráfico a seguir em toda uma página no 
seu diário de estudo das escrituras. Depois leia os versí-

culos em cada caixa e desenhe uma figura simples ou escreva um 
breve resumo do que cada grupo de versículos descreve.

Néfi e Leí entre os lamanitas

Helamã 5:20–21 Helamã 5:22–25 Helamã 5:26–28

Helamã 5:29–34 Helamã 5:35–39 Helamã 5:40–44

Nessa experiência a nuvem de escuridão pode repre-
sentar o pecado, e o pilar de fogo que envolveu cada 
pessoa pode representar o Espírito Santo.

Revise os versículos 28 e 34 e escreva como o povo se 
sentiu quando estava na nuvem de escuridão:   
 

Revise os versículos 43 e 44 e escreva como as pessoas 
se sentiram quando estavam envoltas pelo pilar de 
fogo:   
 

Revise os versículos 41 e 42 e escreva o que as pessoas 
fizeram para remover a nuvem de escuridão, ou em 
outras palavras, arrepender-se dos pecados:   
 

Leia Helamã 5:45–47 e pondere sobre quais verdades 
você aprendeu com essa experiência acerca do arrepen-
dimento. Um dos princípios é: Quando exercemos fé 
em Jesus Cristo e nos arrependemos dos pecados, o 
Espírito Santo enche nosso coração de paz e alegria.

Em Helamã 5:48–52 aprendemos que cerca de 300 
lamanitas fizeram parte desse milagre e foram com-
pletamente convertidos ao evangelho. Eles segui-
ram adiante e ministraram ao seu povo até que “a 
maior parte dos lamanitas” também se convertessem 
(Helamã 5:50). Esses conversos “abandonaram suas 
armas de guerra” (Helamã 5:51) e “devolveram aos 
nefitas as terras de sua herança” (Helamã 5:52). Na 
maioria dos casos no Livro de Mórmon, as pessoas 
retomavam suas terras por meio de guerra, mas neste 
caso, os nefitas retomaram suas terras porque seus ini-
migos haviam se arrependido e aceitado o evangelho.

 5. Pense se está sentindo paz e alegria na vida. Pense 
acerca de quaisquer nuvens de escuridão que possam 

estar em sua vida, tais como pecados dos quais não se arrepen-
deu, contendas com familiares ou amigos, ou apenas falhas ao 
fazer coisas como ler as escrituras e orar regularmente. Escreva 
uma ou mais dessas coisas no diário de estudo das escrituras. 

Pondere sobre o que pode fazer para seguir o exemplo dos lama-
nitas em Helamã 5 e escreva o que pode fazer para convidar o 
Salvador para dissipar as nuvens de escuridão que talvez estejam 
sobre você. Como o arrependimento pode ser parte da solução 
que está procurando? Como o arrependimento o ajudará a edifi-
car sobre o alicerce de Jesus Cristo?

Domínio das Escrituras — Helamã 5:12
Leia Helamã 5:12 e identifique as palavras que sugerem 
imagens visuais a você (por exemplo, rocha, alicerce, 
vento, granizo, tempestade ). Para ajudá-lo a memorizar 
estes versículos, pegue um pedaço de papel e escreva 
nele a primeira letra de cada palavra neste versículo, a 
menos que a palavra sugira uma imagem visual. Então, 
no lugar de uma letra, desenhe uma figura simples que 
represente aquela palavra. Pratique recitar o versículo 
usando apenas seu pedaço de papel. Coloque seu papel 
em um lugar que o verá com frequência para ajudá-lo a 
lembrar das verdades neste versículo.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 5 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 22: DIA 4

Helamã 6–9
Introdução
Após os esforços missionários de Néfi e Leí, a reti-
dão dos lamanitas aumentou. Infelizmente, durante 
esse mesmo período, os nefitas tornaram-se iníquos 
e apoiaram os ladrões de Gadianton, resultando no 
afastamento do Espírito do Senhor do meio deles. Néfi 
profetizou que se os nefitas continuassem a viver em 
iniquidade, pereceriam. Em resposta, juízes corruptos 
incitavam muitos do povo à ira contra Néfi, enquanto 
alguns defendiam valentemente o profeta. Como um 
testemunho de que suas palavras seriam cumpridas, 
Néfi revelou que o juiz supremo havia sido assassinado 
por seu irmão. Quando as palavras de Néfi foram con-
firmadas, algumas pessoas o aceitaram como profeta.
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Helamã 6
Os lamanitas se tornam justos e lutam contra os ladrões 
de Gadiânton, enquanto os nefitas apoiam as combinações 
secretas

 1. Desenhe o seguinte no diário de estudo das escritu-
ras, deixando espaço para escrever acima e abaixo do 

diagrama:

A influência do Espírito em nossa vida

Conforme estudou no livro de Helamã, você deve ter visto que 
os nefitas fizeram escolhas que levaram o Espírito do Senhor a 
afastar-Se da vida deles, enquanto os lamanitas fizeram escolhas 
que convidaram o Espírito para estar presente na vida deles. Leia 
Helamã 6:1–5, 16–17, 34–36; procure o que os lamanitas fize-
ram para aumentar o Espírito do Senhor e escreva-os abaixo da 
seta para cima. Nos mesmos versículos, procure o que os nefitas 
fizeram que diminuiu o Espírito do Senhor e escreva-os abaixo da 
seta para baixo.
Um princípio importante que podemos aprender com 
os nefitas e lamanitas é: Ao acreditarmos nas palavras 
do Senhor e obedecermos a elas, Ele derramará Seu 
Espírito sobre nós. O oposto deste princípio também 
é verdade: Se não estivermos dispostos a acreditar 
nas palavras do Senhor e obedecer a elas, o Espírito 
do Senhor Se afastará de nós.

Veja o que escreveu em seu diagrama no diário de 
estudo das escrituras. Pense a respeito de como essas 
ações na metade superior são exemplos de ter o desejo 
de acreditar nas palavras do Senhor e obedecer a elas, 
enquanto aquelas da parte inferior são exemplos de ser 
duro de coração e não ter o desejo de ouvir ao Senhor.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Escolha uma das ações positivas (da parte superior do seu 
diagrama) que está fazendo ou fez na vida. Como essa ação 
convidou o Espírito Santo para sua vida?
 b. Veja as ações da metade inferior do seu diagrama. Por que 
você quer evitar fazer estas coisas?

Escolha uma coisa que você possa fazer para convidar 
cada vez mais o Espírito do Senhor para sua vida e 
esforce-se para trabalhar nisso na próxima semana.

Helamã 7
Néfi prega aos nefitas iníquos e chama-os ao arrependimento
O profeta Néfi serviu como missionário nas terras do 
norte por seis anos. Ele retornou para sua própria terra 
após tentar ensinar os nefitas, que haviam rejeitado 
suas palavras e permaneceram em seu estado iníquo. 
Ele estava muito desanimado. Leia Helamã 7:6–11 para 
saber o que Néfi fez.

Após as pessoas se reunirem para ouvir Néfi orando 
na torre do seu jardim, ele começou a ensiná-las (ver 
Helamã 7:12–29). Ele as alertou sobre as consequên-
cias de suas decisões e enfatizou este princípio: Se nos 
recusarmos a arrepender-nos dos pecados, perde-
remos a proteção do Senhor e as bênçãos da vida 
eterna.

Helamã 8:1–26
Juízes corruptos incitam o povo à ira contra Néfi 
Quais são algumas influências que os distraem de 
ouvir as palavras dos profetas? Ao estudar Helamã 8, 
procure ideias sobre o que você deve fazer quando se 
deparar com com tais influências.

Leia Helamã 8:1–6, procurando como os juízes nefitas 
(que também eram ladrões de Gadiânton) reagiram 
aos ensinamentos de Néfi. Enquanto lê, pondere nas 
seguintes perguntas: Qual era a principal mensagem 
dos juízes para o povo? De acordo com Helamã 8:4, 
por que os juízes não prenderam Néfi?

Pense no que faria se alguém tentasse persuadi-lo a 
ignorar o que os profetas ensinaram. Em Helamã 8, 
algumas pessoas falaram contra o que os juízes esta-
vam dizendo sobre Néfi. Leia Helamã 8:7–9 e marque 
o que as pessoas disseram para apoiar Néfi.

Veja Helamã 8:10 e observe o efeito que suas palavras 
tiveram na situação. Você pode escrever o princípio a 
seguir ao lado de Helamã 8:7–10: Se resistirmos ao 
mal, podemos impedi-lo de progredir.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva um 
breve parágrafo explicando por que você acha que o prin-

cípio declarado acima é importante em nossos dias.
 4. Responda a uma ou mais das seguintes perguntas em 
seu diário de estudo das escrituras:

 a. Como você pode resistir à influência que tenta persuadi-lo a 
ignorar os ensinamentos dos profetas ou resistir a eles?
 b. Quais podem ser meios apropriados para falar ousadamente 
contra tais influências e apoiar os profetas do Senhor?
 c. Quando você ou alguém que você conhece se opôs a tais 
influências? Quais foram os resultados?
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Conforme registrado em Helamã 8:11–23, Néfi lem-
brou ao povo todos os profetas que haviam testificado 
sobre Jesus Cristo. Ele ensinou aos nefitas este prin-
cípio: Ao exercermos fé em Jesus Cristo e sermos 
obedientes, receberemos vida eterna. Apesar de 
todos os profetas cujos ensinamentos confirmavam as 
palavras de Néfi, o povo rejeitou ele e sua mensagem. 
Leia Helamã 8:24–26 e identifique as consequências 
que os nefitas enfrentariam se continuassem a rejei-
tar os testemunhos dos profetas. Depois pondere as 
perguntas a seguir: Por que você acha que aqueles que 
negam consistentemente a verdade e se rebelam con-
tra Deus enfrentam graves consequências?

Helamã 8:27–9:41
Néfi revela que o juiz supremo foi assassinado por seu irmão
Como prova de que as pessoas estavam em um estado 
pecaminoso e que o que estava lhes falando acerca da 
sua destruição seria cumprido, Néfi revelou que o juiz 
supremo nefita havia sido assassinado. Néfi também 
declarou que tanto o homem que havia sido assassi-
nado quanto seu irmão eram membros do grupo dos 
ladrões de Gadiânton (ver Helamã 8:27–28).

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o prin-
cípio a seguir: As palavras dos profetas serão cumpri-

das. Imagine que você seja um detetive que está investigando o 
assassinato do juiz supremo. Encontre respostas para as seguin-
tes perguntas enquanto lê os versículos entre parênteses. Escreva 
as respostas no diário de estudo das escrituras.

Primeiro Dia da Investigação:
 a. Quando cinco pessoas foram averiguar as alegações de Néfi, 
o que descobriram? Por que caíram por terra? (Helamã 9:1–5)
 b. Quem as pessoas suspeitavam ser os assassinos? (Helamã 
9:7–8)

Segundo Dia da Investigação:
 c. Foi provado que quem era inocente? (Helamã 9:10–14, 18)
 d. Quem foi acusado? (Helamã 9:16, 19)
 e. Quais evidências Néfi deu sobre sua inocência? (Helamã 
9:25–36)
 f. Quem era o assassino? (Helamã 9:37–38)

Marque as respostas das seguintes perguntas em suas 
escrituras:

•	De	acordo	com	Helamã	9:5,	em	que	os	cinco	homens	
que descobriram o assassinato do juiz supremo acre-
ditavam e o que temiam?

•	De	acordo	com	Helamã	9:36,	o	que	Néfi	disse	que	
Seântum testificaria ao confessar o assassinato de 
seu irmão?

•	De	acordo	com	Helamã	9:39–41,	por	que	algumas	
pessoas acreditaram em Néfi?

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 6–9 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 23: DIA 1

Helamã 10
Introdução
Após o término do julgamento pelo assassinato do juiz 
supremo (ver Helamã 7–9), Néfi começou a voltar para 
casa. Ele ponderou o que o Senhor havia lhe mostrado 
e também se preocupou com a iniquidade das pessoas. 
No momento de desânimo de Néfi, o Senhor lhe falou 
e o abençoou para sempre com o poder selador. O 
Senhor deu a Néfi o mandamento de continuar a pre-
gar o arrependimento ao povo, um mandamento que 
ele obedeceu imediatamente.

Helamã 10:1–11
Néfi recebe o poder selador
Pense em uma época em 
que tentou da melhor 
maneira que podia fazer o 
que era certo, mas a rea-
ção das outras pessoas ou 
o resultado que você atin-
giu foi diferente do que o 
esperado. Em Helamã 10 
você lerá a respeito de 
como o Senhor aben-
çoou Néfi à medida que 
continuava a ser fiel em 
circunstâncias difíceis.

Após ser absolvido 
do assassinato do juiz 
supremo, Néfi descobriu 
que o povo não reagiu 
exercendo fé e arre-
pendendo-se depois de 
terem testemunhado os eventos dramáticos que foram 
tratados em Helamã 9. Néfi começou a voltar para 
casa sentindo-se desanimado. Leia Helamã 10:1–3 e 
procure sobre o que Néfi ponderava enquanto cami-
nhava para casa. Você pode marcar todas as vezes que a 
palavra meditar é mencionada nesses versículos. Medi-
tar significa refletir profundamente, geralmente sobre 

Uma configuração ideal para 
o aprendizado do evangelho 
consiste de ordem, reverência 
e um sentimento de paz. Tente 
remover interrupções que 
possam distraí-lo ao estudar 
e ponderar as escrituras. O 
Presidente Boyd K. Packer, Pre-
sidente do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou que “é 
mais fácil receber inspirações 
em locais tranquilos” e que a 
“reverência convida a revela-
ção” (“A Reverência Convida a 
Revelação”, A Liahona, janeiro 
de 1992, p. 23).

Criar um Ambiente 
de Aprendizado
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as escrituras e outras coisas de Deus. Quando combi-
nada com oração, a meditação sobre as coisas de Deus 
podem trazer revelação e aumentar o conhecimento.

Pense em respostas para as seguintes perguntas:

•	 Sobre	o	que	Néfi	estava	ponderando?
•	 Por	que	ele	estava	se	sentindo	“desanimado”	ou	triste?
•	O	que	aconteceu	enquanto	ele	estava	meditando?
Um princípio mostrado em Helamã 10:1–3 é: Ponderar 
as coisas do Senhor nos prepara para receber revela-
ção. Outros exemplos nas escrituras também ilustram 
esse princípio: Néfi meditou sobre coisas que seu pai, 
Leí, havia ensinado e aprendeu sobre sua veracidade 
(ver 1 Néfi 10:17; 11:1); o jovem Joseph Smith “refletiu 
(…) repetidamente” sobre Tiago 1:5 e a verdade lhe 
foi revelada (ver Joseph Smith—História 1:11–19); e o 
Presidente Joseph F. Smith ponderou e refletiu sobre as 
escrituras que tratavam da redenção para os mortos e a 
verdade lhe foi revelada (ver D&C 138:1–6, 11).

A maioria das pessoas recebe as revelações quando 
estão ponderando sobre as coisas do Senhor, no 
entanto, ela não vem por meio de ouvir vozes, ter 
visões ou outros meios dramáticos. O Élder David A. 
Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou:

“As revelações são concedidas de várias 
maneiras, inclusive, por exemplo, por 
meio de sonhos, visões, conversas com 
mensageiros celestiais e inspiração. 
Algumas revelações são recebidas ime-
diata e intensamente; outras são reconhe-

cidas gradual e sutilmente. (…)

Mais frequentemente, a revelação vem em pequenos 
incrementos ao longo do tempo e é dada de acordo 
com o desejo, a dignidade e a preparação. Essas 
comunicações do Pai Celestial gradual e mansamente 
‘[destilam-se] sobre [nossa] alma como o orvalho do 
céu’ (D&C 121:45). Esse padrão de revelação tende a 
ser mais comum do que raro e está evidente nas expe-
riências de Néfi, enquanto ele experimentava diversas 
abordagens para obter as placas de latão de Labão (ver 
1 Néfi 3–4). (…)

 As verdades fundamentais do evangelho restaurado 
não foram dadas ao Profeta Joseph Smith todas de 
uma vez no Bosque Sagrado. Esses tesouros inestimá-
veis foram revelados à medida que as circunstâncias e 
a ocasião eram propícias.

O Presidente Joseph F. Smith explicou como esse 
padrão de revelação ocorreu em sua vida: ‘Quando 
garoto (…), eu, com frequência, (…) pedia ao Senhor 
que me mostrasse maravilhas, para que eu pudesse 
receber um testemunho. Mas o Senhor reteve as mara-
vilhas e mostrou-me a verdade linha sobre linha (…) até 

me fazer saber a verdade, do alto da minha cabeça até a 
sola dos meus pés, e até que a dúvida e o medo fossem 
completamente purgados de mim. (…)’ (Conference 
Report, abril de 1900, pp. 40–41).

Como membros da Igreja, tendemos a enfatizar tanto 
as maravilhosas e dramáticas manifestações espiri-
tuais, que podemos deixar de apreciar e até podemos 
subestimar o padrão costumeiro pelo qual o Espírito 
Santo realiza Sua obra” (“O Espírito de Revelação”, 
A Liahona, maio de 2011, p. 87). 

 1. Escreva no diário de estudo das escrituras sobre uma 
ocasião quando sentiu que recebeu revelação pessoal. 

Quais foram as circunstâncias que resultaram na revelação? 
Como a ponderação o ajudou a receber revelação? (Lembre-se 
de que as revelações podem vir de várias formas. Podem envolver 
momentos súbitos ou graduais de iluminação e entendimento ou 
sentimentos de paz e certeza).

Reserve um tempo para ponderar regularmente em sua 
vida, como, por exemplo, durante as reuniões da igreja, 
antes e depois de oração e estudo pessoal, após ver ou 
ouvir a conferência geral, enquanto está jejuando ou 
enquanto estiver guardando o Dia do Senhor.

Imagine que tenha algo de grande valor para você e 
que precise deixá-lo aos cuidados de outra pessoa. Em 
quem você confiaria para cuidar dessa coisa? Por que 
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escolheu essa pessoa? O que essa pessoa fez para con-
quistar sua confiança?

Leia Helamã 10:4–5 e procure motivos pelos quais o 
Senhor confiou em Néfi. Infatigável significa “nunca 
se cansa”. Pondere nos exemplos de pessoas que você 
conhece e que parecem servir infatigavelmente ao 
Senhor, não importa quais sejam as circunstâncias.

A resposta do Senhor para Néfi em Helamã 10:4 
ensina o princípio: O Senhor nos confia bênçãos e 
responsabilidades quando colocamos a vontade 
Dele antes da nossa.

 2. Responda a uma ou mais das seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras:

 a. De quais maneiras você fica sabendo qual é a vontade do 
senhor em relação a sua vida?
 b. O que fez em sua vida recentemente que mostra ao Senhor 
que a vontade Dele é mais importante que a sua e é assim que 
você quer que seja em todos os momentos?
 c. Qual é uma área em sua vida na qual você poderia ser melhor 
em buscar e seguir a vontade do Senhor em vez da sua?

Leia Helamã 10:5–7 e identifique as bênçãos e promes-
sas que o Senhor concedeu a Néfi por ser confiável. 
Escreva as bênçãos e promessas ao lado do versículo 
correspondente:

Versículo 5:   
 

Versículo 6:   
 

Versículo 7:   
 

A bênção identificada em Helamã 10:7 é uma doutrina 
central do evangelho de Jesus Cristo: O poder selador 
é capaz de ligar ou desligar as coisas na terra e no 
céu. Você conhece outras pessoas nas escrituras que 
receberam o poder selador? Você pode cruzar referên-
cia de Helamã 10:7 com as escrituras a seguir: I Reis 17 
(Elias); Mateus 16:15–19 (Pedro); Doutrina e Convê-
nios 132:46 (Joseph Smith).

Leia Doutrina e Convênios 128:9 e identifique o que o 
Profeta Joseph Smith ensinou acerca do poder selador.

O Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias porta as mesmas chaves do poder sela-
dor. Assim como o Senhor pôde confiar em Néfi, Ele 
sabe que o presidente da Igreja não usará esse poder de 
qualquer forma contrária à Sua vontade. Essa autoridade 
seladora é delegada a outros portadores dignos do sacer-
dócio em todo o mundo, possibilitando que as ordenan-
ças do sacerdócio sejam ligadas na terra e no céu.

Pense a respeito da seguinte declaração feita pelo Élder 
Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
em relação à importância deste poder selador:

“Todas as coisas que não são seladas por 
este poder têm um fim quando os homens 
morrem. A menos que o batismo tenha 
um selo duradouro, ele não permitirá uma 
pessoa no reino celestial; a menos que o 
convênio do casamento eterno seja selado 

por esta autoridade, os participantes não serão levados 
à exaltação no mais alto céu dentro do mundo celestial.

Todas as coisas adquirem uma força e validade dura-
doura devido ao poder selador” (Mormon Doctrine 
[Doutrina Mórmon], segunda ed., 1966, p. 683).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De acordo com o Élder McConkie, o que acontece se uma 
ordenança não é selada pela devida autoridade?
 b. Como o poder selador influenciou sua vida e como você gos-
taria que ele abençoasse você no futuro?

Leia a seguinte afirmação feita pelo Élder Russell M. 
Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, de que o 
poder selador de Deus foi restaurado: “Os templos, as 
ordenanças, os convênios, as investiduras e os selamen-
tos foram restaurados, exatamente como profetizado. 
As ordenanças do templo permitem a reconciliação 
com o Senhor e selam as famílias para a eternidade. A 
obediência aos convênios sagrados feitos no templo nos 
qualifica para a vida eterna, que é o maior dom de Deus 
ao homem” (“Preparar-se para as Bênçãos do Templo”, 
A Liahona, outubro de 2010, p. 40).

De acordo com o Élder Nelson, o que nos qualifica 
para receber as bênçãos prometidas do poder selador?

Helamã 10:12–19
Néfi obedece ao mandamento do Senhor de pregar o 
arrependimento ao povo
Já lhe foi solicitado fazer algo por um de seus pais, 
seu patrão ou líder e você demorou a fazer ou não 
conseguiu fazer o que lhe foi pedido? Pense em qual 
mensagem você passa quando demora a agir no que 
lhe foi pedido.

Leia Helamã 10:11–12 e procure como Néfi respondeu 
ao mandamento que o Senhor lhe deu de pregar o 
arrependimento ao povo. O que mostramos ao Senhor 
quando agimos prontamente e rapidamente em res-
posta a Seus conselhos e mandamentos?
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 4. Leia Helamã 10:13–18. Depois, em seu diário de 
estudo das escrituras, escreva algumas sentenças sobre 

o que aprendeu com o exemplo que Néfi deu ao responder ao 
mandamento do Senhor. Escreva uma maneira como você pode 
aplicar isso em sua vida.

A fidelidade de Néfi mostrou que o Senhor podia 
confiar nele e ele foi abençoado com grande poder 
e proteção.

Revisão do Domínio das Escrituras
Para uma revisão do domínio das escrituras, leia 1 Néfi 
3:7; 2 Néfi 2:27; 2 Néfi 31:19–20; e Mosias 2:17. Pense 
em como esses versículos de domínio das escrituras se 
aplicam a Néfi e seu ministério em Helamã 10.

Busque meios de colocar a vontade do Senhor antes 
da sua e de obedecer prontamente. Ao servir fielmente 
ao Senhor como Néfi fez, Ele confiará em você e o 
abençoará.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 10 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 23: DIA 2

Helamã 11–12
Introdução
Helamã 11–12 cobre 14 anos de história nefita e mostra 
o povo passando por um ciclo de retidão e iniquidade. 
Devido ao orgulho, as pessoas recusaram-se a arrepen-
der-se das iniquidades. Néfi selou os céus, causando 
seca e fome. A seca e fome humilharam as pessoas e 
elas arrependeram-se e voltaram-se para o Senhor. 
Como não haviam escolhido ser humildes, as pessoas 
começaram facilmente a esquecer do Senhor seu Deus 
até perceberem o quanto precisavam da Sua ajuda. Em 
Sua misericórdia, Deus castiga Seu povo para trazê-los 
ao arrependimento e à salvação.

Helamã 11
Os nefitas passam por um ciclo de retidão e iniquidade

 1. Desenhe o ciclo de retidão e iniquidade a seguir em 
seu diário de estudo das escrituras. Esse ciclo é frequente-

mente chamado de “ciclo do orgulho”. Observe que o elemento 
número 4 do ciclo está faltando no diagrama. O que você acha 



232

que seria necessário para levar um povo da destruição e do sofri-
mento à retidão e prosperidade? Ao estudar Helamã 11 procure 
informações que possam ajudá-lo a preencher esse passo no ciclo.

Conforme leu em Helamã 10, o povo não ouviu as 
palavras que Deus deixou por meio do profeta Néfi. 
Revise Helamã 10:18 e identifique onde você acha que 
os nefitas estavam no ciclo do orgulho naquela época 
(o fim do 71º ano do reinado dos juízes).

A atividade de escritura a seguir o ajudará a ver este 
ciclo de retidão e iniquidade entre o povo do Livro de 
Mórmon durante os 14 anos de sua história. No gráfico 
a seguir, leia as referências de escritura de Helamã 11, 
escreva uma breve descrição das condições nefitas e 
escreva nos números mostrando onde os colocaria no 
ciclo do orgulho. Dois exemplos são fornecidos para 
você. Procure palavras que o ajudarão a preencher os 
quatro passos que estão faltando no ciclo que dese-
nhou em seu diário de estudo das escrituras.

Ano do 
Governo 
dos Juízes

Helamã 11 Uma Breve 
Descrição da 
Condição dos 
Nefitas

Posição 
no Ciclo

72–73 versículos 
1–2

Aumentam as 
contendas e 
guerras, e o 
bando secreto 
dos ladrões 
prosseguem 
com sua obra 
de destruição.

2, 3

73–75 versículos 
3–6

75 versículos 
7, 9–12

Ano do 
Governo 
dos Juízes

Helamã 11 Uma Breve 
Descrição da 
Condição dos 
Nefitas

Posição 
no Ciclo

76–77 versículos 
17–18, 
20–21

O povo rego-
zijou-se e glo-
rificou a Deus; 
eles eram justos 
e prosperaram 
novamente.

4, 1

78–79 versículos 
22–23

80 versículos 
24–26

80–81 versículos 
27–30, 
32–35

82–85 versículos 
36–37

Conforme mostrado na atividade de escritura, o ele-
mento 4 no ciclo do orgulho é “humildade e arrepen-
dimento”. Escreva isso no gráfico em seu diário de 
estudo das escrituras.

 2. O ciclo do orgulho não é apenas uma reflexão de uma 
sociedade. Ele pode ser visto também na vida familiar ou 

de uma pessoa. Entender como ele funciona pode nos ajudar a 
evitá-lo. Escreva em seu diário de estudo das escrituras o que 
pensa ser necessário para que você evite entrar nas fases “orgu-
lho e iniquidade” ou “destruição e sofrimento” do ciclo.

Você pode escrever o princípio a seguir em sua escri-
tura ao lado de Helamã 11: Por meio da humildade 
e do arrependimento podemos evitar o orgulho e 

1. Retidão e Prospe-
ridade

2. Orgulho e 
iniquidade

3. Destruição e 
sofrimento

4. ------------------------
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a destruição. Você pode marcar em Helamã 11:4 o que 
Néfi esperava que a fome fizesse por seu povo.

Pense em respostas para as seguintes perguntas:

•	Uma	sociedade,	família	ou	pessoa	precisa	seguir	o	
ciclo do orgulho?

•	O	que	você	acha	que	uma	sociedade,	família	ou	
pessoa precisa fazer para evitar ser pega no ciclo 
do orgulho?

O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Após-
tolos, disse o seguinte a respeito da oração de Néfi: “O 
Senhor ouviu as súplicas do Seu servo [em Helamã 
11:10–14] e fez a fome cessar, mas apenas no ano 
seguinte. Esse evento ilustra que o Senhor ouve nossas 
súplicas imediatamente, mas as responde quando, em 
Sua sabedoria, seremos mais beneficiados por Sua res-
posta” (“Nephi, Son of Helaman”, Heroes from the Book 
of Mormon [“Néfi, Filho de Helamã”, Heróis do Livro 
de Mórmon], 1995, p. 154).

O Presidente Ezra Taft Benson ensinou a respeito do 
que podemos fazer para evitar sermos pegos pelo ciclo 
do orgulho:

“Deus terá um povo humilde. Podemos 
escolher ser humildes ou podemos ser 
compelidos a ser humildes. Alma disse: 
‘Benditos são os que se humilham sem 
serem compelidos a ser humildes’. 
(Alma 32:16).

Que possamos escolher ser humildes.

Podemos ser humildes voluntariamente vencendo a 
inimizade [ódio] para com nossos irmãos, estiman-
do-os como a nós próprios e elevando-os até onde 
estamos, ou mais alto ainda. (…)

Podemos escolher nos humilhar ao receber conselhos 
ou castigos. (…)

Podemos escolher ser humildes perdoando aqueles 
que nos ofenderam. (…)

Podemos escolher ser humildes prestando serviços 
altruístas. (…)

Podemos ser humildes ao servir missões e pre-
gar a palavra que faz com que outras pessoas se 
humilhem. (…)

Podemos ser humildes voluntariamente indo mais 
frequentemente ao templo.

Podemos ser humildes ao confessar e abandonar nos-
sos pecados e nascermos de Deus. (…)

Podemos escolher nos humilhar amando a Deus, sub-
metendo nossa vontade à Dele e colocando-O em pri-
meiro lugar em nossa vida. (…)

Que possamos escolher ser humildes. Podemos 
fazê-lo. Sei que podemos” (“Acaultelai-Vos do 
 Orgulho”, a Liahona, julho de 1989, p. 3).

Helamã 12
Mórmon explica por que o Senhor castiga as pessoas
Imagine que você seja o profeta Mórmon e tenha 
terminado de escrever sobre 14 anos da história nefita 
encontrada em Helamã 11. Como você completaria a 
declaração a seguir: “E assim podemos ver   
 ”.

Leia Helamã 12:1 e identifique o que Mórmon que-
ria que víssemos. Pense no que Mórmon quis dizer 
quando disse: “quão inconstante é o coração dos 
filhos dos homens”.

Estude Helamã 12:2–3 e identifique outras lições que 
Mórmon queria que aprendêssemos. Preste muita 
atenção nas frases “vemos” (versículo 2) e “assim 
vemos” (versículo 3).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que você acha que é tão fácil para aqueles que estão 
prosperando esquecer-se do Senhor?
 b. Quais exemplos de facilidade e prosperidade em nossos dias 
podem levar uma pessoa a esquecer-se de Deus?
 c. Você conhece pessoas ou grupos de pessoas que se esquece-
ram do Senhor em sua prosperidade?

Algumas das lições que Mórmon queria que seus 
leitores aprendessem são: Se não formos cuidadosos, 
nossa prosperidade pode nos levar a esquecer o 
Senhor e o Senhor castiga Seu povo para fazê-lo 
lembrar-se Dele.

O Élder D. Todd Christofferson, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou 
sobre por que o Senhor nos castiga:

“Embora seja difícil de suportar, devemos 
realmente ficar felizes por Deus conside-
rar válidos o tempo e o trabalho exigidos 

para corrigir-nos.

A repreensão divina tem, no mínimo, três propósitos: 
(1) persuadir-nos a arrepender-nos, (2) aperfeiçoar-nos 
e santificar-nos, e (3) às vezes, redirecionar o curso 
de nossa vida para um caminho que Deus sabe ser 
melhor” (“Eu Repreendo e Castigo a Todos Quantos 
Amo”, A Liahona, maio de 2011, p. 97).

Qual desses propósitos você sente que reflete a inten-
ção do Senhor ao castigar os nefitas e os lamanitas 
como relatado em Helamã 11–12? Para qual propósito 
ele usou o castigo em sua vida?
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 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Leia Helamã 12:4–6 e procure outras descrições daqueles 
que se esquecem de Deus. Quais são as atitudes pessoais que 
impedem as pessoas de lembrar-se de Deus?
 b. Leia Helamã 12:7–13. Por que Mórmon disse “os filhos dos 
homens (…) são até menos que o pó da terra”? O que o pó faz 
que as pessoas às vezes não estão dispostas a fazer?

O Presidente Joseph Fielding Smith 
ensinou: “Esse profeta [Mórmon] não quis 
dizer que o Senhor tem muita considera-
ção pelo pó da terra ou que Ele o ama mais 
do que ama seus filhos. (…) O que Ele 
quer dizer é que o pó da terra é obediente. 

Ele vai de um lugar para outro conforme o Senhor 
mandar. Todas as coisas estão em harmonia com Suas 
leis. Até onde eu sei, tudo no Universo obedece à lei que 
lhe foi dada, exceto o homem. Para onde quer que 
olhemos veremos lei e ordem, os elementos obedecem à 
lei que lhes foi dada, fiéis a sua função, mas o homem se 
rebela e desse modo se torna menos do que o pó da 
terra porque rejeita os conselhos do Senhor” (Conference 
Report, abril de 1929, p. 55).

Mórmon entendeu que as pessoas que têm Deus como 
guia são mais do que o pó da terra. A analogia foi feita 
para chamar a atenção daqueles que são orgulhosos, 
rejeitam a voz do Senhor e são duros de coração. Con-
forme registrado em Helamã 12:9–20, Mórmon nos lem-
bra do grandioso poder do Senhor sobre os elementos 
físicos — todos eles se movem conforme Seu comando. 
Pondere por um instante a respeito do seu grau de 
obediência aos mandamentos do Senhor. Como sua dis-
posição em obedecer a Seus mandamentos demonstra 
humildade? De que modo o fato de você usar o arbítrio 
para desobedecer Suas palavras demonstra orgulho?

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o prin-
cípio a seguir:

 a. E assim vi Helamã 11–12 …
 b. Portanto, vou …

Preste testemunho de que, se nos lembrarmos do Senhor, 
dermos ouvidos a Sua voz e nos arrependermos, estare-
mos expressando nossa humildade e fé Nele. Por Sua vez, 
Ele cumprirá Sua promessa de nos abençoar e nos fazer 
prosperar e por fim nos concederá a vida eterna.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 11–12 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 23: DIA 3

Helamã 13–14
Introdução
Alguns anos antes do nascimento do Salvador, o 
Senhor mandou um profeta lamanita chamado Samuel 
pregar o arrependimento aos nefitas em Zaraenla. O 
profeta Samuel foi uma segunda testemunha de Jesus 
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Cristo, junto com o profeta Néfi. Ele alertou os nefitas 
de sua destruição caso não se arrependessem. Samuel 
os confrontou sobre a tendência que tinham de rejeitar 
os profetas e a disposição que tinham de buscar a 
felicidade por meio da iniquidade. Ele anunciou os 
sinais que marcariam o nascimento e a morte de Jesus 
Cristo. Ele também ensinou que toda a humanidade, 
por meio da Redenção de Jesus Cristo, será levada de 
volta à presença de Deus para ser julgada.

Helamã 13
Samuel adverte os nefitas de sua destruição, caso não se 
arrependam
Quando você fez alguma coisa errada e precisou ser 
corrigido por seu pai, pela sua mãe ou por outro líder, 
como reagiu?

O relato de um profeta chamando o povo ao arrepen-
dimento registrado em Helamã 13–16 é excepcional 

porque é a primeira vez no Livro de Mórmon que um 
profeta lamanita chama os nefitas ao arrependimento.

Leia Helamã 13:1–8, 11 para entender por que 
Samuel pregou aos nefitas e o que o Senhor lhe ins-
truiu a dizer. Esses versículos ilustram o princípio: Os 
profetas recebem e falam as mensagens que Deus 
coloca no coração deles.Que mensagem Deus colo-
cou no coração de Samuel? De acordo com Helamã 
13:7, qual efeito Samuel esperava que sua mensagem 
tivesse nos nefitas?

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma época em que seu pai, sua mãe ou um líder da Igreja 

foi inspirado a dar uma mensagem em particular. Como essa 
mensagem o influenciou?

Nos espaços reservados, escreva as respostas para as 
perguntas nos gráficos a seguir, à medida que estuda 
Helamã 13:17–23 e Helamã 13:24–30.

HELAMÃ 13:17–23
Quando não nos lembramos do Senhor, somos suscetíveis ao orgulho e à iniquidade.

Quais versículos você acha que ensinam sobre os princípios acima?

Qual maldição Samuel disse que viria sobre os nefitas?

De acordo com Samuel, o que os nefitas não estavam fazendo quando eles colocaram o coração em suas riquezas?

Quais são os meios pelos quais os jovens podem colocar o coração nas riquezas — posses, práticas e desejos — que podem levá-los 
ao orgulho e à iniquidade?

Em sua opinião, por que é essencial “[nos lembrarmos] do Senhor [nosso] Deus nas coisas com que ele [nos] abençoou”? (versículo 22).

HELAMÃ 13:24–30
Princípio: Se rejeitarmos as palavras dos profetas do Senhor, sentiremos remorso e tristeza.

Quais versículos você acha que ensinam sobre os princípios acima?

Quais desculpas Samuel disse que os nefitas usaram para rejeitar os profetas do Senhor?

Por que você acha que as pessoas frequentemente aceitavam falsos profetas do modo como Samuel descreveu?

Responda as próximas duas perguntas com base no estudo dos discursos da conferência geral mais recente encontrados na revista 
A Liahona:

Quais são alguns ensinamentos específicos dos nossos profetas e apóstolos vivos?

Quais são alguns problemas específicos que os profetas e apóstolos estão nos alertando para evitar?
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Revise Helamã 13:26–28 procurando como os nefitas 
estavam reagindo aos falsos profetas. O Presidente 
Ezra Taft Benson declarou: “A maneira como reagimos 
às palavras de um profeta vivo quando ele nos diz o 
que precisamos saber, mas preferiríamos não ouvir, é 
um teste de nossa fidelidade” (The Teachings of Ezra Taft 
Benson, 1988, p. 140).

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Pode dar um exemplo de um conselho profético que você 
escolheu acatar? 
 b. Como foi abençoado por seguir esses conselhos?
 c. Como você pode melhorar ao seguir o conselho dos profetas 
vivos?

Samuel profetizou que os nefitas seriam destruídos em 
400 anos se não se arrependessem (ver Helamã 13:9–10) 
e ensinou que a única razão pela qual não haviam sido 
destruídos ainda era por causa das pessoas justas que 
viviam entre eles (ver Helamã 13:12–14).

Leia Helamã 13:38 para descobrir como tantos nefitas, 
nos dias de Samuel, tornaram-se tão iníquos.

Samuel declarou que não podemos obter felicidade por 
meio da iniquidade, o que nos ajuda a entender que 
a verdadeira felicidade vem apenas por meio de 
guardar os mandamentos de Deus. Qual passagem 
do domínio de escritura também ensina essa verdade? 
(Ver notas de rodapé c em Helamã 13:38).

O Presidente Ezra Taft Benson nos ajudou 
a entender esse princípio quando disse: 
“Há um antigo ditado que declara: É 
melhor preparar-nos e prevenir-nos do 
que consertar e nos arrepender. Como 
isso é verdade! … A primeira linha de 

defesa para manter-nos moralmente limpos é prepa-
rar-nos para resistir à tentação e impedir-nos de cair 
em pecado” (“The Law of Chastity” [“A Lei da Casti-
dade”], Brigham Young University, 1987–1988, Devotional 
and Fireside Speeches, 1988, p. 51; speeches.byu.edu).

Samuel ensinou que a decisão nefita de procrastinar 
o arrependimento resultaria em sua miséria e destrui-
ção. Outros relatos no Livro de Mórmon ensinam que 
indivíduos podem persistir em rebelião e iniquidade 
até que o espírito de arrependimento os abandone. Por 
exemplo, Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos a 
Deus e “[perderam] a sensibilidade” (1 Néfi 17:45). Tais 
exemplos demonstram por que é tão importante não 
procrastinarmos nosso arrependimento. Por meio do 
arrependimento você pode reparar o erro e evitar que 
o pecado e a tentação sobrepujem seu desejo de seguir 
a Deus.

Leia as seguintes declarações do Presidente Dieter F. 
Uchtdorf, da Primeira Presidência, para entender 
melhor que você pode retomar o curso correto da 
vida, se tiver tomado o curso errado:

“Durante meu treinamento para ser 
piloto de aviação comercial, tive de 
aprender a conduzir uma aeronave por 
longas distâncias. Voos sobre oceanos 
imensos, travessias por extensos desertos 
e viagens de um continente ao outro 

exigem um cuidadoso planejamento para garantir 
uma chegada segura ao destino programado. Alguns 
desses voos sem paradas podem durar até 14 horas e 
cobrir uma distância de cerca de 14.500 quilômetros.

Há um importante momento de decisão durante esses 
longos voos, geralmente conhecido como o ponto de 
retorno seguro. Até esse ponto, a aeronave tem combus-
tível suficiente para fazer a volta e retornar com segu-
rança ao aeroporto de partida. Mas, depois de passar o 
ponto de retorno seguro, o capitão não tem mais essa 
opção e precisa continuar. É por isso que muitas vezes 
se diz que esse é o ponto sem retorno.

(…) Satanás quer que pensemos que, quando peca-
mos, chegamos ao “ponto sem retorno” — que é tarde 
demais para mudar de curso. (…)

Para fazer-nos perder a esperança, sentir-nos tão 
miseráveis quanto ele próprio e acreditar que o perdão 
está além do nosso alcance, Satanás chega a usar de 
maneira errada as palavras das escrituras que salientam 
a justiça de Deus para dar-nos a entender que a miseri-
córdia não existe. (…)

Cristo veio para nos salvar. Se seguirmos o curso 
errado, a Expiação de Jesus Cristo garante-nos que o 
pecado não é um ponto sem retorno. O retorno seguro 
é possível se seguirmos o plano de Deus para nossa 
salvação” (“O Ponto de Retorno Seguro”, A Liahona, 
maio de 2007, p. 99).

Como as palavras do Presidente Uchtdorf podem dar 
esperança àqueles que sentem que pecaram tanto que 
passaram do “ponto sem retorno”?   
 

Helamã 14
Samuel profetiza os sinais do nascimento e da morte 
do Salvador.
Pense sobre um evento que aconteceu recentemente 
fora do seu país e recebeu atenção mundial. Como 
as pessoas souberam dos eventos que acontecem em 
outras partes do mundo, como desastres naturais e 
guerras? Por que as pessoas querem saber sobre even-
tos que acontecem em outras partes do mundo?
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Samuel profetizou sobre o nascimento e a morte do 
Salvador, eventos que aconteceriam longe de Zaraenla. 
Estude Helamã 14:3–6 e marque em suas escrituras 
os sinais que acompanhariam o nascimento de Jesus 
Cristo. Estude Helamã 14:20–27 e marque os sinais 
que acompanhariam Sua morte.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
como você acha que teria reagido se estivesse lá e tivesse 

ouvido Samuel fazer estas profecias. De todos os sinais dados, 
qual você acha que lhe daria a maior impressão da necessidade 
do arrependimento?

Estes sinais são tanto instrutivos quanto simbólicos. 
Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a luz aumentou. 
Quando Ele morreu, a escuridão aumentou. O mesmo 
acontece em nossa vida quando permitimos que Ele 
entre em nosso coração ou quando O proibimos de 
entrar.

Leia Helamã 14:11–13 e identifique a intenção ou o 
propósito de Samuel pregar aos nefitas. Você pode 
numerar em suas escrituras o que Samuel queria que 
os nefitas soubessem e fizessem. (A frase “por meio 
de seus méritos” no versículo 13 significa por meio da 
Expiação de Jesus Cristo). Com estes versículos apren-
demos que a crença em Jesus Cristo leva ao arrepen-
dimento e à remissão dos pecados.

Leia Helamã 14:28–29 e procure por que o Senhor 
fornece sinais e maravilhas. Uma verdade que apren-
demos é: O Senhor fornece sinais e maravilhas para 
ajudar as pessoas a acreditarem Nele. Pondere sobre 

os sinais (as evidências) que você sente que o ajudaram 
a acreditar em Jesus Cristo.

Ao aprender sobre os sinais profetizados por Samuel, 
é importante que se lembre de que o Senhor fornece 
sinais para ajudar as pessoas justas a acreditar e a se 
arrependerem, enquanto os iníquos buscam ou exigem 
sinais para suas próprias razões egoístas (ver D&C 
46:9). Embora seja importante conhecer os sinais da 
morte do Senhor ou os sinais da Sua Segunda Vinda, 
é essencial conhecer os ensinamentos de Samuel em 
relação à importância da morte e da Ressurreição de 
Jesus Cristo.

Leia cuidadosamente Helamã 14:15–19 e depois estude 
o diagrama abaixo.

Após ler Helamã 14:15–19 e estudar o diagrama, 
considere os seguintes pontos:

•	Nascer	na	mortalidade	pode	ser	chamado	de	morte	
espiritual, porque estamos separados da presença de 
nosso Pai Celestial.

•	 Por	meio	da	Sua	morte	e	Ressurreição,	Jesus Cristo 
redime toda a humanidade da Queda para que 
possamos voltar à presença de Deus.

•	 Por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo	toda	a	huma-
nidade será trazida de volta à presença de Deus para 
ser julgada.

•	No	Julgamento	Final,	as	pessoas	que	continuarem	
a recusar o arrependimento experimentarão outra 
morte espiritual — sendo expulsas da presença de 
Deus para sempre.

Presença de Deus1. A Queda de Adão e Eva 
deu origem à primeira 
morte espiritual (ver 
Helamã 14:16).

Terra

A Morte e 
o Mundo 
Espiritual

2. A Ressurreição leva todos os homens 
de volta à presença de Deus para 
serem julgados (ver 2 Néfi 2:20; 
Helamã 14:17).

3. Quem se arrepender e 
receber a remissão de 
seus pecados habitará 
na presença de Deus 
para sempre (ver Helamã 
14:13; Mórmon 7:7–8).

4. Quem não se arrepender 
será afastado novamente da 
presença de Deus, sofrendo 
uma segunda morte espiritual 
(ver Helamã 14:18).
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•	 Jesus Cristo nos redime da morte espiritual sob 
condições de arrependimento.

Marque as frases em Helamã 14:15–19 que corres-
pondem às doutrinas em negrito que acabou de ler. 
Encerre lendo Helamã 14:30–31.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
como você usaria Helamã 14:30–31 para explicar a um 

amigo por que as escolhas que fazemos nesta vida são tão 
importantes.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 13–14 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 23: DIA 4

Helamã 15–16
Introdução
Enquanto Samuel, o lamanita, falava aos nefitas do 
alto da muralha em Zaraenla, ele profetizou que, a 
menos que eles se arrependessem, Deus os “[destrui-
ria] completamente” (Helamã 15:17). Ele declarou que 
os lamanitas haviam-se tornado mais justos que os 
nefitas e que o Senhor prolongaria os dias dos lama-
nitas. Alguns nefitas acreditaram nos ensinamentos de 
Samuel e foram batizados por Néfi. Aqueles que não 
acreditaram em Samuel tentaram matá-lo. Mas Samuel 
foi protegido pelo poder de Deus e voltou para sua 
própria terra.

Helamã 15
Samuel alerta os nefitas e explica como os lamanitas se 
tornaram um povo promissor
As situações a seguir são hipotéticas de dois rapazes:

Um rapaz foi criado por pais que não eram membro de 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e 
não enfatizaram os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles 
permitiram que seu filho adolescente fizesse uso de 
bebida alcoólica, uma prática que continuou durante a 
faculdade. Posteriormente ele conheceu alguns missio-
nários santos dos últimos dias. Depois de ouvi-los algu-
mas vezes, comprometeu-se a parar de beber. Alguns 

dias depois, ele estava com um grupo de amigos. Eles 
lhe ofereceram bebida alcoólica.

Outro rapaz foi criado em uma família da Igreja. Seus 
pais realizavam a noite familiar e estudavam as escritu-
ras em família. Ele criou o hábito do estudo diário das 
escrituras e da oração pessoal. Frequentou a Primária, 
serviu nos quóruns do Sacerdócio Aarônico e se formou 
no seminário. Ele conhecia e compreendia o evangelho 
de Jesus Cristo e os mandamentos de Deus. Na época 
da faculdade, fez novas amizades. Certa noite, alguns 
amigos lhe ofereceram bebida alcoólica.

Considere o nível de força espiritual que é esperado de 
cada um destes dois rapazes em suas situações e como 
isso se compara aos lamanitas e nefitas sobre quem 
você estudou em Helamã 15.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De acordo com Helamã 15:3, 17, qual era a condição espiri-
tual dos nefitas?
 b. De acordo com Helamã 15:4–8, qual era a condição espiri-
tual dos lamanitas? (A palavra circunspectamente em Helamã 
15:5 significa “cuidadosamente” ou “atentamente”).

Embora os lamanitas tivessem uma longa história 
de iniquidade “por causa das iniquidades e das tra-
dições de seus pais”, quando obtiveram o conheci-
mento da verdade, eles se arrependeram e se tornaram 
“firmes e inquebrantáveis na fé” (Helamã 15:4, 8). Os 
nefitas, ao contrário, tornaram-se orgulhosos e rejeita-
ram as verdades do evangelho.

Leia cuidadosamente Helamã 15:7–8 e preencha 
as lacunas na declaração a seguir: O conheci-
mento da verdade e uma crença nas santas escri-
turas levam a ------------- e -------------, que traz 
-----------------------------------; portanto, todos os que 
chegarem a isso são -----------------------------------.

Quando os lamanitas aprenderam a verdade lendo e 
acreditando nas escrituras, eles desenvolveram fé em 
Jesus Cristo e foram levados ao arrependimento. Eles 
experimentaram uma mudança de coração e se torna-
ram firmes e inquebrantáveis na fé.

 2. Responda em seu diário de estudo das escrituras a 
uma ou ambas as perguntas a seguir:

 a. Quando o estudo das escrituras o ajudou a fazer mudanças 
necessárias em sua vida?
 b. Como você acha que o hábito de estudo fiel das escrituras 
pode ajudar uma pessoa a conseguir uma mudança de coração?
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dias depois, ele estava com um grupo de amigos. Eles 
lhe ofereceram bebida alcoólica.

Outro rapaz foi criado em uma família da Igreja. Seus 
pais realizavam a noite familiar e estudavam as escritu-
ras em família. Ele criou o hábito do estudo diário das 
escrituras e da oração pessoal. Frequentou a Primária, 
serviu nos quóruns do Sacerdócio Aarônico e se formou 
no seminário. Ele conhecia e compreendia o evangelho 
de Jesus Cristo e os mandamentos de Deus. Na época 
da faculdade, fez novas amizades. Certa noite, alguns 
amigos lhe ofereceram bebida alcoólica.

Considere o nível de força espiritual que é esperado de 
cada um destes dois rapazes em suas situações e como 
isso se compara aos lamanitas e nefitas sobre quem 
você estudou em Helamã 15.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De acordo com Helamã 15:3, 17, qual era a condição espiri-
tual dos nefitas?
 b. De acordo com Helamã 15:4–8, qual era a condição espiri-
tual dos lamanitas? (A palavra circunspectamente em Helamã 
15:5 significa “cuidadosamente” ou “atentamente”).

Embora os lamanitas tivessem uma longa história 
de iniquidade “por causa das iniquidades e das tra-
dições de seus pais”, quando obtiveram o conheci-
mento da verdade, eles se arrependeram e se tornaram 
“firmes e inquebrantáveis na fé” (Helamã 15:4, 8). Os 
nefitas, ao contrário, tornaram-se orgulhosos e rejeita-
ram as verdades do evangelho.

Leia cuidadosamente Helamã 15:7–8 e preencha 
as lacunas na declaração a seguir: O conheci-
mento da verdade e uma crença nas santas escri-
turas levam a ------------- e -------------, que traz 
-----------------------------------; portanto, todos os que 
chegarem a isso são -----------------------------------.

Quando os lamanitas aprenderam a verdade lendo e 
acreditando nas escrituras, eles desenvolveram fé em 
Jesus Cristo e foram levados ao arrependimento. Eles 
experimentaram uma mudança de coração e se torna-
ram firmes e inquebrantáveis na fé.

 2. Responda em seu diário de estudo das escrituras a 
uma ou ambas as perguntas a seguir:

 a. Quando o estudo das escrituras o ajudou a fazer mudanças 
necessárias em sua vida?
 b. Como você acha que o hábito de estudo fiel das escrituras 
pode ajudar uma pessoa a conseguir uma mudança de coração?

Os ensinamentos de Samuel nos ajudam a entender 
a importância de se manter fiel ao conhecimento e à 
fé que adquirimos. Leia Helamã 15:14–17 e procure as 
frases que indicam o princípio do evangelho a seguir: Se 
as pessoas se tornarem descrentes depois de terem 
recebido a plenitude do evangelho, elas receberão 
condenação maior. Você pode escrever essa verdade 
em suas escrituras, ao lado dos versículos. Você também 
pode escrever D&C 82:3 como um cruzamento de refe-
rência na margem das suas escrituras.

Quais aplicações esse princípio tem na sua vida? Já 
houve vezes que você agiu conscientemente contra o 
que sabia ser verdadeiro? O que você precisa fazer para 
fortalecer a fé no Salvador, arrepender-se e tornar-se 
firme e inquebrantável nas verdades do evangelho?

Helamã 16
Aqueles que acreditam em Samuel são batizados; os outros 
endurecem o coração
Reflita sobre como você geralmente reage às palavras 
dos profetas e apóstolos vivos. Os nefitas obtiveram 
a chance de receber as palavras do profeta lamanita 
Samuel. Use o que aprendeu com Helamã 16:1–7 para 
preencher o gráfico a seguir para identificar quais pes-
soas acreditaram e como os nefitas reagiram.

Helamã 16 Esse grupo 
de nefitas 
acreditou?

Como essas pessoas 
reagiram às palavras 
do profeta Samuel?

Sim Não

Versículo 1

Versículo 2

Versículos 
3–5

Versículos 
6–7

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que você acha que alguns jovens podem se irritar e rejei-
tar o conselho dos profetas da atualidade?
 b. Quando você viu alguém tomar a decisão de seguir o conse-
lho de um profeta mesmo quando outras pessoas o rejeitaram?
 c. Quando você viu alguém tomar a decisão de seguir o conse-
lho de um profeta mesmo quando outras pessoas ao seu redor 
o rejeitaram?
 d. O que você aprendeu sobre as palavras dos profetas em 
Helamã 16:13–14?

Pondere sobre a declaração a seguir feita 
pelo Presidente Ezra Taft Benson a 
respeito de a como as pessoas do mundo 
reagem em relação aos profetas moder-
nos: “O profeta não será necessariamente 
popular no mundo nem entre os que são 

do mundo. Quando um profeta revela a verdade, ela 
divide as pessoas. Os de coração honesto dão ouvidos 
a suas palavras, mas os injustos ignoram o profeta ou 
lutam contra ele. Quando o profeta aponta os pecados 
do mundo, as pessoas do mundo, em vez de se 
arrependerem de seus pecados, têm vontade de fechar 
a boca do profeta ou então agem como se ele não 
existisse. A popularidade nunca é um teste da verdade. 
Muitos profetas foram mortos ou expulsos. À medida 
que se aproxima a Segunda Vinda do Senhor, podemos 
estar certos de que, com o aumento da iniquidade nas 
pessoas do mundo, o profeta se tornará cada vez 
menos popular entre elas” (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [Os Ensinamentos de Ezra Taft Benson], 1988,  
p. 133).
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Leia Helamã 16:16–21 para descobrir como as pessoas 
que não acreditaram justificaram sua rejeição do cum-
primento das profecias e dos sinais do céu. Talvez você 
possa marcar nas escrituras quais dessas desculpas ou 
desses argumentos contra os profetas você acredita que 
sejam os mais comuns nos dias atuais.

Leia Helamã 16:23 e escreva nas escrituras ou no diário 
de estudo das escrituras a consequência que vem para 
aqueles que rejeitam as testemunhas do Senhor. Sua 
declaração pode ser semelhante ao princípio a seguir: 
Quando rejeitamos as testemunhas do Senhor, per-
mitimos a Satanás apoderar-se de nosso coração.

Leia a declaração a seguir do Presidente 
Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
e marque quaisquer palavras dele que 
confirmam o que você aprendeu em 
Helamã 16: “Quando rejeitamos um 
conselho vindo do Senhor, o que fazemos 

não é escolher permanecer independentes das influên-
cias externas. Escolhemos outro tipo de influência. 
Rejeitamos a proteção de um Pai Celestial amoroso, 
onipotente, onisciente, cujo único propósito, assim 
como o de Seu Filho Amado, é conceder-nos a vida 
eterna, dar-nos tudo o que tem e levar-nos de volta ao 
lar celestial como família para vivermos amparados por 
Seu amor. Ao rejeitar Seu conselho, escolhemos a 

influência de outro poder, que é movido pelo ódio e 
cujo propósito é tornar-nos miseráveis. Recebemos o 
arbítrio como um dom de Deus. Ele não representa o 
direito de escolher a liberdade, mas o direito inaliená-
vel de submeter-nos a qualquer um desses poderes 
que escolhermos” (“A Segurança Advinda de um 
Conselho”, A Liahona, julho de 1997, 26).

O que o Presidente Eyring disse que acontece quando 
rejeitamos a influência de Deus em nossa vida? Por 
que é importante entender que, quando rejeitamos 
a influência de Deus, ficamos sob a influência de 
Satanás?

Pense se, de algum modo, você já endureceu o coração 
contra os conselhos dados pelos profetas e apóstolos. 
Pode ser útil revisar o livreto Para o Vigor da Juventude 
ao pensar sobre o que eles ensinam e como você aceita 
seus conselhos. Decida o que vai fazer hoje para ser 
firme e inquebrantável em viver o evangelho e em dar 
ouvidos aos conselhos dos profetas do Senhor.

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Helamã 15–16 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 24: DIA 1

3 Néfi 1
Introdução
Antes de partir da terra, o profeta Néfi (filho de Helamã) 
entregou os registros a seu filho mais velho, Néfi. Os 
incrédulos conspiraram para matar os fiéis se as pro-
fecias a respeito do nascimento de Jesus Cristo não se 
cumprissem até um dia determinado. Enquanto Néfi 
implorava ao Senhor em favor dos que acreditavam, a 
voz do Senhor veio até ele e declarou que os sinais do 
Seu nascimento seriam dados naquela noite. Em cum-
primento da profecia de Samuel, o lamanita, quando o 
sol se pôs, não houve escuridão e uma nova estrela apa-
receu. Apesar de Satanás continuar tentando destruir a 
fé das pessoas, “a maior parte do povo acreditou e foi 
convertida ao Senhor” (3 Néfi 1:22).

3 Néfi 1:1–26
As profecias a respeito do nascimento de Jesus Cristo são 
cumpridas e muitos nefitas são convertidos
Pense em algumas pessoas nas escrituras ou na his-
tória da Igreja que sacrificaram a vida pelo evangelho 
de Jesus Cristo. Por que você acha que eles estavam 
dispostos a fazer aquele sacrifício?

Conforme registrado em 3 Néfi 1, um grupo de nefitas 
fiéis teve que decidir se eles estavam dispostos a abrir 
mão da vida para permanecerem fiéis às crenças. O 
capítulo começa explicando que Néfi deu os registros 
sagrados a seu filho, que também se chamava Néfi, e 
então partiu da terra (ver 3 Néfi 1:1–3). Ele então relata 
o teste de fé que muitos nefitas experimentaram.

Leia 3 Néfi 1:4–9 e procure as situações desafiadoras 
que os nefitas fiéis enfrentaram. Como se sentiria se 
você fosse Néfi e tivesse chegado o tempo em que os 
crentes estavam a ponto de serem destruídos? Pondere 
por um momento por que algumas pessoas podem ter 
dificuldade para permanecerem fiéis nessa situação.

Leia 3 Néfi 1:10–12 e procure o que Néfi fez nesse 
momento crítico. Leia a resposta do Senhor a Néfi 
em 3 Néfi 1:13–14. Você pode marcar a declaração em 
3 Néfi 1:13 que indica este princípio: O Senhor cum-
prirá todas as palavras que Ele fez Seus profetas 
falarem.

INTRODUÇÃO A  

3 Néfi
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar 3 Néfi, você aprenderá sobre as palavras 
e ações do Salvador durante Seu ministério entre 
o povo do Livro de Mórmon. Os líderes da Igreja se 
referiram a 3 Néfi como o “quinto Evangelho” de 
nosso Senhor, porque, assim como os quatro Evan-
gelhos do Novo Testamento, ele tem o enfoque nos 
ensinamentos e ministérios diretos de Jesus Cristo (ver 
Gordon B. Hinckley, “As Pedras Angulares de Nossa 
Fé”, A Liahona, janeiro de 1985, p. 50). O Presidente 
Ezra Taft Benson ensinou que “3 Néfi contém algu-
mas das passagens mais poderosas e comoventes de 
todas as escrituras. Ele testifica de Jesus Cristo, Seus 
profetas e as doutrinas de salvação” (“A Visita do Sal-
vador à América”, A Liahona, julho de 1987, p. 3). Ao 
ver como Jesus Cristo demonstrou compaixão pelas 
pessoas “uma a uma” (3 Néfi 11:15; 17:21), você pode 
entender melhor a preocupação que Ele tem por você 
individualmente. Você também pode aprender lições 
importantes ao observar algumas pessoas se prepara-
ram para encontrar o Salvador, enquanto outras pes-
soas evitavam vivenciar bênçãos magníficas.

Quem Escreveu Este Livro? 
Mórmon resumiu os registros das placas maiores de 
Néfi para criar o livro de 3 Néfi. O livro recebeu o 
nome de Néfi, filho de Néfi, cujo trabalho compreen-
deu os períodos antes durante e depois da aparição 
do Salvador ao povo. Durante o período de grande 
iniquidade que precedeu a visita de Jesus Cristo, Néfi 
ministrou “com poder e grande autoridade” (3 Néfi 
7:17). Ainda assim, o ministério de Néfi foi apenas um 
prelúdio do ministério de Jesus Cristo, cujas palavras 
e obras constituem o enfoque principal de 3 Néfi. 
Enquanto compilava o registro de Néfi, Mórmon tam-
bém acrescentou seu comentário e testemunho ao 
livro (ver 3 Néfi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
É provável que os registros originais usados como fon-
tes para o livro de 3 Néfi tenham sido escritos entre 
1 a.C. e 34 d.C. Mórmon compilou esses registros em 
algum momento entre 345 d.C. e 385 d.C. . Mórmon 
não indicou onde estava quando compilou este livro. 
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 1. Tente imaginar como pode ter sido para Néfi logo 
após o sinal do nascimento do Salvador ter sido dado. 

Escreva em seu diário de estudo das escrituras como você acha 
que teria reagido se estivesse lá naquela época. Como acha que 
teria se sentido se você fosse Néfi e o sinal tivesse acabado de 
aparecer?

Leia 3 Néfi 1:4, 14–15, 
19–21 e procure por 
frases adicionais que 
enfatizem a consistência 
do Senhor em cumprir 
as palavras dos Seus 
profetas. Você pode 
marcar essas frases em 
suas escrituras. Enquanto 
lê 3 Néfi 1:14, pode ser 
útil entender que o Ser 
que falou preenche dois 
papéis e estava falando 
de ambas as perspecti-
vas: Como Jeová (que é o 
Pai por investidura divina 
de autoridade) e como 
Jesus Cristo, o futuro 
Filho mortal de Deus.

Para ver como as profecias do nascimento do Salvador 
foram cumpridas, escreva a profecia feita por Samuel, 
o lamanita, na coluna esquerda do gráfico a seguir. 
Depois escreva o versículo de 3 Néfi 1 e uma breve 
descrição do seu cumprimento na coluna à direita.

Profecias de Samuel, o Lamanita Cumprimento

1ª profecia (Helamã 14:3–4): 3 Néfi 1:

2ª profecia (Helamã 14:5): 3 Néfi 1:

3ª profecia (Helamã 14:6): 3 Néfi 1:

4ª profecia (Helamã 14:7): 3 Néfi 1:

Brigham Young certa vez per-
guntou: “Vocês leem as escritu-
ras (…) como se estivessem no 
lugar dos homens que as escre-
veram? (…) É seu privilégio 
fazê-lo, para se familiarizarem 
com o espírito e o significado 
da palavra escrita de Deus, 
do mesmo modo que estão 
familiarizados com seu dia a 
dia, seus colegas de trabalho ou 
familiares” (Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja: Brigham 
Young, 1997, p. 119).

Colocar-Se no 
Lugar Daqueles 
Que Escreveram 
as Escrituras
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Ao ler 3 Néfi 1:16–18 observe como os iníquos reagi-
ram quando os sinais aconteceram. Você pode marcar 
algumas das reações deles. Aprendemos em 3 Néfi 1:18 
que algumas pessoas “começaram a temer, em virtude 
de sua iniquidade e descrença”. Pense na seguinte per-
gunta: Como o pecado e a descrença levam ao medo?

Leia 3 Néfi 1:22–23 e procure o que o diabo tentou 
fazer após os sinais do nascimento do Salvador terem 
aparecido. Complete a declaração a seguir para expres-
sar o princípio encontrado no versículo 22: Quando 
enfrentamos as mentiras de Satanás, podemos 
escolher   
 .

O Bispo Richard C. Edgley, que serviu no Bispado 
Presidente, deu um conselho a respeito de como pode-
mos agir durante nosso próprio teste de fé. Marque 
quaisquer de suas palavras ou frases que o incentivam 
a escolher acreditar, apesar das dúvidas que Satanás 
possa tentar incutir em você:

“Devido aos conflitos e problemas que 
enfrentamos no mundo atual, gostaria de 
sugerir uma escolha única, uma escolha 
de paz e de proteção e uma escolha 
adequada a todos. Essa escolha é a fé. 
Estejam cientes de que a fé não é um dom 

gratuito concedido sem que pensemos, desejemos ou 
nos esforcemos. (…) O Senhor disse: ‘Vinde a mim’ 
(Mateus 11:28) e ‘Batei, e [dar]-se-vos-á’ (Mateus 7:7). 
Esses verbos são de ação: ‘vir’ e ‘bater’. Tratam-se de 
escolhas. Portanto, eu digo: escolham a fé. Escolham a 
fé em vez da dúvida; escolham a fé em vez do medo; 
escolham a fé em vez do desconhecido e do invisível, 
e escolham a fé em vez do pessimismo. (…)

Quando a lógica, a razão ou o intelecto pessoal entra-
rem em conflito com a doutrina e os ensinamentos 
sagrados, ou quando mensagens conflitantes atacarem 
suas crenças (…) escolham não lançar a semente [da fé] 
fora de seu coração por descrença. Lembrem-se de que 
não recebemos um testemunho até que nossa fé tenha 
sido provada (ver Éter 12:6)” (“Fé — a Escolha É Sua”, 
A Liahona, novembro de 2010, p. 31).

 2. Quais mentiras e decepções o diabo promove atual-
mente para tentar endurecer o coração das pessoas con-

tra a verdade? Escreva em seu diário de estudo das escrituras o 
que você pode fazer para manter a fé em Jesus Cristo e em Seu 
evangelho restaurado, mesmo quando o diabo tentar fazer com 
que você duvide de sua fé.

Leia 3 Néfi 1:24–25 e identifique um desafio adicional 
que alguns dos crentes enfrentaram. Pense no que você 
pode aprender com a atitude dessas pessoas quando 
descobriram que estavam erradas.

3 Néfi 1:27–30
Os dissidentes nefitas e alguns jovens lamanitas se unem 
aos ladrões de Gadiânton
Alguns anos após os sinais do nascimento de Jesus 
Cristo terem aparecido, alguns dissidentes nefitas 
começaram a duvidar da capacidade dos fiéis de se 
manterem firmes no evangelho. Como você pode 
permanecer firme no evangelho, mesmo em meio a 
ataques contra a Igreja em nossos dias? Leia 3 Néfi 
1:27–30 e veja se a “nova geração” de lamanita tinha 
um impacto positivo ou negativo na fé que outras 
pessoas tinham.

Observe que muitos jovens lamanitas começaram a 
“agir por conta própria” (3 Néfi 1:29) e se afastaram 
do evangelho. A irmã Kathleen H. Hughes, que serviu 
na presidência geral da Sociedade de Socorro, sugeriu 
um sentido para a frase “agir por conta própria”: “Para 
mim, ela significa que olharam para si mesmos em 
primeiro lugar e deram vazão a desejos que os profetas 
tinham alertado que evitassem. Cederam às tentações 
e seduções de Satanás” (“Crescer no Senhor”, A Lia-
hona, fevereiro de 2010, p. 42).

Você pode escrever o princípio a seguir em suas escri-
turas, ao lado de 3 Néfi 1:29–30 ou no diário de estudo 
das escrituras: Se cedermos às tentações, nosso exem-
plo pode ter um impacto negativo na fé e retidão de 
outras pessoas.

 3.  Para ajudá-lo a entender como este princípio se rela-
ciona a você, responda às seguintes perguntas em seu 

diário de estudo das escrituras:
 a. Quando você testemunhou um exemplo do princípio acima? 
Como você pode permanecer fiel mesmo se as pessoas ao seu 
redor decidirem não ser?
 b. Embora seja importante saber que nosso exemplo pode ter 
um impacto negativo em outras pessoas, também é importante 
lembrar que nosso exemplo pode fortalecer alguém. Quando 
você viu a “nova geração”, ou os jovens da Igreja hoje, terem 
um impacto positivo na fé que as outras pessoas têm?

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, faça uma lista 
de algumas maneiras pelas quais você pode influenciar 

de maneira positiva a fé das pessoas de sua própria família, sua 
ala, seu ramo ou seus amigos. Escolha duas ideias da lista e 
escreva especificamente o que você fará para realizá-las.

 5.  Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 1 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 24: DIA 2

3 Néfi 2–5
Introdução
Logo após as pessoas verem os sinais do nascimento 
de Jesus Cristo, elas começaram a esquecer dos tes-
temunhos que receberam e endureceram o coração. 
Muitos dos nefitas e lamanitas rejeitaram outros sinais 
e outras maravilhas, e cresceram em iniquidade. Como 
resultado, o bando de Gadiânton se fortaleceu e amea-
çou destruir os nefitas. O juiz supremo dos nefitas, 
Laconeu, reuniu todos os nefitas e lamanitas justos em 
um só grupo e pediu ao povo que se arrependesse e se 
preparasse para a batalha. Devido a sua união e fé no 
Senhor, eles triunfaram sobre seus inimigos. Após sua 
libertação, os nefitas e lamanitas justos reconheceram 
o poder de Deus para preservá-los.

3 Néfi 2
Os nefitas e lamanitas justos se unem para defenderem-se 
contra o bando de Gadiânton
Pense a respeito de algumas experiências espirituais 
importantes que você teve na vida. (Lembre-se de que 
as experiências espirituais não precisam ser dramáticas 
ou incomuns para serem importantes). Por que você 
acha que pode ser importante se lembrar dessas expe-
riências espirituais?

Leia 3 Néfi 2:1–3 procurando pelo que aconteceu 
entre o povo quando começaram a esquecer dos sinais 
relacionados ao nascimento do Salvador. O que você 
aprendeu com esse relato sobre o perigo de se esque-
cer das experiências espirituais?

Um dos princípios que podemos aprender com o que 
aconteceu aos nefitas é que, se esquecermos das 
experiências espirituais que tivemos, podemos nos 
tornar mais vulneráveis às tentações e aos truques 
de Satanás. Você pode escrever esse princípio em suas 
escrituras ao lado de 3 Néfi 2:1–3. Ao fazê-lo, pense: 
Por que o fato de se esquecer das experiências espiri-
tuais pode tornar-nos mais vulneráveis a Satanás?

Pense no que você pode fazer para ajudar a reconhecer 
e lembrar-se das experiências espirituais. Liste algumas 
ideias que você acha que podem ser úteis:   
 

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
relatou como registrar suas experiências espirituais 
em um diário o ajudou. Ao ler sobre sua experiência, 
sublinhe algumas bênçãos que podem vir por registrar 
experiências espirituais:

Escrevi algumas linhas diariamente 
durante anos. Não falhei um único dia, 
por mais cansado que estivesse nem por 
mais cedo que precisasse acordar no dia 
seguinte. Antes de redigir, refletia sobre a 
pergunta: ‘Vi hoje a mão de Deus se 

estender sobre nós, nossos filhos ou sobre a família?’ 
Com a continuidade, algo começou a acontecer: Ao 
relembrar o dia, via evidências do que Deus fizera por 
algum de nós e que eu não reconhecera nos momentos 
mais atarefados. À medida que isso ocorria — e era 
frequente — percebi que esse esforço de memória 
permitiria a Deus mostrar-me o que Ele realizara.

Algo mais do que a simples gratidão começou a crescer 
em meu coração: meu testemunho aumentou; adquiri 
uma certeza ainda maior de que o Pai Celestial ouve 
e responde a nossas orações; senti maior gratidão 
pelo efeito enternecedor e purificador da Expiação do 
Salvador Jesus Cristo, e fiquei mais confiante de que o 
Espírito Santo pode fazer-nos lembrar de tudo, mesmo 
coisas que não notamos ou que não nos chamaram 
a atenção quando aconteceram” (“Oh! Lembrai-vos, 
Lembrai-vos” A Liahona, novembro de 2007, p. 66).

 1. Em seu diário de estudo das escrituras descreva como 
o fato de se lembrar das experiências espirituais o tem 

ajudado a permanecer fiel apesar das tentativas de Satanás de 
seduzi-lo e enganá-lo. (Isso pode incluir lembrar-se de experiên-
cias espirituais ao registrá-las em um diário).

Conforme registrado em 3 Néfi 2:4–19, muitos nefitas 
continuaram em iniquidade e o bando de Gadiân-
ton cresceu em número e em força. Eles se tornaram 
mais violentamente agressivos, levando os conversos 
lamanitas a unirem forças com os nefitas para lutarem 
contra eles. Embora eles tenham tido algum sucesso 
em expulsar o bando de Gadiânton de suas terras, os 
nefitas e lamanitas ainda estavam em circunstâncias 
perigosas 15 anos depois do aparecimento dos sinais 
do nascimento de Jesus Cristo.

3 Néfi 3:1–10
O líder do bando de Gadiânton ordenou que os nefitas 
e lamanitas se rendessem
Em 3 Néfi 3:1–10 vemos um exemplo de como o diabo 
às vezes trabalha por meio de outras pessoas para 
tentar enfraquecer nossa fé e nos desviar do caminho 
certo. Gidiâni, o chefe do bando de Gadiânton, escre-
veu uma carta para Laconeu, juiz supremo e governa-
dor dos povos nefitas e lamanitas, para persuadi-lo a se 
render ao bando de Gadiânton. Leia 3 Néfi 3:2–10, pro-
curando palavras ou frases que ilustrem as táticas que 
Gidiâni usou para tentar enfraquecer a fé que Laconeu 



245

tinha e desviá-lo do caminho. Você pode marcar estas 
palavras ou frases à medida que as encontrar.

Esses versículos ensinam que Satanás e seus seguido-
res frequentemente usam de bajulação, falsas pro-
mesas e ameaças para desviar o povo. É importante 
observar que as táticas de Satanás são frequentemente 
mais sutis e ele pode usar nossos amigos e as pessoas de 
que gostamos em vez dos inimigos óbvios para nos ten-
tar. Ainda assim, existem semelhanças entre os motivos 
e as táticas de Gidiâni e o modo como Satanás trabalha 
hoje para desviar as pessoas.

 2. Escolha uma das táticas de Gidiâni e explique em seu 
diário de estudo das escrituras como o diabo pode usar 

uma tática semelhante com os jovens de hoje. Escreva também 
como você pode resistir a essa tática.

3 Néfi 3:11–4:33
O povo de Laconeu se prepara para defender-se e derrotam 
os ladrões de Gadiânton

Laconeu ficou perplexo com a carta de Gidiâni e ficou 
determinado a preparar seu povo para o ataque imi-
nente. Leia as passagens de escritura a seguir e identifi-
que pelo menos quatro maneiras com as quais Laconeu 
preparou seu povo espiritual e temporalmente (fisica-
mente) para resistir ao ataque do bando de Gadiânton. 
(Dica: ao estudar esses versículos, certifique-se de 
diferenciar Gidiâni, o chefe do bando de Gadiânton, e 
Gidgidôni, o grande profeta e capitão chefe entre os 
nefitas).

•	 3 Néfi	3:12.
•	 3 Néfi	3:13–14
•	 3 Néfi	3:15
•	 3 Néfi	3:17–19

 3.  Em uma página em branco no seu diário de estudo das 
escrituras, desenhe uma linha vertical no centro da página. 

Escreva a frase Preparação de Laconeu no alto de um dos lados e a 
frase Paralelos Modernos no alto do outro lado. Sob o cabeçalho 
“Preparação de Laconeu”, escreva ou desenhe as quatro maneiras 
que você identificou que Laconeu e os nefitas prepararam para 
resistir ao ataque. Sob o cabeçalho “Paralelos Modernos”, escreva 
ou desenhe vários exemplos de paralelos modernos para o que 
Laconeu fez para preparar o povo. Esses paralelos devem retratar 
os conselhos de preparações espirituais e temporais que recebe-
mos para os últimos dias.

 4. Para ajudá-lo a pensar em como você pode aplicar o 
que aprendeu, responda duas ou mais perguntas a seguir 

em seu diário de estudo das escrituras:
 a. Como você pode fortalecer o lar contra os ataques do 
adversário?
 b. Como se reunir em famílias, ramos ou alas fornece proteção 
para nós?
 c. Por que o estudo diário das escrituras é um modo vital para 
se fortalecer?
 d. Quando a oração o ajudou a ganhar força espiritual contra 
uma adversidade ou um perigo?
 e. Como o arrependimento pode ser um meio de preparação 
para o futuro?
 f. Por que você acha que escolher seguir aqueles que têm o 
espírito de profecia e revelação é especialmente importante nos 
dias de hoje?

Para ver o que aconteceu quando o bando de Gadiân-
ton atacou Laconeu e seu povo, leia 3 Néfi 4:7–12. Com 
esse relato aprendemos que, ao nos prepararmos 
espiritual e temporalmente, podemos vencer os 
desafios por meio da força do Senhor.

Laconeu e seu povo conseguiram derrotar o bando 
de Gadiânton e destruir o chefe do bando. Eles foram 
vitoriosos por causa da escolha dos líderes (ver 3 Néfi 
3:19; 4:17), por sua obediência (ver 3 Néfi 3:21; 4:18) 
e sua confiança em Deus (ver 3 Néfi 4:30–31). Leia 
3 Néfi 4:30–33 e procure como o povo agiu depois da 
vitória sobre o bando de Gadiânton. O que o povo 
reconheceu como as causas de sua libertação do bando 
de Gadiânton? Um dos princípios que esses versículos 
ilustam é: Reconhecer a bondade e a misericórdia 
de Deus na libertação das nossas dificuldades aju-
da-nos a permanecer humildes.

3 Néfi 5
A paz é restaurada entre o povo; Mórmon explica seu 
resumo dos registros
Pense sobre uma experiência espiritual pessoal que 
influenciou sua fé, seus desejos ou o modo como agiu 
depois de uma experiência espiritual. Leia 3 Néfi 5:3–4 
e procure o que os nefitas fizeram como resultado da 
ajuda e das bênçãos que receberam do Senhor. Observe 
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que uma das reações das pessoas foi pregar o evange-
lho a outras pessoas.

Em 3 Néfi 5:14–26, Mórmon explica por que ele estava 
compilando os registros. Leia 3 Néfi 5:12–13 e procure 
o que Mórmon disse a respeito de sua responsabili-
dade em escrever a compilação dos registros nefitas.

Com esses versículos aprendemos que, como discí-
pulos de Jesus Cristo, temos a responsabilidade 
de ensinar outras pessoas o caminho para a vida 
eterna. Uma das maneiras mais importantes de mos-
trarmos nossa gratidão ao Senhor, pelo que Ele faz por 
nós, é ajudar outras pessoas a virem a Ele e receber as 
bênçãos que Ele tem para elas.

 5. Escreva no diário de estudo das escrituras algumas 
maneiras pelas quais você pode ensinar outras pessoas 

o caminho para a vida eterna como discípulos de Jesus Cristo. 
Pense também em algumas situações em que você seria capaz 
de ensinar isso a outras pessoas.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei 3  Néfi 2–5 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 24: DIA 3

3 Néfi 6–10
Introdução
Após a libertação milagrosa contra o bando de Gadiân-
ton, os nefitas e lamanitas tiveram paz por três anos. 
Surge então o orgulho, a distinção de classes e a perse-
guição que os leva a uma grande iniquidade e, por fim, 
a derrubada do governo nefita. Os sinais da morte de 
Jesus Cristo em Jerusalém incluíram grandes destruições 
que acabaram com muitas cidades nefitas, matando os 
habitantes iníquos. A escuridão cobriu a terra por três 
dias. Em meio à escuridão, a voz do Salvador convidou 
o povo a voltar para Ele. Quando a escuridão dispersou, 
as lamentações do povo se transformaram em alegria e 
louvor a Jesus Cristo.

3 Néfi 6–7
Os nefitas se tornam orgulhosos, a Igreja se divide, as 
combinações secretas destroem o governo e o povo se 
divide em tribos
Pense em uma época em que você teve que tomar uma 
decisão se seguiria o profeta ou não. Conforme regis-
trado em 3 Néfi 6–7, alguns dos nefitas vivenciaram 
os resultados trágicos de rejeitar os profetas, enquanto 
outros vivenciaram as bênçãos que vem de arrepen-
der-se e dar ouvidos aos servos escolhidos do Senhor.

Como leu em 3 Néfi 5, os nefitas se arrependeram, 
serviram diligentemente a Deus e foram divinamente 
libertados das mãos do bando de Gadiânton. Os nefi-
tas então prosperaram por um curto período de tempo. 
No entanto, o orgulho rapidamente entrou no coração 
de muitos, o que causou divisões dentro da Igreja. Pro-
fetas foram enviados para pregar contra a iniquidade 
do povo, mas os juízes prenderam-nos e mataram-nos 
secretamente (ver 3 Néfi 6:4–23). Em um período de 
aproximadamente seis anos, o povo se submeteu “ao 
poder de Satanás” (3 Néfi 7:5) e tornou-se tão iní-
quo que lutaram contra toda retidão. As combinações 
secretas destroem o governo da terra e fazem com que 
o povo se divida em tribos.

Apesar da iniquidade do povo, Néfi continuou a 
testificar contra seus pecados e a chamá-los ao arre-
pendimento (ver 3 Néfi 7:15–20). Leia 3 Néfi 7:21–22 
e marque alguns exemplos de como o povo foi aben-
çoado por seguir Néfi. Com esses versículos apren-
demos que, se nos arrependermos e seguirmos 
os servos do Senhor, obteremos a influência do 
Espírito Santo em nossa vida.
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 1. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma época em que você escolheu seguir o conselho do 

profeta ou de outros líderes do sacerdócio. Que bênçãos você 
recebeu por isso?

3 Néfi 8:1–18
Grande destruição cumpre o sinal da morte de Jesus Cristo
Imagine o dia em que chegar a Segunda Vinda de Jesus 
Cristo. Como você acha que vai sentir-se quando isso 
acontecer? De modo semelhante, os nefitas estavam 
esperando a vinda de Jesus Cristo havia muito tempo. 
Samuel, o lamanita, havia profetizado os sinais que 
aconteceriam na morte de Jesus Cristo (ver Helamã 
14:20–27). Leia 3 Néfi 8:3–4 e observe as diferenças em 
como alguns nefitas se sentiram a respeito dos sinais.

Leia 3 Néfi 8:5–7 e procure o que aconteceu no 34º ano 
da data dos sinais do nascimento do Salvador. Leia 
rapidamente 3 Néfi 8:8–18, procurando o que acon-
teceu aos habitantes das cidades que foram atingidas 
pelas tempestades e pelos terremotos. Leia 3 Néfi 
10:11–12 e marque quem conseguiu sobreviver a essa 
destruição. Mesmo que os sobreviventes tenham sido a 
“parte mais justa” dos nefitas, eles ainda precisavam se 
arrepender e vir a Jesus Cristo.

 2. Use uma página em seu diário de estudo das escritu-
ras para criar um artigo de jornal relatando os eventos 

em 3 Néfi 8:5–18. Inclua um título, esboce uma imagem e, em 
seguida, escreva um relato da destruição. 

3 Néfi 8:19–25
As trevas cobrem a terra por três dias
Pense em uma época em que você esteve em um local 
completamente escuro, como uma caverna ou um 
cômodo sem janelas, quando alguém apagou a luz (ou 
imagine como seria). Como se sentiu ao estar no escuro 
e não conseguir enxergar? Leia 3 Néfi 8:19–23 e procure 
o que aconteceu depois que as tempestades e as destrui-
ções cessaram. (Você pode marcar quaisquer palavras ou 
frases que indicam como severa a escuridão era).

Leia 3 Néfi 8:24–25, procurando o que os nefitas disse-
ram que teria evitado a morte e destruição de tantos de 
seu povo.

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como os efeitos do pecado se assemelham a estar na 
escuridão?
 b. Como o arrependimento se assemelha a deixar a luz entrar 
no cômodo escuro?

3 Néfi 9:1–14
Na escuridão, a voz de Jesus Cristo convida aqueles 
que sobreviveram à destruição para se arrependerem 
e virem a Ele
Durante os três dias de escuridão, a voz do Salvador 
falou àqueles que haviam sido poupados. Leia 3 Néfi 
9:1–2, 7 e procure por que o Salvador disse que essa 
destruição aconteceu entre o povo. Então leia 3 Néfi 
9:13–14 e procure o que o Salvador disse para consolar 
o povo em seu sofrimento. Você pode marcar as partes 
desses versículos que são significativas para você.

O Élder C. Scott Grow, dos Setenta, testificou que 
o Salvador convida a todos nós para virmos a Ele e 
sermos curados:

“Jesus Cristo é o Grande Médico de 
nossa alma. Com exceção dos pecados de 
perdição, não há pecado ou transgressão, 
dor ou pesar, que esteja fora do alcance 
do poder de cura de Sua Expiação.

Quando pecamos, Satanás nos diz que 
estamos perdidos. Por outro lado, nosso Redentor 
oferece redenção a todos, não importa o que tenhamos 
feito de errado, tanto para vocês quanto para mim” (“O 
Milagre da Expiação”, A Liahona, maio de 2011, p. 108).

O convite do Salvador em 3 Néfi 9:13 de vir a Ele e 
receber Seu poder de cura se aplica a cada um de nós. 
Para que o Salvador nos cure, devemos aceitar Seu 
convite e vir a Ele, arrepender-nos de nossos pecados 
e nos converter.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
um aspecto de sua vida que poderia ser beneficiado com 

o poder de cura do Salvador. O que você precisa fazer para convi-
dá-Lo a curar-lhe?

3 Néfi 9:15–22
A voz do Salvador proclama que, por meio do Seu sacrifício, 
a lei de Moisés é cumprida
Como parte da lei de Moisés, a qual os nefitas estavam 
vivendo até aquele momento, o Senhor tinha dado a 
Seu povo o mandamento de oferecer sacrifícios de ani-
mais como exemplo do sacrifício final que Ele, por fim, 
ofereceria por meio da Sua Expiação. Use as palavras 
do Salvador em 3 Néfi 9:17 para completar a seguinte 
sentença: “Eis que por mim vem a redenção e em mim  
  
 ”.

O Salvador declarou que todas as cerimônias, leis, os 
ritos e símbolos da lei de Moisés, que haviam sido 
dados ao povo para se lembrar Dele, foram cumpridos, 
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pois Ele havia completado Seu sacrifício expiatório. 
Leia 3 Néfi 9:19 e identifique o que o Salvador decla-
rou que os nefitas não deveriam mais oferecer. Depois 
procure em 3 Néfi 9:20 e marque o que eles deveriam 
oferecer como sacrifício.

Em sua opinião, o que significa ofertar “um coração 
quebrantado e um espírito contrito” em sacrifício? O 
espírito contrito é aquele espírito humilde, ensinável e 
que se arrepende. Para aprofundar o seu conhecimento 
do que significa ter um coração quebrantado e um 
espírito contrito, leia a seguinte declaração do Élder 
D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Após-
tolos, e marque as palavras que ele usou para definir 
“coração quebrantado” e “espírito contrito”:

“Antigamente, quando as pessoas 
queriam adorar o Senhor e buscar Suas 
bênçãos, frequentemente levavam uma 
dádiva. (…) Ao buscar as bênçãos da 
conversão, você pode oferecer ao Senhor 
a dádiva de seu coração quebrantado ou 

arrependido e seu espírito contrito ou obediente. Na 
verdade, trata-se da sua própria dádiva: o que você é 
e em que irá tornar-se. 

Há algo em você ou em sua vida que seja impuro ou 
indigno? Quando se livrar disso, essa será uma dádiva 
para o Salvador. Há algum bom hábito ou qualidade 
que esteja faltando em sua vida? Quando adotar isso 
e fizer com que se torne parte de seu caráter, estará 
dando uma dádiva ao Senhor” (“Quando Te Converte-
res”, A Liahona, maio de 2004, p. 11).

Leia 3 Néfi 9:21–22 e procure o que o Salvador ensinou 
sobre como devemos ser para virmos a Ele.

 5. Pense em algumas crianças que você conhece. Em 
seu diário de estudo das escrituras, descreva característi-

cas que as criancinhas têm que precisamos ter para virmos ao 
Salvador.

Complete o princípio a seguir com as palavras ou fra-
ses apropriadas que você vê em 3 Néfi 9:13–14, 20–22: 
Se viermos a Jesus Cristo com um coração quebran-
tado e um espírito contrito, Ele   
 . 
(Existem várias respostas corretas).

 6. Para ajudá-lo a aplicar essa verdade, responda às 
seguintes perguntas:

 a. Quais atitudes podem nos impedir de oferecer um coração 
quebrantado e um espírito contrito ao Senhor? 
 b. Como você viu o Senhor abençoá-lo ao vir até Ele com um 
coração arrependido e um espírito obediente?
 c. Como você pode melhor oferecer um coração quebrantado 
e um espírito contrito ao Senhor?

3 Néfi 10
O Senhor promete reunir Seu povo como uma galinha junta 
seus pintinhos

Após ouvir a voz do Salvador, o povo ficou tão 
perplexo que houve silêncio na terra por muitas 
horas. A voz então falou novamente ao povo (ver 
3 Néfi 10:1–3). Leia 3 Néfi 10:4–6, e identifique o 
que o Salvador disse que tentou fazer para proteger 
e nutrir seu povo. Marque a promessa que o Salvador 
fez no versículo 6 àqueles que se arrependerem e 
vierem a Ele de todo o coração.

O Salvador usou a metáfora da galinha ajuntando seus 
pintinhos sob as asas para protegê-los do perigo. Pense 
em maneiras como o Salvador é semelhante a uma 
galinha que procura proteger seus pintinhos do perigo. 
Além disso, de acordo com 3 Néfi 10:4–6, por que toda 
a casa de Israel não foi reunida?

Leia 3 Néfi 10:8–10 e procure o que aconteceu após o 
povo ouvir a voz do Salvador.
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 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 6–10 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 24: DIA 4

3 Néfi 11:1–17
Introdução
Algum tempo depois da grande destruição e dos três 
dias de escuridão, aproximadamente 2.500 homens, 
mulheres e crianças se reuniram ao redor do templo 
na terra de Abundância (ver 3 Néfi 17:25). Eles ouvi-
ram uma voz, que, a princípio, não entenderam. Ao 
tentarem ouvir, eles entenderam que era a voz do 
Pai Celestial apresentando Seu Filho, Jesus Cristo. O 
Salvador do mundo apareceu. Jesus Cristo convidou 
o povo para testemunhar pessoalmente um a um, por 
meio de sentir as feridas no Seu lado e as marcas dos 
cravos em Suas mãos e pés, que Ele havia sido morto 
pelos pecados do mundo.

3 Néfi 11:1–7
O povo ouve a voz do Pai anunciando o aparecimento 
do Seu Filho
Vá para fora com um lápis e esse guia de estudo e ouça 
por 60 segundos. Escreva a maior quantidade de sons 
possíveis no espaço fornecido:   
  
 

Agora coloque uma estrela ao lado de cada som que 
você acha que seria difícil de identificar ou que prova-
velmente não perceberia sem tentar ouvir. Depois volte 
para dentro.

Logo após a grande destruição e escuridão que signi-
ficavam a morte de Jesus Cristo, o povo se reuniu no 
templo da terra de Abundância. Enquanto eles esta-
vam discutindo sobre o que havia ocorrido, aconteceu 
uma experiência maravilhosa que, a princípio, eles não 
entenderam. Leia 3 Néfi 11:1–3 e procure o que o povo 
teve dificuldade de entender. Você pode marcar como a 
voz de Deus é descrita e o efeito que a voz teve naque-
les que a ouviram.

Reserve um momento para pensar sobre como as 
características da voz que as pessoas ouviram são 

semelhantes aos sussurros que recebemos do Espírito 
Santo. Quais verdades você pode aprender com 3 Néfi 
11:1–3 a respeito de como o Senhor e o Espírito Santo 
geralmente fala conosco? Uma das doutrinas que 
podemos ver ilustrada nesses versículos é: O Espírito 
Santo normalmente nos fala com uma voz mansa e 
delicada que sentimos em nosso coração.

 O Presidente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum 
dos Doze Apóstolos, explicou como a voz do Senhor, 
por meio do Espírito Santo, opera em nossa mente e 
em nosso coração:

“Talvez a maior coisa que aprendi com a 
leitura do Livro de Mórmon foi a de que a 
voz do Espírito vem como um sentimento 
em vez de um som. Vocês vão aprender, 
como eu aprendi, a “ouvir” essa voz que 
é mais sentida do que ouvida. (…)

“O dom do Espírito Santo (…) vai guiá-los e prote-
gê-los, e até corrigir suas ações. É uma voz espiritual 
que vem à mente como um pensamento ou como um 
sentimento colocado em seu coração” (“Conselho para 
os Jovens”, A Liahona, novembro de 2011, p.16).

 1. Pense em um momento em que você sentiu a voz do 
Senhor ou as impressões do Espírito virem a sua mente 

ou seu coração. Escreva em seu diário de estudo das escrituras a 
respeito da experiência e como se sentiu.

Os nefitas ouviram a voz duas vezes e não a entenderam. 
Leia 3 Néfi 11:4–7 e procure o que os nefitas fizeram de 
diferente na terceira vez para conseguirem entender a 
voz. Em sua opinião, o que significa o povo “[aguçou] os 
ouvidos para [escutar]” a voz? (3 Néfi 11:5).

O Presidente Boyd K. Packer deu o seguinte conselho a 
respeito do que precisamos fazer para ouvir e entender 
a voz do Senhor por meio do Espírito Santo. Sublinhe 
as palavras ou frases que o ajudam a saber o que fazer 
ou o que evitar para ouvir melhor a voz do Senhor por 
meio do Espírito Santo.

“O Espírito não chama nossa atenção por meio de 
gritos. Ele nunca nos sacode com uma mão pesada. 
O Espírito sussurra. Ele afaga tão gentilmente, de fato, 
que se estamos preocupados, não podemos sentir nada.

De vez em quando, Ele nos chamará com suficiente 
firmeza para que prestemos atenção. Mas na maio-
ria das vezes, se não prestarmos atenção ao delicado 
sentimento, o Espírito irá Se retirar e esperar que O 
busquemos e O ouçamos e digamos, à nossa própria 
maneira” (“How Does the Spirit Speak to Us?” New 
Era, fevereiro de 2010, p. 3).

Você pode escrever o princípio a seguir em suas escri-
turas, ao lado de 3 Néfi 11:5–6 ou em seu diário de 
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estudo das escrituras: Ao aprendermos como ouvir a 
voz do Senhor por meio do Espírito Santo, seremos 
capazes de entender a comunicação que Ele nos dá.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O que o ajuda a preparar a mente e o coração para ouvir e 
entender a voz do Senhor?
 b. Quando você entendeu a comunicação do Senhor que pode-
ria não ter ouvido caso não tivesse se esforçado para ouvir?
 c. Quando você ouviu o sussurro do Espírito Santo mais de uma 
vez antes de entendê-lo e segui-lo?

3 Néfi 11:8–17
Jesus Cristo aparece e convida o povo para vir, um a um, 
e tocar nas Suas feridas

Tente visualizar os eventos de 3 Néfi 11:8–10 à medida 
que os lê.

 3.  Ao pensar como deve ter sido, para o povo do Livro 
de Mórmon, testemunhar a aparição de Jesus Cristo res-

suscitado, escreva em seu diário de estudo das escrituras os pen-
samentos e sentimentos que teria se estivesse lá.

O Élder Jeffrey R. Holland, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, falou sobre a 
importância da aparição 
do Salvador aos nefitas:

“Essa aparição e essa 
declaração consti-
tuem o ponto central, 
o momento supremo 
de toda a história do 
Livro de Mórmon. Foi a 
manifestação que havia 
alentado e inspirado 
todos os profetas nefitas 
nos seiscentos anos ante-
riores, sem falar em seus 
antepassados israelitas e 
jareditas milhares de anos antes.

Todos haviam falado acerca Dele, cantado sobre Ele, 
sonhado com Ele e orado por Sua vinda — e ali estava 
Ele pessoalmente. O tão aguardado dia! Enfim chegara 
o Deus que transforma todas as noites escuras em 
manhãs radiantes” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of The Book of Mormon [Cristo e o 
Novo Convênio: A Mensagem Messiânica do Livro de 
Mórmon] 1997, pp. 250–251).

Lembre-se de que os remanescentes dos nefitas e 
lamanitas haviam vivenciado recentemente uma 
destruição terrível e três dias de total escuridão. Leia 
3 Néfi 11:10–12 e procure o que Jesus Cristo queria 
que o povo soubesse sobre Ele e sobre o que Ele havia 
feito durante Seu ministério mortal. Qual entre as 
declarações do Salvador você acha que seria a mais 
reconfortante de ouvir se você estivesse lá? Pense por 
que essa declaração teria tanta importância para você. 
Marque a frase que é mais importante para você em 
suas escrituras.

Leia 3 Néfi 11:13–15 e marque o que Jesus Cristo con-
vidou o povo a fazer para receber o conhecimento pes-
soal que Ele queria que tivessem a respeito Dele. Pense 
em respostas para as seguintes perguntas: De acordo 
com 3 Néfi 11:14, o que o Salvador queria que o povo 
soubesse com essa experiência? Considerando que 
havia cerca de 2.500 pessoas presentes no momento 
(ver 3 Néfi 17:25), quanto tempo isso deve ter durado? 
O que isso o ensina a respeito do Salvador?

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas:

 a. Por que você acha que o Senhor queria que as pessoas O 
viessem e tocassem “um por um”? (3 Néfi 11:15).

Ao estudar as escrituras, geral-
mente é útil tentar visualizar o 
que está acontecendo ou ima-
ginar qual seria o sentimento 
de estar lá com aquelas pes-
soas que vivenciaram certos 
eventos. Essa técnica de estudo 
pode tornar os eventos e o 
povo nas escrituras mais reais 
para você e lhe dar oportuni-
dades de sentir a influência do 
Espírito Santo.

Imagine o Que Está 
Acontecendo
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 b. Como você se sentiria ao tocar as feridas que o Salvador 
recebeu enquanto expiava por seus pecados?

Escreva a seguinte verdade em suas escrituras, ao lado de 
3 Néfi 11:11–15 ou em seu diário de estudo das escritu-
ras: Jesus Cristo me convida para receber um teste-
munho pessoal de que Ele é meu Salvador.

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O quanto forte você acha que é o seu testemunho pessoal do 
Salvador? Como ele cresceu e tornou-se mais forte recentemente?
 b. Quais experiências o levaram a obter seu testemunho pes-
soal do Salvador, ou o que poderia fazer para obter um teste-
munho forte?
 c. Como pode saber que o Salvador está ciente de você 
individualmente?

Leia 3 Néfi 11:16–17 e procure o que o povo fez depois 
de terem essa experiência pessoal com o Salvador. 
Pode ser útil entender que “Hosana” é uma exclama-
ção de adoração ao Senhor.

Dê uma olhada em 3 Néfi 11:15 e identifique o que o 
povo fez depois de sentir pessoalmente as feridas do 
Salvador. Como você não estava lá para sentir pes-
soalmente as feridas do Salvador, como fez o povo em 

3 Néfi, como você pode saber que Jesus é o Cristo? 
(ver João 20:30–31; Morôni 10:3–7; D&C 46:13–14 para 
algumas possíveis respostas).

Para ligar 3 Néfi 11:15 a si mesmo, complete a seguinte 
declaração: Quando recebo um testemunho pessoal 
de Jesus Cristo, tenho a responsabilidade de   
 .

Pense em maneiras que uma pessoa com testemunho 
de Jesus Cristo pode “testemunhar” sobre Ele.

O Presidente Boyd K. Packer ensinou o seguinte a res-
peito dos testemunhos: “Não se podem forçar as coisas 
espirituais. Um testemunho não lhe é empurrado; ele 
se desenvolve. E um testemunho é um testemunho e 
deve ser respeitado, seja pequeno ou grande. Nosso 
testemunho cresce da mesma forma que crescemos em 
estatura física e raramente notamos o que está aconte-
cendo, porque isso se dá aos poucos” (“How Does the 
Spirit Speak to Us?”, p. 3).

 6. Encerre essa lição escrevendo seu testemunho de 
Jesus Cristo no diário de estudo das escrituras. Você pode 

incluir o que fez para obter seu testemunho ou o que planeja 
fazer para fortalecê-lo. Se movido pelo Espírito, leia-o para 
alguém ou convide alguém para que o leia.
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 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 11:1 17 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 25: DIA 1

3 Néfi 11:18–12:48
Introdução
Após o povo que estava no templo na terra de Abundân-
cia ter sentido individualmente as marcas das feridas no 
lado, nas mãos e nos pés de Jesus Cristo, o Salvador deu 
a Néfi e a outros o poder para batizar. O Salvador alertou 
o povo para evitar a contenda e prometeu que aqueles 
que vivessem o evangelho herdariam o reino de Deus. 
Ele também os ensinou a receber as bênçãos do Seu 
evangelho e os instruiu a influenciar outras pessoas para 
o bem. O Salvador declarou que Ele havia cumprido a lei 
de Moisés e deu ao povo uma lei maior a fim de prepará-
los para tornarem-se como Ele e o Pai Celestial são.

3 Néfi 11:18–30
Jesus Cristo dá a Néfi e a outros o poder para batizar 
e denuncia as contendas
Você se lembra dos pensamentos e sentimentos que teve 
ao se preparar para seu batismo, ou já viu algum amigo 
ou membro da família se preparar para ser batizado? 
Muitas pessoas têm perguntas como: “Quem pode me 
batizar?” e “Como a ordenança do batismo é realizada?” 
Pense em como responderia a essas perguntas.

Ao estudar 3 Néfi 11:1–17, você aprendeu sobre a 
aparição de Jesus Cristo à “multidão de nefitas nos 
arredores do templo que ficava na terra de Abundân-
cia” (3 Néfi 11:1). Essas pessoas sentiram as marcas 
de Suas feridas e se tornaram testemunhas pessoais 
de Sua Ressurreição e divindade. Imediatamente após 
essa experiência, o Salvador as ensinou a respeito do 
batismo, incluindo quem poderia batizar e como o 
batismo deveria ser realizado.

Leia 3 Néfi 11:18–22, 24–25 e escreva uma resposta 
para a pergunta: “Quem pode me batizar?”   
 

Conforme registrado em 3 Néfi 11, com base no que 
o Salvador disse e fez, podemos aprender que: O 
batismo deve ser realizado por uma pessoa que 

possua a devida autoridade. As revelações modernas 
esclarecem que o batismo pode ser realizado apenas 
por uma pessoa que porta o ofício de sacerdote no 
Sacerdócio Aarônico (ver D&C 20:46) ou que porte 
o Sacerdócio de Melquisedeque (ver D&C 20:38–39; 
107:10–11). Além disso, ele deve agir sob a direção de 
um líder do sacerdócio que possua as chaves do sacer-
dócio necessárias para autorizar a ordenança (como o 
bispo, o presidente de ramo, o presidente de missão ou 
as Autoridades Gerais).

Leia 3 Néfi 11:23–27 e escreva uma resposta para a 
pergunta: “Como a ordenança do batismo é reali-
zada?”   
 

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva 
por que você acha que o batismo deve ser feito da 

maneira que foi determinada pelo Senhor. O que acontece 
se as palavras da ordenança batismal não forem ditas correta-
mente ou se a pessoa que estiver sendo batizada não for com-
pletamemnte imersa sob água?

 2. Responda a uma ou mais perguntas a seguir em seu 
diário de estudo das escrituras:

 a. O que você se lembra sobre a razão de você ter sido batizado 
e sobre a reunião batismal? Quem batizou você? Quantos anos 
você tinha? Quais sentimentos você teve quando foi batizado? 
O que significa para você ter sido batizado por uma pessoa 
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portadora da devida autoridade e da maneira determinada 
pelo Senhor?
 b. Você viu alguém sendo batizado recentemente? Quais senti-
mentos você teve?
 c. Se você porta o ofício de sacerdote no Sacerdócio Aarônico, 
como se sente por saber que tem a autoridade para batizar? Se 
você já teve a oportunidade de batizar alguém, o que sentiu e 
aprendeu durante a experiência?

Conforme registrado em 3 Néfi 11:28–30, o Senhor 
aconselhou o povo a não disputar ou contender (dis-
cutir) uns com os outros acerca do batismo ou de outros 
pontos de doutrina. Ele ensinou que a contenda é do 
diabo e deve ser cessada.

3 Néfi 11:31–41
Jesus Cristo declara Sua doutrina
Pense em algo que fez hoje (uma ação) que resultou 
em uma consequência positiva. Escreva a ação e a con-
sequência nos lados apropriados do diagrama a seguir. 
Depois pense em algo que fez hoje que resultou em 
uma consequência negativa.

O relacionamento de uma ação com uma consequên-
cia às vezes é chamada de lei da colheita. As revelações 
modernas a descrevem dessa maneira: “Pois o que 
semeardes, isso colhereis; portanto, se semeardes o bem, 
colhereis o bem como vossa recompensa” (D&C 6:33).

Leia 3 Néfi 11:31 e identifique o que Jesus Cristo disse 
que ia declarar às pessoas.

 3.  Conforme registrado em 3 Néfi 11:32–39, Jesus Cristo 
declarou Sua doutrina, “que o Pai [Lhe] deu” (3 Néfi 11:32). 

Copie o gráfico a seguir em seu diário de estudo das escrituras. Leia 
cada referência de escritura e identifique as ações e consequências 
que Jesus Cristo ensinou estar relacionadas à Sua doutrina. Registre 
em seu diário de estudo das escrituras o que encontrou no gráfico.

Ações Consequências

3 Néfi 11:32–34

3 Néfi 11:35–36

3 Néfi 11:37–38

3 Néfi 11:39–40

De acordo com seu gráfico, quais são as ações-chave 
que Jesus Cristo ensinou e que todos os filhos do Pai 
Celestial devem realizar para entrar no reino do céu?

Você pode ter notado que 3 Néfi 11:32 declara que o 
Espírito Santo testifica sobre o Pai Celestial e sobre 
Jesus Cristo. Pense no momento mais recente em que 
o Espírito Santo testificou a você sobre a realidade e o 
amor do Pai Celestial e Jesus Cristo.

3 Néfi 12:1–16
Jesus Cristo ensina a multidão sobre as bênçãos que 
recebemos quando vivemos Seu evangelho
Marque verdadeiro ou falso a seguir circulando as 
respostas das perguntas abaixo:

V F O Pai Celestial quer que sejamos perfeitos.
V F Precisamos ser perfeitos nesta vida para entrar 

no reino celestial.
V F Podemos tornar-nos perfeitos.

Para ajudar a verificar suas respostas, leia primeiro 
3 Néfi 12:48. (Essa é uma passagem de domínio de 
escritura. Você pode marcá-la de modo distinto para 
conseguir localizá-la no futuro).

Como é possível ser perfeito? O Élder 
Russell M. Nelson, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, disse o seguinte a 
respeito do mandamento de ser perfeito: 
“Não devemos ficar desanimados se 
nossos sinceros esforços em alcançar a 

perfeição nos parecem hoje árduos e infinitos. A 
perfeição é incompleta nesta vida. A plena perfeição só 
será alcançada depois da Ressurreição, e somente por 
intermédio do Senhor. Está reservada a todos os que O 
amam e guardam Seus mandamentos” (“Perfeição 
Incompleta” A Liahona, janeiro de 1996, p. 95).

Pense na seguinte pergunta: O que você acha que 
significa que a perfeição vem “somente por intermédio 
do Senhor”?

Olhe novamente as perguntas verdadeiro-falso que 
acabou de fazer e mude quaisquer respostas com base 
no que aprendeu com 3 Néfi 12:48 e com a declaração 
do Élder Nelson.

Os ensinamentos de Jesus Cristo em 3 Néfi 12–14 às 
vezes são chamados de “sermão no templo” porque 
eles se assemelham e frequentemente aumentam 
nosso conhecimento do famoso Sermão da Montanha 
proferido pelo Salvador (ver Mateus 5–7). O Presidente 
Harold B. Lee ensinou: “No Sermão da Montanha, o 
Mestre revelou-nos um pouco de Seu próprio caráter, 

Providência Consequência
----------------------------------------------------------------------
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que era perfeito, pode-se dizer que essa foi uma ‘auto-
biografia Sua, cujas sílabas, uma a uma, veem-se escri-
tas claramente em tudo o que Ele fez’, e, com isso, Ele 
deixou-nos um mapa para nossa própria vida” (Deci-
sions for Successful Living, 1973, pp. 55 56). Ao estudar 
3 Nephi 12–14, procure meios pelos quais o Salvador 
quer que você busque perfeição.

Como no Sermão da Montanha, o Salvador começou 
seu sermão aos nefitas com várias bem-aventuranças 
— declarações da condição abençoada e feliz daqueles 
que são fiéis (ver 3 Néfi 12:1–12). Ao lê-las, procure os 
atributos que o Salvador nos exorta a desenvolver e 
quais bênçãos Ele promete como resultado por fazê-lo. 
Ao ler, você pode marcar esses atributos e as bênçãos 
recebidas. Pode ser útil saber que pobre de espírito 
(3 Néfi 12:3) significa ser humilde e dependente do 
Senhor, chorar (3 Néfi 12:4) significa um sentimento 
de pesar por nossos pecados que levam ao arrepen-
dimento e ser manso (3 Néfi 12:5) pode significar ser 
humilde e gentil, ser submisso à vontade de Deus ou 
ser paciente ao sofrer a injúria sem ressentimento.

 4. Identifique um atributo que acabou de ler e que você 
está se esforçando ou se esforçará para obter. Registre 

em seu diário de estudo das escrituras quais bênçãos está rece-
bendo ou espera receber ao desenvolver esse atributo.

Das muitas verdades em 3 Néfi 12:1–12, aprendemos 
que se vivemos de acordo com os ensinamentos 
de Jesus Cristo, seremos abençoados e estaremos 
preparados para entrar no reino do céu. Ao fazê-lo, 
também seremos um exemplo ou uma luz para o 
mundo (ver 3 Néfi 12:14–16).

3 Néfi 12:17–48
Jesus Cristo ensina à multidão a lei mais elevada que os 
ajudará a tornarem-se como Ele e o Pai Celestial 
Jesus Cristo ensinou aos nefitas como virem a Ele por 
meio do arrependimento e da obediência aos Seus 
mandamentos (ver 3 Néfi 12:19–20). No restante de 
3 Néfi 12, Ele menciona partes da lei de Moisés e os 
ensina uma lei maior. Ele apresentou partes da lei de 
Moisés com frases como “Ouvistes o que foi dito pelos 
antigos” ou “foi escrito”. Ele então apresentou a lei 
nova e maior, que queria que vivêssemos atualmente, 
com a frase “Digo-vos, porém (…)”

 5. Leia as referências das escrituras a seguir e escreva 
no diário de estudo das escrituras quais comportamentos 

o Salvador mencionou que levariam à perfeição:
 a. 3 Néfi 12:21–22. Pode ser útil entender que a palavra raca é 
um termo depreciativo que expressa desprezo, antipatia ou ódio.
 b. 3 Néfi 12:23–24. Use a nota de rodapé 24a para ajudar a 
descobrir o que significa se reconciliar com alguém.
 c. 3 Néfi 12:25. Pode ser útil entender que “Concilia-te 
depressa com o teu adversário” se refere a resolver rapidamente 
conflitos com outras pessoas para que eles não piorem e se 
transformem em problemas ainda maiores. O Élder David E. 
Sorensen, enquanto servia como membro dos Setenta, ensinou: 
“Em nenhum lugar esse princípio se aplica tanto quanto em 
nossa família” (“O Perdão Transforma a Amargura em Amor” 
A Liahona, maio de 2003, p. 10).
 d. 3 Néfi 12:27–30. Pode ser útil entender que cobiçar se refere 
a um desejo impróprio, diabólico e egoísta.
 e. 3 Néfi 12:38–42.
 f. 3 Néfi 12:43–45.
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Um princípio que podemos aprender com esses versí-
culos em 3 Néfi 12 é: Ao virmos a Cristo e guardar-
mos Seus mandamentos, podemos nos tornar mais 
semelhantes a Ele e a nosso Pai Celestial, que são 
perfeitos.

Embora não atinjamos a perfeição 
nesta vida, o Presidente James E. Faust, 
da Primeira Presidência, explicou que 
devemos nos esforçar para fazer pro-
gresso em direção à perfeição agora para 
que possamos alcançá-la na próxima 

vida: “A perfeição é uma meta eterna. Embora não 
possamos ser perfeitos na mortalidade, recebemos o 
mandamento de esforçar-nos para alcançá-la, algo que 
conseguiremos fazer por meio da Expiação” (“Este É o 
Nosso Dia A Liahona, julho de 1999, p. 19).

Domínio das Escrituras — 3 Néfi 12:48
 6. Veja se você consegue memorizar perfeitamente 
3 Néfi 12:48. Escreva a passagem em seu diário de 

estudo das escrituras quando a tiver memorizado.

Lembre-se, o Senhor não espera que nos tornemos 
perfeitos em todas as coisas durante nossa vida mortal, 
mas aos nos esforçamos diligentemente para segui-Lo 
e partilhar das bênçãos da Expiação, podemos final-
mente nos tornar perfeitos.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
no diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 11:18–12:48 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 25: DIA 2

3 Néfi 13
Introdução
Conforme registrado em 3 Néfi 13, o Salvador conti-
nuou Seu sermão no templo, na terra de Abundância. 
Ele alertou o povo contra a hipocrisia e os ensinou que 
suas obras justas estavam agradando o Pai Celestial. 
Ele também instruiu a multidão a ajuntar tesouros no 
céu e então instruiu Seus doze discípulos a buscar o 
reino de Deus em primeiro lugar, antes de se preo-
cupar com os interesses materiais.

3 Néfi 13:1–18
O Salvador alerta os nefitas contra a hipocrisia e os ensina 
a fazer boas obras que agradam o Pai Celestial
Complete a autoavaliação a seguir na mente esco-
lhendo qual frase descreve melhor sua motivação para 
doar esmolas (doar a outras pessoas), orar e jejuar: 

Doo esmolas porque:
 a. Tenho que fazer isso. 
 b. Amo o Salvador e gosto de ajudar as pessoas. 
 c. Quero que os outros pensem bem de mim. 

Oro sempre porque:
 a. Não quero dizer “não” na frente de outras pessoas 

quando sou chamado para orar.
 b. Simplesmente faz parte de minha rotina diária. 
 c. Quero comunicar-me com meu Pai Celestial.

Jejuo porque:
 a. O jejum ajuda a achegar-me mais ao Senhor. 
 b. Outras pessoas pensarão que sou ruim se eu não 

o fizer.
 c. Meus pais não me deixam comer quando eu devo 

jejuar.

Em 3 Néfi 13, Jesus Cristo ensinou à multidão nefita a 
respeito da importância dos motivos de uma pessoa ao 
doar esmolas, orar e jejuar. As respostas listadas nesta 
autoavaliação reflete motivos diferentes que pode-
mos ter para realizar esses ou outros atos de devoção 
religiosa.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: É importante o por que realizamos 

obras justas? Por que sim? Ou por que não?
 2. Copie o gráfico a seguir em seu diário de estudo das 
escrituras e o complete lendo cada referência de escritura 

e respondendo as duas perguntas. À medida que você lê, pode 
ser útil saber que um hipócrita é alguém que tem uma falsa apa-
rência de justiça ou que diz uma coisa e faz outra.

Atividade Contra qual moti-
vação o Senhor 
nos advertiu ao 
fazermos essa 
atividade?

Como o Senhor 
disse que 
devemos fazer 
a atividade?

Doar esmolas 
(3 Néfi 13:1–4)

Orar (3 Néfi 
13:5–6)

Jejuar (3 Néfi 
13:16–18)
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Pense nas seguintes perguntas:

•	Como	nossa	motivação	para	fazer	obras	de	retidão	
influencia a maneira pela qual as realizamos?

•	Quais	são	algumas	motivações	justas	que	podem	
inspirar uma pessoa a dar esmolas, a orar ou a jejuar 
em segredo?

Um motivo justo para fazer estas coisas é agradar ao 
Pai Celestial. Leia 3 Néfi 13:4, 6, 18 e procure o que o 
Senhor prometeu àqueles que agem com retidão em 
segredo.

Um princípio importante que o Salvador ensinou 
nesses versículos é: Se agimos corretamente porque 
amamos o Pai Celestial, Ele nos recompensará 
abertamente.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
quando se sentiu abençoado por buscar fazer algo para 

agradar ao Pai Celestial, em vez de ser visto por outros.

Revise brevemente sua autoavaliação no início da lição 
e avalie seus motivos para doar esmolas, orar e jejuar. 
Pense em como você pode aplicar os ensinamentos do 
Salvador para melhorar seus motivos para fazer essas 
coisas ou para outros atos de devoção ao Senhor.

O Salvador deu instruções adicionais aos nefitas a 
respeito da oração. Leia 3 Néfi 13:7 e procure como o 
Senhor descreveu frases repetitivas ou elabore frases 
que são expressadas sem sinceridade na oração. A 
palavra vão significa vazia, sem pensamento ou senti-
mento. Vãs repetições podem também significar repetir 
as mesmas palavras impensadamente ou orar sem fé.

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que você acha que é importante evitar vãs repetições em 
nossas orações ao Pai Celestial?
 b. Quais são algumas coisas que você pode fazer para evitar as 
vãs repetições quando orar?

Leia 3 Néfi 13:8 e procure um princípio que Jesus 
Cristo declarou sobre o Pai Celestial. Você pode marcar 
esse princípio em suas escrituras. Um dos objetivos de 
nossa oração é “obtermos para nós mesmos e para os 
outros as bênçãos que Deus já está disposto a conce-
der, mas que devemos pedir para obter” (Guia para 
Estudo das Escrituras, “Oração”).

Leia 3 Néfi 13:9–15 e pondere o que o Senhor quer que 
você aprenda a respeito de suas orações. Pense em um 
meio de melhorar suas orações ao aplicar o que apren-
deu com os ensinamentos do Salvador.

3 Néfi 13:19–24
Jesus Cristo ensina a multidão a ajuntar tesouros no céu
Você já leu ou ouviu uma história sobre a perda de 
tesouros enterrados? Às vezes, nessas histórias, os 
caçadores de tesouro finalmente alcançam seus obje-
tivos apenas para descobrir que seu tesouro sumiu ou 
que nunca existiu. Leia 3 Néfi 13:19–20 e identifique 
os dois tipos de tesouro sobre os quais o Senhor falou 
a respeito. Qual desses tesouros Ele disse que estaria 
sempre disponível a nós se o procurássemos?

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Qual é a diferença entre “tesouros na Terra” e “tesouros 
nos céus”?
 b. Pelo que aprendeu em 3 Néfi 13:21–24, quais são algumas 
verdade que o Salvador ensinou sobre procurar os tesouros ter-
renos e os tesouros celestiais? (Pode ser de ajuda para você 
entender esses versículos para saber que a palavra mamom é 
um termo para o mundanismo ou para riquezas).
 c. Como procurar tesouros terrenos podem distrair-nos de bus-
car tesouros nos céus?

O Salvador não ensinou que o dinheiro ou as posses 
terrenas são maus. Mas Ele enfatizou a importância 
de colocar nossos corações nos tesouros celestes que 
perdurarão, e não apenas nas riquezas terrenas.
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Um princípio que podemos aprender com 3 Néfi 
13:19–24 é: Para termos Deus como nosso mes-
tre, precisamos amar e servi-Lo acima das coisas 
desse mundo.

Quais poderiam ser alguns exemplos de uma tentativa 
de servir a Deus e a Mamom ao mesmo tempo? Por 
que pode ser difícil sempre amar e servir a Deus em 
vez das coisas do mundo? Por que vale a pena colocar 
Deus em primeiro lugar?

 6. Leia os exemplos a seguir. Em seu diário de estudo 
das escrituras, indique qual mestre você acha que a pes-

soa está seguindo: Deus ou mamom (mundanismo).
 a. Um jovem rejeita um trabalho que exigiria dele faltar às suas 
reuniões aos domingos e, em vez deste, escolhe um trabalho que 
paga menos e que não exige que ele trabalhe aos domingos.
 b. Uma jovem frequentemente reclama com seus pais da neces-
sidade que tem de roupas novas. As roupas que ela deseja cus-
tam mais do que a família pode pagar.
 c. Um rapaz paga o dízimo regularmente com o dinheiro que 
recebe em seu emprego. Mas usa o restante do seu dinheiro 
para comprar itens de entretenimento, incluindo alguns vídeos 
e músicas impróprios e não economiza nenhum dinheiro para a 
missão ou para os estudos.
 d. Uma moça frequentemente usa uma parte da sua renda para 
comprar pequenos presentes para mostrar seu amor por outras 
pessoas.

3 Néfi 13:25–34
O Salvador instrui os doze discípulos a buscar o reino de 
Deus antes de suas próprias preocupações materiais

Ao saírem para ministrar entre o povo, Jesus Cristo 
instruiu Seus doze discípulos nefitas a não se preocupa-
rem com suas necessidades temporais de alimento ou 
vestimenta (ver 3 Néfi 13:25–31). Leia 3 Néfi 13:32–33 e 
procure o que o Salvador disse a Seus discípulos a 
respeito de suas necessidades temporais. O que Ele 

prometeu àqueles que colocam Deus e Seu reino em 
primeiro lugar em sua vida?

Um princípio que podemos aprender com esses versí-
culos é: Se buscarmos o reino de Deus primeiro, Ele 
nos ajudará a prover para nossas necessidades.

 7. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como uma pessoa busca “primeiro o reino de Deus”? 
(3 Néfi 13:33).
 b. De quais maneiras o Senhor cuida de nossas necessidades 
quando O colocamos em primeiro lugar em nossa vida?

O Presidente Ezra Taft Benson testificou das bênçãos 
que vêm de colocar Deus em primeiro lugar em nossa 
vida (você pode escrever essa citação em um papel e 
colocá-la em suas escrituras para revê-la ou comparti-
lhá-la no futuro):

“Quando colocamos Deus em primeiro 
lugar, todas as outras coisas entram no 
devido eixo ou são eliminadas de nossa 
vida. Nosso amor pelo Senhor governará 
o objeto de nosso afeto, as demandas de 
nosso tempo, os interesses que buscamos 

e a ordem de nossas prioridades. (…)

Devemos dar a Deus, o Pai de nossos espíritos, uma 
preeminência exclusiva em nossa vida” (“O Grande 
Mandamento—Amar ao Senhor”, A Liahona, julho 
de 1987, p. 3).

Pense como você ou aqueles que você conhece foram 
abençoados por colocar Deus em primeiro lugar.

 8. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 13 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 25: DIA 3

3 Néfi 14
Introdução
O sermão de Jesus Cristo no templo continua em 
3 Néfi 14. Ele ensinou o povo a respeito de julgar 
outras pessoas e o instruiu a buscar as bênçãos do 
Pai Celestial por meio da oração. O Salvador também 



258

alertou contra os falsos profetas e enfatizou a impor-
tância de fazer a vontade de Deus.

3 Néfi 14:1–6
O Salvador ensina a respeito de julgar outras pessoas
Leia as palavras do segundo versículo do hino “Sim, 
Eu Te Seguirei” (Hinos, nº 134) — ou o cante para si 
mesmo se preferir fazê-lo:

Não me entrego a julgamentos,
Imperfeito sou também
Nos recônditos da alma,
Dores há que não se veem.
Não me entrego a julgamentos,
Sim, eu te seguirei.

Conforme registrado em 3 Néfi 14, o Salvador conti-
nuou a ensinar os nefitas no templo. Leia 3 Néfi 14:1–2 
e pense como essa instrução do Salvador se relaciona 
com o segundo versículo do hino que leu. (Pode lhe ser 
útil entender que a frase “com o juízo com que julgar-
des” se refere ao padrão pelo qual uma pessoa mede 
ou julga outra).

 1. Escreva respostas para as seguintes perguntas em seu 
diário de estudo das escrituras:

 a. Como o conselho do Salvador em 3 Néfi 14:1–2 se relaciona 
ao segundo versículo do hino “Sim, Eu Te Seguirei”?
 b. Como você expressaria a verdade importante que o Salvador 
ensinou em 3 Néfi 14:2 em suas próprias palavras? (Você pode 
também escrever essa verdade ou esse princípio nas margens 
das suas escrituras).

O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Após-
tolos, forneceu uma ideia que nos ajuda a entender o 
mandamento do Salvador de “não julgar” em 3 Néfi 
14:1. Ao lê-lo, sublinhe os tipos de julgamentos que 
ele disse que deveríamos evitar e por que.

“Existem dois tipos de julgamento: 
julgamentos finais, que nos são proibidos 
e julgamentos intermediários, que somos 
instruídos a fazer, mas de acordo com 
princípios justos. (…)

O julgamento final (…) é aquela ocasião 
futura na qual todos nós compareceremos perante o 
tribunal de Cristo para sermos julgados de acordo com 
nossas obras. (…) Creio que o mandamento bíblico de 
“não julgar” se refere mais claramente a esse julga-
mento final. (…)

Por que o Salvador nos ordenou a não julgar defini-
tivamente? Acredito que esse mandamento foi dado 
porque temos a pretensão de fazer um julgamento 
final sempre que afirmamos que determinada pessoa 

vai para o inferno (ou para o céu) por um determinado 
ato ou em determinada ocasião. Quando fazemos isso, 
e há grande tentação de fazê-lo, somos prejudicados e 
prejudicamos a pessoa que pretendemos julgar. (…)

Um julgamento justo precisa, por definição, ser inter-
mediário. Ele vai abster-se de declarar que uma pessoa 
tenha recebido certeza de exaltação ou de descartar 
uma pessoa como irrevogavelmente condenada ao 
fogo do inferno. Ele vai abster-se de declarar que uma 
pessoa perdeu todas as oportunidades para a exaltação 
ou mesmo toda a oportunidade para um papel útil 
na obra do Senhor. O evangelho é um evangelho de 
esperança e nenhum de nós está autorizado a negar o 
poder da Expiação para levar a efeito a purificação dos 
pecados, o perdão e a renovação de vida individual nas 
condições apropriadas” (“‘Judge Not’ and Judging”, 
Ensign, agosto de 1999, pp. 7, 9).

Pense em como a declaração do Élder Oaks o ajuda a 
entender o mandamento do Salvador de “não julgar”.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: Como o princípio de 3 Néfi 14:2 

que seremos julgados de acordo com o modo como julgar-
mos pode mudar a maneira que você vê os erros e as fraquezas 
de outras pessoas? Leia 3 Néfi 14:12. Como esses versículos se 
relacionam a esse princípio?

Alguma vez já caiu algo pequeno em seu olho, como 
um cílio ou um grão de poeira? A escritura se refere ao 
grão de poeira no olho de uma pessoa como argueiro. 
Uma peça de madeira longa espessa é chamada de 
trave. O Salvador usou essas imagens para nos ajudar 
a entender os problemas que surgem quando julgamos 
outras pessoas injustamente ou inapropriadamente 
encontramos faltas nelas. Leia 3 Néfi 14:3–5 e pense 
no que o argueiro e a trave representam.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, desenhe uma 
gravura do que o Salvador descreveu em 3 Néfi 14:4. 

Depois, responda às seguintes perguntas:
 a. O que você acha que o argueiro representa?
 b. O que você acha que a trave representa?
 c. Por que você acha que a trave, em vez do argueiro, é usada 
para representar as faltas daqueles que julgam injustamente?

Observe que a analogia do Salvador focaliza em 
objetos que estão nos olhos, portanto, afetam a visão 
da pessoa. Pense na seguinte pergunta a respeito de 
si mesmo: Como minhas falhas influenciam o modo 
como vejo outras pessoas? Como posso aplicar o con-
selho de Jesus Cristo em 3 Néfi 14:5?

Você acha que sempre é apropriado ou necessário 
fazer julgamentos sobre o comportamento de outras 
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pessoas? O Profeta Joseph Smith esclareceu que, 
embora não devamos julgar as pessoas injustamente, 
somos instruídos a fazer julgamentos justos (ver 
Tradução de Joseph Smith, Mateus 7:1, Mateus 7:1, 
notas de rodapé a]).

A explicação a seguir oferece uma ideia adicional sobre 
a questão de julgar as pessoas: “Às vezes as pessoas 
acham que é errado julgar os outros no que quer que 
seja. Embora seja verdade que não se deve condenar 
os outros ou julgá-los injustamente, ao longo da vida, 
é preciso avaliar ideias, pessoas e situações. O Senhor 
deu-nos muitos mandamentos que não podemos 
guardar sem fazer julgamentos” (Sempre Fiéis: Tópicos 
do Evangelho, 2004, p. 108).

Para ajudá-lo a entender a importância de fazer julga-
mentos justos, leia 3 Néfi 14:6 e identifique alguns jul-
gamentos que Jesus Cristo nos instruiu a fazer. Antes 
de ler, pode ser útil entender que “[dar] o que é santo 
aos cães” e “[lançar] aos porcos vossas pérolas” signi-
fica compartilhar algo que é sagrado com aqueles que 
não o apreciarão ou entenderão seu caráter sagrado. 

Como 3 Néfi 14:6 o ajuda a entender a necessidade 
de fazer julgamentos justos? O Élder Dallin H. Oaks 
explicou outras situações onde devemos fazer julga-
mentos justos:

“Todos fazemos julgamentos na escolha 
de nossos amigos, ao escolher como 
vamos gastar o nosso tempo e nosso 
dinheiro, e evidentemente na escolha 
de um companheiro eterno. (…)

Um julgamento justo será orientado pelo 
Espírito do Senhor e não pela raiva, desejo de vin-
gança, inveja, ciúmes ou interesses pessoais” (“‘Judge 
Not’ and Judging”, p. 9).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que é importante fazer julgamentos justos em áreas 
como escolher amigos, decidir como vamos gastar nosso tempo 
e dinheiro ou escolher um companheiro eterno? Quais podem 
ser outros exemplos onde seja necessário ou apropriado julgar 
outras pessoas?
 b. Como podemos julgar com mais retidão? Pense se há alguém 
com quem você possa ser mais bondoso ou que precise parar de 
julgar injustamente.

3 Néfi 14:7–12
O Salvador nos ensina a buscar as bênçãos do Pai Celestial
Pense em um momento em que o Pai Celestial res-
pondeu suas orações. Leia 3 Néfi 14:7–11 e procure o 

que Jesus Cristo ensinou a respeito do desejo do Pai 
Celestial de responder a nossas orações.

Um princípio que podemos aprender com 3 Néfi 
14:7–11 é que: o Pai Celestial nos abençoará se 
pedirmos e O buscarmos por meio da oração. Como 
saber que o Pai Celestial está ansioso para responder a 
suas orações pode mudar o modo como você ora?

 5. Faça a seguinte pergunta a um adulto de confiança: 
Quando você sentiu o amor do Pai Celestial por você pelo 

modo como Ele respondeu as suas orações? Resuma a resposta 
que ele ou ela der e o que você aprendeu com essa resposta em 
seu diário de estudo das escrituras.

3 Néfi 14:13–27
O Salvador ensina a importância de fazermos a vontade 
do Pai Celestial
Enquanto continuava a ensinar os nefitas reunidos 
no templo, o Salvador fez várias analogias para nos 
ajudar a entender a importância de obedecer aos Seus 
ensinamentos. Cada analogia contém um bom e um 
mau exemplo.

 6. Em seu diário de estudo das escrituras, desenhe uma 
ilustração simples do bom e do mau exemplo encontra-

dos em cada uma das passagens de escritura a seguir: Escreva 
também o que acha que o Salvador queria que aprendêssemos, 
comparando os bons e os maus exemplos. Esteja preparado para 
mostrar seus desenhos para sua classe e explicar o que aprendeu 
com essas analogias.
 a. 3 Néfi 14:13–14
 b. 3 Néfi 14:15–20
 c. 3 Néfi 14:24–27

Leia 3 Néfi 14:21–23 e pense no que pode dizer a uma 
pessoa que lhe disse que tudo o que precisa fazer para 
ser salvo no reino de Deus é dizer que você acredita 
em Jesus Cristo.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 14 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 25: DIA 4

3 Néfi 15–16
Introdução
Enquanto continuava a ensinar as pessoas no templo 
na terra de Abundância, o Salvador declarou que a lei 
de Moisés foi cumprida Nele e que Ele era a luz e a lei 
que as pessoas deviam buscar. O Salvador em seguida 
explicou aos doze discípulos nefitas que as pessoas nas 
Américas eram algumas daquelas “outras ovelhas” de 
quem falou ao povo de Jerusalém (ver João 10:14–16). 
Também prometeu que aqueles que se arrependerem 
e voltarem para Ele serão contados entre o povo do 
convênio.

3 Néfi 15:1–10
O Salvador declara que Ele cumpriu a lei de Moisés
Você já se perguntou alguma vez por que o Senhor 
nos pede que obedeçamos a certas leis e certos 
mandamentos, como pagar o dízimo, guardar o Dia 
do Senhor ou honrar os pais? Enquanto continuava a 
instruir os nefitas, Jesus Cristo os ensinou o propósito 
central por trás de Suas leis e de Seus mandamentos. 
Fique atento a esse propósito ao estudar 3 Néfi 15.

Quando o Salvador terminou de falar à multidão, Ele 
percebeu que alguns entre eles tinham perguntas. Leia 
3 Néfi 15:1–2 e escreva sobre o que as pessoas estavam 
maravilhadas e se perguntando:   
 

Entender por que os nefitas estavam se maravilhando 
e se perguntando na declaração do Salvador de que 
as “coisas antigas” da lei de Moisés haviam passado 
e “todas as coisas haviam-se tornado novas”, ajuda a 
entender que por séculos os nefitas haviam conhecido 
e vivido a lei de Moisés. Suas leis, seus ritos e a organi-
zação da igreja tinham como base a lei mosaica, que foi 
dada nos tempos antigos pelo Jesus Cristo pré-mortal, 
a fim de preparar o povo para Sua vinda e apontar-lhes 
Seu sacrifício expiatório. Agora o Legislador Divino 
estava em pé diante deles, declarando que a Expia-
ção havia sido cumprida (ver 3 Néfi 11:10–14) e que 
Nele a lei de Moisés foi cumprida (ver 3 Néfi 9:16–20; 
12:46–47). Sua declaração de que as coisas antigas da 
lei de Moisés haviam “passado”, e que as coisas novas 
substituiriam a lei, mudou repentinamente o modo 
como deveriam adorar a Deus.

O Salvador respondeu suas dúvidas enfatizando uma 
doutrina muito importante. Leia 3 Néfi 15:3–5, 9 e 
marque as frases na resposta do Salvador que podem 

ter tranquilizado os nefitas de que a fonte da lei não 
estava mudando.

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Em sua opinião, o que Jesus estava 

ensinando aos nefitas quando disse: “Eu sou a lei”? (3 Néfi 15:9).

Com os ensinamentos do Salvador nesses versículos, 
podemos aprender que Jesus Cristo é o objeto de 
todas as leis e de todos os mandamentos do evan-
gelho. Pense por que essa verdade seria importante 
para os nefitas enquanto aprendiam que a antiga lei 
de Moisés estava sendo substituída por uma lei maior 
e passando por mudanças em seu modo de adorar.

Leia 3 Néfi 15:9–10 e marque o que o Senhor quer 
que façamos como resultado dessa doutrina. Use o que 
aprendeu nesses versículos para completar o seguinte 
princípio: Se nós -------------------- a Jesus Cristo ao 
guardar -----------------------------------, Ele nos dará 
-----------------------------------.

 2. Pense a respeito de mandamentos como pagar o 
dízimo, guardar o Dia do Senhor e honrar os pais, e res-

ponda às perguntas a seguir em seu diário de estudo das 
escrituras:
 a. Como uma pessoa pode seguir os mandamentos e ainda não 
estar olhando para Cristo?
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 b. De que maneira nossa obediência aos mandamentos pode 
mudar se nosso foco for olhar para Jesus Cristo e não apenas 
obedecer às regras?

Um meio pelo qual a obediência aos mandamentos 
pode mudar, se estamos olhando para Cristo, é que 
nossa motivação para obedecer mudará de obrigação, 
ou mesmo amor pela regra, para o amor pelo Senhor.

Leia a declaração a seguir pelo Élder 
Marvin J. Ashton, do Quórum dos Doze 
Apóstolos: “Que bênção e consolo 
espiritual é saber que, se olharmos para 
nosso Salvador Jesus Cristo e perseverar-
mos até o fim, a vida eterna e a exaltação 

podem ser nossa. (…) Deus Se torna mais acessível 
quando olhamos para Ele. Olhar para Deus nos 
ensina a servir e a viver sem compulsão [sem ser 
forçado ou pressionado a fazer algo]” (“Pois Há 
Muitos Dons”, A Liahona, janeiro de 1988, p. 19).

 3.  Escolha um mandamento que você pode ter se pergun-
tado por que precisa obedecer, e pense como guardar esse 

mandamento pode levá-lo a Jesus Cristo. Você pode estabelecer 
uma meta para ser mais obediente ao mandamento que escolheu 
e escrever algumas ideias a respeito de como alcançá-la. Registre 
seus pensamentos no diário de estudo das escrituras. 

3 Néfi 15:11–16:5
Jesus Cristo fala a Seus discípulos a respeito de Suas 
outras ovelhas
Você já se sentiu esquecido ou sozinho e se perguntou 
se o Pai Celestial sabia quem era você? Embora pos-
samos nos sentir sozinhos ou, às vezes, sentir menos 
importante que outras pessoas, Deus cuida do Seu 
povo e Se manifesta a eles. Fique atento para evidên-
cias dessa verdade ao estudar o restante de 3 Néfi 15 e 
o início de 3 Néfi 16.

Conforme registrado no Novo Testamento e no Livro 
de Mórmon, Jesus Cristo ministrou entre o povo no 
Velho Mundo e nas Américas. Leia 3 Néfi 15:11–17 
procurando o que o Senhor disse àqueles em Jerusa-
lém sobre Seu povo nas Américas.

“Outras ovelhas” é uma referência a outros seguido-
res do Pastor, Jesus Cristo. Um aprisco é um curral de 
ovelhas, mas a palavra aprisco é usada, neste caso, para 
representar um grupo de pessoas com uma crença 
comum em Jesus Cristo. De acordo com 3 Néfi 15:17, 
como o Senhor disse que Se manifestaria a Suas outras 
ovelhas?

Jesus explicou por que o Pai Celestial Lhe deu o 
mandamento de não dar mais conhecimento sobre 
Suas outras ovelhas às pessoas em Jerusalém. Pesquise 

3 Néfi 15:18–20 e marque a explicação do Salvador. 
Ao ver que o Pai reteu dos judeus mais conheci-
mento sobre os nefitas, devido à iniquidade, pode-
mos aprender um princípio importante em relação 
ao modo como recebemos conhecimento e verdade 
do Senhor. Com base nesses versículos, como você 
completaria o princípio a seguir? Deus nos dá 
conhecimento e verdade de acordo com nossa 
-----------------------------------.

O Senhor disse aos nefitas que eles eram parte das 
outras ovelhas das quais falou em Jerusalém. Os judeus 
pensaram que Ele estava falando dos gentios (não 
israelitas). Eles não entenderam que os gentios não 
“ouviriam” a voz do Salvador (ver 3 Néfi 15:21–23).

Leia 3 Néfi 15:24 e procure como o Senhor especifica-
mente assegurou aos nefitas que Se importa com eles.

Leia 3 Néfi 16:1–3 e descubra quem mais ouviu a voz 
do Salvador. Não temos um registro escriturístico de 
quem mais o Salvador visitou, mas está claro que Ele 
visitou outros grupos e os trouxe para Seu “aprisco”.

Como Jesus Cristo mostra que cuida daquelas pes-
soas que não conseguem ouvir Sua voz? Leia 3 Néfi 
15:22–23 e 3 Néfi 16:4, e procure como o Senhor disse 
que Ele Se manifestaria aos gentios.

Pelo que viu e estudou até aqui em 3 Néfi 15 e 16, qual 
evidência você encontrou de que Deus cuida de Seu 
povo e Se manifesta a ele?   
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Leia 3 Néfi 16:5 e procure o que acontecerá nos últi-
mos dias depois que os gentios obtiverem o conheci-
mento de Jesus Cristo e do Seu evangelho.

Jesus prometeu bênçãos a todos os Seus filhos — 
à casa de Israel e aos gentios — dando-lhes Suas 
palavras conforme escritas pelos nefitas. Os escritos 
dos nefitas ajudariam a converter os gentios, que os 
ajudaria a reunir a casa de Israel nos últimos dias 
(ver 3 Néfi 16:4–5).

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda à 
seguinte pergunta: Qual evidência há em sua vida que 

prova que Jesus Cristo Se importa com todos nós?

3 Néfi 16:6–20
Jesus Cristo pronuncia bênçãos e alertas aos gentios que 
vivem nos últimos dias
Você já quis fazer parte de um grupo, clube ou time? 
Pense em um exemplo específico. O que é necessá-
rio para se tornar um membro desse grupo? O maior 
grupo do qual você pode se tornar membro é o de A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o 
povo do convênio do Senhor.

Leia 3 Néfi 16:6–7 e procure o que acontecerá devido 
à crença dos gentios e à descrença da casa de Israel 
nos últimos dias. Pode ser útil entender que também 
haverá gentios incredulos, nos últimos dias, que vão 
dispersar e maltratar os membros da casa de Israel (ver 
3 Néfi 16:8–9). O Senhor vai retirar Seu evangelho dos 
iníquos e o revelar aos justos, tanto israelitas quanto 
gentios, nos últimos dias (ver 3 Néfi 16:10–12).

Leia 3 Néfi 16:13 e procure o que é necessário para 
fazer parte do povo do convênio do Senhor. Usando 
o que aprendeu em 3 Néfi 16:13, complete o princípio 
a seguir: Se nós -----------------------------------, então 
seremos contados entre o Seu povo.

 5. Responda às seguintes perguntas em seu diário 
de estudo das escrituras:

 a. Como você sabe que faz parte do povo do convênio do 
Senhor?
 b. Como sua vida tem sido abençoada por ser contado entre 
o Seu povo?

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 15–16 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 26: DIA 1

3 Néfi 17
Introdução
À medida que Seu primeiro dia com os nefitas che-
gava ao fim, Jesus Cristo percebeu que muitas pessoas 
não haviam entendido completamente o que Ele as 
havia ensinado. Portanto, Ele as ensinou a receber 
conhecimento adicional. As pessoas choraram quando 
Ele disse que estava partindo. Cheio de compaixão, o 
Salvador permaneceu um pouco mais com eles. Ele 
curou os doentes, abençoou suas criancinhas e orou 
por eles. A multidão sentiu muita alegria e muito amor 
pelo Salvador ao interagir com Ele.

3 Néfi 17:1–3
Jesus manda o povo ponderar em Suas palavras e orar para 
obter conhecimento
Como você reage quando se depara com um 
ensinamento nas escrituras ou de um líder da Igreja e 
que você não entende muito bem? Circule todas as que 
se aplicam: 

•	Apenas	ignoro	o	ensinamento.
•	 Peço	a	outra	pessoa	que	me	ajude	a	entender.
•	 Penso	cuidadosamente	a	respeito	do	ensinamento.
•	 Peço	ao	Pai	Celestial	que	me	ajude	a	entender.
Os eventos registrado em 3 Néfi 17 ocorreram perto 
do fim do primeiro dia de Jesus Cristo com a multidão 
nefita. Leia 3 Néfi 17:1–3 e marque o que o Salvador 
disse aos nefitas para fazer a fim de que compreen-
dessem melhor o que Ele lhes havia ensinado. Pense 
em como o fato de ir para casa, a fim de ponderar e 
orar, pode ajudá-lo a entender melhor as verdades do 
evangelho.

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira 
Presidência, explicou o que ponderar 
significa. Leia a declaração a seguir e 
marque palavras ou frases que descrevam 
o que significa ponderar: “Ler, estudar e 
ponderar não são a mesma coisa. Lemos 

o que está escrito, e podem ocorrer-nos ideias. Estuda-
mos e descobrimos padrões e conexões nas escrituras. 
Mas quando ponderamos, propiciamos a revelação do 
Espírito. Ponderar, para mim, é a reflexão e a oração 
que faço depois de ler e estudar as escrituras cuidado-
samente” (“Servir com Espírito”, A Liahona, novembro 
de 2010, p. 59). 

Olhe atentamente 3 Néfi 17:3 e observe que o Salvador 
instruiu o povo a “[preparar] a mente” para a próxima 
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experiência com Ele. Antes de prosseguir com seu 
estudo, pondere como você responderia às perguntas a 
seguir: O que você poderia fazer para preparar a mente 
antes de ir participar das reuniões da igreja? Antes de 
participar do seminário? Antes de ouvir a conferência 
geral? Antes de estudar as escrituras? Que diferença 
você acha que preparar a mente faria no que você 
ganha com essas oportunidades de aprendizado?

Um dos princípios que aprendemos com esses versí-
culos é: Ao ponderar e orar ao Pai, podemos receber 
mais entendimento. Você pode escrever esse princípio 
nas escrituras ao lado de 3 Néfi 17:1–3.

 1. Para ajudá-lo a aplicar esse princípio, selecione um ou 
ambos os itens abaixo e aja de acordo com eles em sua 

vida durante a próxima semana. Escreva em seu diário de estudo 
das escrituras o que fez. Escreva também a respeito de como 
essa ação amplia o que aprendeu na igreja, no seminário, na con-
ferência geral ou com as escrituras. Esteja preparado para com-
partilhar essa atividade do diário com seu professor. Também, 
faça um plano para continuar a melhorar em uma dessas áreas 
durante as próximas semanas.
 a. Vou preparar a mente antes de ir à igreja ou ao seminário.
 b. Vou ponderar e orar a respeito do que ouvi na igreja ou no 
seminário.

3 Néfi 17:4–25
O Salvador cura os doentes entre os nefitas e abençoa 
as crianças
Pense em um momento que se sentiu tão elevado e 
cheio de alegria que não quisesse que a experiência 
acabasse. Leia 3 Néfi 17:4–5 para descobrir como os 
nefitas reagiram quando o Salvador disse que Ele vol-
taria para Seu Pai.

O Salvador respondeu aos desejos justos dos nefitas 
com grande compaixão. A atividade a seguir pode 
ajudá-lo a entender mais completamente o amor que 
Jesus Cristo tem por todos nós. Ele também pode aju-
dá-lo a descobrir verdades nas escrituras a respeito do 
caráter e da natureza de Jesus Cristo.

 2. Escreva as referências das escrituras a seguir em seu 
diário de estudo das escrituras. Deixe espaço abaixo de 

cada referência para mais informações: 3 Néfi 17:6–10; 3 Néfi 
17:11–18; 3 Néfi 17:19–25. Estude cada uma dessas passagens 
de escrituras, procurando verdades sobre o caráter do Salvador, 
como Ele é. Encontre pelo menos três verdades, uma verdade 
para cada referência de escritura e registre-as abaixo da referên-
cia adequada.
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Um dos eventos mais ternos e marcantes descritos no 
Livro de Mórmon é quando Jesus abençoa as crian-
cinhas que estavam presentes naquela ocasião. Esse 
episódio nos ajuda a entender a natureza e o caráter 
de Jesus Cristo. Antes de citar o relato do Salvador e 
das crianças encontrado em 3 Néfi 17:11–12, 21–25, 
o Presidente Boyd K. Packer declarou, “No relato do 
ministério do Salvador entre os nefitas, podemos ver 
profundamente em Sua alma, talvez mais do que 
em qualquer outro lugar” (“Ensinar as Crianças”, 
A  Liahona, maio de 2000, p. 14).

Observe que a multidão trouxe aqueles que estavam 
doentes e aflitos para o Salvador, incluindo aque-
les que estavam “aflitos de qualquer forma” (3 Néfi 
17:9). Essas aflições podiam ser físicas, emocionais ou 
mentais. Pense em algum modo como você possa estar 
“aflito”. Como o Salvador poderia ajudá-lo com suas 
aflições se Ele pudesse abençoar você pessoalmente?

 3.  Revise o princípio sobre ponderar que você aprendeu 
no início dessa lição. Uma maneira de ponderar é se 

visualizar na mesma situação descrita nos relatos das escrituras. 
Pare um momento e visualize como seria se você tivesse sido um 
participante dos eventos registrados em 3 Néfi 17. Em seu diário 
de estudo das escrituras, descreva o que acha que teria ouvido, 
visto e sentido naquela ocasião e o que teria aprendido com o 
Salvador. Você também pode descrever as bênçãos que poderia 
ter buscado no Salvador.

Pense em uma sentença 
que descreva a verdade 
que você aprendeu com 
3 Néfi 17:6–25. Escreva a 
sentença na margem de 
suas escrituras, próxima 
desses versículos ou em 
seu diário de estudo 
das escrituras. Uma das 
verdades dessas escritu-
ras é: O Salvador sente 
uma grande compai-
xão por nós. Por que 
é importante que você 
conheça as verdades que 

aprendeu com esses versículos a respeito do caráter 
do Salvador?

Leia a seguinte declaração a respeito da fé: “Para que 
nossa fé conduza à salvação, ela deve ser centralizada 
no Senhor Jesus Cristo. (…) Podemos exercer fé em 
Cristo quando temos certeza de que Ele existe, faze-
mos uma ideia correta de Seu caráter e sabemos que 
estamos nos esforçando para viver de acordo com 
a Sua vontade” (Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 
2004, p. 86).

 4. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Como a compreensão da natureza 

compassiva do Salvador o ajuda a exercer fé Nele?
 5. Compartilhe com outra pessoa algo que aprendeu 
a respeito do Salvador em 3 Néfi 17. Em seu diário de 

estudo das escrituras, registre o nome dessa pessoa e um resumo 
do que você disse para ela.
Apesar de não termos tido a experiência que os nefitas 
tiveram com Jesus Cristo, dia virá, para cada um de 
nós, em que O veremos e O ouviremos. Nos próximos 
dias, pondere sobre essa lição. Pense sobre a compai-
xão do Salvador ao orar por seus desejos, suas fraque-
zas, seus sofrimentos e suas provações.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 17 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 26: DIA 2

3 Néfi 18
Introdução
Ao concluir o primeiro dia de Seu ministério entre os 
nefitas, Jesus Cristo administrou o sacramento e deu 
ao povo o mandamento de orar sempre ao Pai e fazer 
amizade com todas as pessoas. O Salvador prometeu 
grandes bênçãos para aqueles que guardam esses 
mandamentos. Ele então instruiu Seus doze discípulos 
nefitas a respeito de seu ministério na Igreja. Antes 
de subir ao céu, Ele lhes deu poder para dar o dom do 
Espírito Santo.

3 Néfi 18:1–14
Jesus Cristo administra o sacramento aos nefitas
Leia a história a seguir do Élder Gerald N. Lund, que 
serviu como membro dos Setenta, e imagine como 
seria se você fosse o homem desta história:

“Algum tempo atrás havia um artigo interessante sobre 
escalar montanha [contendo] uma história que oferece 
uma resposta maravilhosa para a pergunta: ‘O que nós, 
como servos inúteis, podemos fazer para retribuir a 
Cristo o que Ele fez por nós?’ 

O artigo era sobre um homem chamado Czenkusch 
que era diretor de uma escola de alpinismo. (…) 

Você pode ponderar as escri-
turas usando o princípio da 
visualização. Para fazer isso, 
tente vizualizar na mente os 
eventos das escrituras ou ima-
ginar-se como um participante 
na história que está lendo. 
Visualizar pode ajudá-lo a pen-
sar, entender e aplicar o que 
você leu nas escrituras.

Visualizar
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Czenkusch descrevia para o entrevistador a técnica 
de salvaguarda, um sistema de segurança para prote-
ção dos alpinistas. Um alpinista chega a uma posição 
segura, prende a corda num ponto fixo, geralmente 
amarrando-a ao próprio corpo, e depois grita para 
o companheiro: ‘Você está seguro’, querendo dizer, 
‘Estou aqui para segurá-lo. Se algo acontecer, vou 
impedir que caia’. É uma parte importante do alpi-
nismo. Agora observe o que veio a seguir no artigo: ‘A 
amarração trouxe a Czenkusch seus melhores e piores 
momentos no alpinismo. Certa vez, ele despencou de 
um precipício, arrancando três suportes mecânicos e 
arrastando seu companheiro para fora de uma plata-
forma. Ele parou, de cabeça para baixo, a 3 metros do 
chão, quando seu amarrador, de braços abertos, parou 
a queda com a força dos seus braços abertos. “Don 
salvou-me a vida”, disse Czenkusch. “Como você trata 
um sujeito assim? Dá-lhe de presente de Natal uma 
corda de alpinismo usada? Não; você se lembra dele. 
Você sempre se lembra dele ”’ [Eric G. Anderson, “The 
Vertical Wilderness” Private Practice, novembro de 
1979, p. 21; grifo do autor]” (“The Grace and Mercy of 
Jesus Christ”, Jesus Christ: Son of God, Savior, ed. Paul H. 
Peterson, Gary L. Hatch e Laura D. Card, 2002, p. 48).

Leia 3 Néfi 18:1–11 e procure o que Jesus Cristo pediu 
aos nefitas que fizessem para se lembrarem Dele. Você 
pode marcar as palavras lembrança e lembrar nos versí-
culos 7 e 11. Por que você acha importante sempre se 
lembrar do sacrifício expiatório que o Salvador fez por 
você? De que maneira seu modo de agir muda quando 
você se lembra do Salvador?

O mandamento do Salvador de se lembrar de Seu 
corpo e de Seu sangue foi particularmente significativo 
para o povo porque eles haviam sentido os ferimentos 
em Seu corpo fazia pouco tempo. Embora você não 
tenha visto as feridas no corpo do Salvador como o 
povo do Livro de Mórmon, você pode se lembrar de 
Seu sacrifício expiatório ao partilhar do sacramento.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, responda 
à seguinte pergunta: Como a lembrança do sacrifício 

do Salvador durante o sacramento o ajudou a sentir gratidão 
por Ele?

As palavras de Jesus Cristo registradas em 3 Néfi 
18:7–11 ensinam os seguintes princípios: Ao partilhar 
do sacramento, testemunhamos ao Pai que estamos 
dispostos a fazer tudo o que Ele nos ordenar. Ao 
partilharmos do sacramento, testemunhamos ao 
Pai que sempre nos lembraremos de Jesus Cristo. 
Revise 3 Néfi 18:7–11 e marque palavras ou frases que 
ensinem esses princípios. Enquanto lê o versículo 11, 
pense em como se sentiria se o Salvador lhe dissesse 
essas palavras.

 2. Escolha duas das perguntas a seguir para responder 
em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Quais são alguns dos aspectos da vida e do ministério do 
Salvador que você pode se lembrar durante a ordenança do 
sacramento?
 b. O que você pode falar para sempre se lembrar do Salvador 
durante o resto da semana?
 c. Se você se esforça sinceramente para se lembrar do Salvador 
durante o sacramento, como isso pode ajudá-lo durante a 
semana seguinte?

Identifique outro princípio encontrado em 3 Néfi 
18:7, 11 completando a declaração a seguir com a frase 
que explica o que o Salvador promete àqueles que 
partilham do sacramento e se lembram Dele. Ao par-
tilharmos do sacramento e sempre nos lembrarmos 
do Salvador, nós   
 .

 3.  Compare 3 Néfi 18:12–14 e Helamã 5:12. Em seu diá-
rio de estudo das escrituras, escreva como partilhar do 

sacramento semanalmente pode ajudá-lo a fazer de Jesus Cristo 
o alicerce sobre o qual você constrói sua vida.

 4. Para ajudá-lo a se lembrar mais do Salvador, registre 
em seu diário de estudo das escrituras, em cada dia da 

semana seguinte, o que fez para se lembrar do Salvador naquele 
dia. Você pode incluir o que pensou durante o sacramento ou 
como se lembrar do Salvador influenciou seus pensamentos, suas 
palavras e ações.

3 Néfi 18:15–25
Jesus ensinou os nefitas a orar sempre ao Pai e reunirem-se 
com frequência
Após Jesus Cristo administrar o sacramento aos nefi-
tas, Ele ensinou a eles princípios importantes sobre a 
oração. Um dos princípios que ensinou é: Se formos 
atentos e orarmos sempre ao Pai, podemos resistir 
às tentações de Satanás. Quando estamos atentos, 
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estamos espiritualmente alertas, vigilantes ou em 
guarda.

Leia 3 Néfi 18:15–21 e marque palavras ou frases que 
ensinem o princípio mostrado acima. Por que você 
acha que vigiar e orar são essenciais para resistir à 
tentação?

Observe que 3 Néfi 18:15, 20–21 é uma referência de 
domínio das escrituras. Marque esses versículos em 
suas escrituras.

 5. Leia as seguintes perguntas e pense a respeito delas, 
depois responda duas ou mais em seu diário de estudo 

das escrituras:
 a. De que modo a oração o ajudou a resistir às tentações de 
Satanás?
 b. O que você pode fazer para melhorar suas orações pessoais?
 c. Quais bênçãos você experimentou ao orar com sua família? 
(Ver 3 Néfi 18:21.)
 d. O que você pode fazer para ajudar a sua família a orar juntos 
de modo significativo e constante?

Ao orarmos ao Pai Celestial e nos aproximarmos de 
nosso Salvador, Jesus Cristo, frequentemente temos 
o desejo de ajudar outras pessoas a aproximarem-se 
Dele também. Pense a respeito de alguém que você 
gostaria de ajudar a se aproximar do Salvador. Leia 
3 Néfi 18:22–24 e procure o princípio a seguir nos ver-
sículos: Ao ministrarmos à outras pessoas, podemos 
ajudá-las a vir a Cristo.

Conforme registrado em 3 Néfi 18:24, o Salvador 
ensinou que devemos levantar nossa luz para que ela 
brilhe perante o mundo. Ele também disse que Ele é a 
luz que devemos levantar. O Élder Robert D. Hales, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que levantamos 
a luz do Salvador quando guardamos Seus manda-
mentos e seguimos Seu exemplo:

“Devemos ser como o Salvador ao 
admoestar-nos ‘Vem, e segue-me’. Não 
agradaria a Jesus se pudéssemos deixar 
nossa luz brilhar de tal modo que aqueles 
que nos seguiram estariam seguindo ao 
Salvador? Existem aqueles que estão 

buscando a luz [que] passarão de bom grado pelo 
portão do batismo para o caminho estreito e apertado 
que leva à vida eterna (ver 2 Néfi 31). Você vai ser 
aquela luz que os levará a um porto seguro? (…)

Vocês já pararam para pensar que talvez vocês sejam 
a luz enviada pelo Pai Celestial a fim de levar alguém 
de voltar para casa em segurança ou de ser um farol à 
distância para mostrar o caminho estreito e apertado 
que leva à vida eterna? Sua luz é um farol e nunca deve 

parar de brilhar ou desviar aqueles que estão pro-
curando o caminho de volta ao lar. (…)

Jesus Cristo é a luz que nos foi dada para que pudés-
semos seguir e saber aonde ir. [Oro] para que cada um 
de nós possa escolher o que é certo [para que possa-
mos] elevar e fortalecer aqueles que estão ao nosso 
redor” (“That Ye May Be Children of Light” [Serão do 
Sistema Educacional da Igreja para jovens adultos), 
3 de novembro de 1996], pp. 6–7).

Orar por outras pessoas, convidá-las para frequen-
tar as reuniões da Igreja e servir de exemplo cristão 
são meios pelos quais podemos ministrar aos outros. 
Reflita sobre como você se sentiu quando seguiu o 
exemplo de Jesus Cristo e ajudou alguém a se aproxi-
mar do Salvador. O que vai fazer hoje ou esta semana 
a fim de deixar sua luz brilhar para que outras pessoas 
que o seguem também estejam seguindo o Salvador?

3 Néfi 18:26–39
O Salvador ensina Seus discípulos a fazer amizade com 
todas as pessoas
Depois de o Salvador ter instituído o sacramento e 
ensinado os nefitas a respeito da oração, Ele virou-Se 
para os doze discípulos que havia escolhido e os ins-
truiu sobre o modo como deveriam liderar e dirigir os 
assuntos da Igreja (ver 3 Néfi 18:26–39). Observe em 
3 Néfi 18:26 que o Salvador parou de falar para a mul-
tidão e virou-Se para os líderes “que havia escolhido”. 
Sua mensagem nos versículos 28–29 foi dada para 
aqueles líderes do sacerdócio como um alerta para não 
permitir que aquelas pessoas que não estejam dignas 
partilhem do sacramento.

Os membros da Igreja devem focar em sua própria 
dignidade para partilhar do sacramento e deixar a 
responsabilidade de determinar a dignidade de outras 
pessoas partilharem do sacramento para aqueles que o 
Senhor chamou a fim de fazer tais julgamentos, como 
o bispo ou o presidente da estaca. Leia 3 Néfi 18:32, 
procurando como o Salvador ensinou os discípulos 
a cuidar daqueles que se desviaram da fé. Pense a 
respeito de como você poderia “continuar a ministrar” 
aos amigos, familiares ou às pessoas na ala ou no ramo 
que se desviaram da fé.

Domínio das Escrituras — 3 Néfi 
18:15, 20–21
Passe alguns minutos memorizando 3 Néfi 18:15, 
20–21. Escreva os três versículos em um pedaço de 
papel e depois pratique repetindo os versículos. Após 
lê-los algumas vezes, comece a apagar ou a riscar 
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partes diferentes dos versículos enquanto continua a 
dizê-los. Você pode repetir esse processo até que todas 
as palavras tenham sido apagadas ou riscadas.

Enquanto memoriza esses versículos, pense a respeito 
do que o Salvador estava ensinando. Conforme regis-
trado em 3 Néfi 18:15, Jesus Cristo ensinou aos nefitas 
como resistir às tentações do diabo. Observe o poder 
que vem da oração. Por meio da oração podemos rece-
ber força para resistir à tentação.

Conforme registrado em 3 Néfi 18:20–21, Jesus Cristo 
ensinou que, quando oramos com fé, o Pai sempre 
 responde a nossas orações, mas Ele responde de 
acordo com Seu plano para Seus filhos e com o que 
Ele sabe ser o correto para nós. Repita o versículo 20 
em voz alta: “E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu 
nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis 
que vos será dado”. Em sua opinião, o que significa 
pedir o “que seja justo”, como citado nessa passagem? 
(Você pode consultar Tiago 4:3).

O Presidente Gordon B. Hinckley com-
partilhou seu testemunho: “Deus, nosso 
Pai Eterno, vive. Ele é o Criador e o 
Governador do Universo e além disso é 
nosso Pai. Ele é o Todo-Poderoso e está 
acima de tudo. Ele pode ser alcançado por 

intermédio da oração. (…) Ele ouve a oração de uma 
criança? É claro que sim. Ele a responde? É claro que 
sim. Nem sempre do modo que desejamos, mas Ele 
responde. Ele ouve e responde (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, 1997, p. 468).

O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apósto-
los, ensinou: “[Em 3 Néfi 18:20] o Salvador nos relem-
bra que a fé, não importando o quanto seja grande, 
não pode produzir um resultado contrário à vontade 
Daquele que retém esse poder. O exercício da fé no 
Senhor Jesus Cristo está sempre sujeito à ordem dos 
céus, à bondade e à vontade e sabedoria do Senhor, 
que escolherá o tempo oportuno para que alguma 
coisa seja realizada. É por isso que não podemos ter 
uma verdadeira fé no Senhor sem também confiar ple-
namente na vontade Dele e na Sua sabedoria quanto 
à hora certa de responder a nossas orações (“Fé no 
Senhor Jesus Cristo”, A Liahona, julho de 1994, p. 111).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 18 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 26: DIA 3

3 Néfi 19
Introdução
Os eventos registrados em 3 Néfi 11–18 aconteceram 
todos durante um dia. Na conclusão daquele dia, a 
notícia da visita do Salvador e do Seu retorno no dia 
seguinte se espalhou entre o povo e eles “labutaram 
afanosamente toda aquela noite, a fim de poderem 
estar, na manhã seguinte, no lugar onde Jesus apa-
receria à multidão” (3 Néfi 19:3). Na manhã, os doze 
discípulos ensinaram o povo e oraram com eles. Néfi 
então batizou os doze discípulos e eles receberam o 
Espírito Santo e foram envoltos por anjos. Durante 
esta manifestação, Jesus Cristo apareceu e ordenou aos 
discípulos que orassem e Ele também orou ao Pai em 
favor da multidão. Por causa da sua fé, os discípulos 
ficaram plenos do Espírito Santo. Eles foram purifica-
dos e tornaram-se um com o Pai e o Filho.

3 Néfi 19:1–14
Os doze discípulos ministram às pessoas como o Salvador 
ordenou
Imagine como teria se sentido e o que teria feito se 
soubesse que amanhã Jesus Cristo viria a um templo 
distante de você. Quanto se empenharia para conse-
guir chegar lá? Você gostaria de levar outras pessoas 
com você? O que fariam para preparar-se para isso?

Leia 3 Néfi 19:1–3, procurando a reação dos nefitas 
à promessa do Salvador de que Ele voltaria no dia 
seguinte. Depois de a multidão se reunir, os doze 
discípulos dividiram a multidão em doze grupos e 
começaram a ensiná-los. Eles instruíram a multidão 
a se ajoelhar em oração e os ensinou as mesmas ver-
dades que o Salvador havia ensinado no dia anterior 
(ver 3 Néfi 19:4–7).

 1. Leia 3 Néfi 19:8–9 e responda às seguintes perguntas 
em seu diário de estudo das escrituras:

 a. O que os discípulos mais desejavam? Por sua experiência, por 
que o dom do Espírito Santo é tão desejável?
 b. Os doze discípulos foram instruídos a dirigir os assuntos da 
Igreja nas Américas depois que o Salvador partisse. Por que era 
essencial que eles tivessem o Espírito Santo para guiá-los?

Depois de completar a designação do diário de estudo 
das escrituras, pondere sobre estas perguntas: Quais são 
algumas coisas que você mais deseja quando ora? Com 
que frequência você ora para obter o Espírito Santo?
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Leia 3 Néfi 19:10–12 e procure o que os discípulos 
fizeram depois de orar. O batismo descrito nos ver-
sículos 10–12 foi o segundo batismo para os doze 
discípulos. A Igreja estava estabelecida entre os nefitas 
havia muitos anos e esses irmãos do sacerdócio haviam 
sido batizados anteriormente, mesmo que seu pri-
meiro batismo não esteja registrado nas escrituras. 
Esse segundo batismo foi uma circunstância especial, 
conforme explicado pelo Presidente Joseph Fielding 
Smith: “O Salvador mandou que Néfi e o povo fossem 
novamente batizados, porque haviam organizado 
novamente a Igreja segundo o evangelho. Antes disso, 
estava organizada de acordo com a lei [de Moisés]” 
(Doutrinas de Salvação, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols., 
1954–1956, 2:332).

Tenha em mente que os discípulos e os outros nefitas 
eram dignos de estar na presença do Salvador. Leia 
3 Néfi 19:13 procurando o que os discípulos nefitas 
receberam por terem desejos justos.

 2. Faça uma lista em seu diário de estudo das escrituras 
das bênçãos que vêm à vida da pessoa que tem o dom do 

Espírito Santo e vive dignamente para ter Sua companhia. Depois 
compare sua lista com a seguinte citação do Élder Robert D. 
Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, e acrescente na sua lista 
ideias novas que encontrar:

“O Espírito Santo concede-nos força e coragem 
para conduzirmos nossa vida à maneira do reino 
de Deus e é a fonte de nosso testemunho do Pai 
e do Filho. (…)

Precisamos do Espírito Santo como nosso com-
panheiro constante para ajudar-nos a fazer 

escolhas melhores nas decisões com que nos deparamos no dia 
a dia. Nossos rapazes e nossas moças são bombardeados com 
as coisas vis do mundo. A companhia do Espírito lhes dará forças 
para resistir ao mal e, quando necessário, para arrependerem-se 
e voltarem ao caminho estreito e apertado. Nenhum de nós está 
imune às tentações do adversário. Todos precisamos do fortale-
cimento proporcionado pelo Espírito Santo. (…) Com o auxílio 
do Espírito Santo, os membros da família poderão fazer escolhas 
sábias, escolhas que os ajudarão a regressar juntos para a pre-
sença do Pai Celestial e Seu Filho Jesus Cristo para viverem com 
Eles eternamente” (“O Convênio do Batismo: Estar no Reino e 
Ser do Reino” A Liahona, janeiro 2001, p. 6).
Com base em seu estudo de 3 Néfi 19:1–14, pense qual 
é a bênção que você mais quer na vida e por que a quer.

Complete o princípio declarado a seguir com base em 
3 Néfi 19:9, 13: Por meio dos desejos sinceros e da 
oração, podemos ser   
 .

3 Néfi 19:14–36
O Salvador aparece e ora para que o povo seja purificado 
pela fé
Leia 3 Néfi 19:14–16 para saber o que aconteceu 
depois de os doze discípulos terem sido batizados e 
ficado plenos do Espírito Santo.

Depois de os discípulos e a multidão terem se ajoe-
lhado, o Salvador ordena a Seus doze discípulos que 
orem. Leia o relato da oração deles em 3 Néfi 19:17–18, 
24–26, 30. Esse é o único local registrado nas escrituras 
em que as pessoas oram diretamente para Jesus Cristo. 
Em nossas orações, oramos para Deus, o Pai, em nome 
do Seu Filho, Jesus Cristo. Não existe nenhum lugar 
nas escrituras que nos ensina a orar para Jesus.

O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, sugeriu um motivo pelo qual os discípulos 
podem ter orado para Jesus nesse momento único: 
“Jesus já os havia ensinado a orar em seu nome ao 
Pai, o que eles fizeram primeiro [ver 3 Néfi 19:8–9]. 
(…) Mas desta vez, eles ‘oraram a Jesus, chamando-o 
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seu Senhor e seu Deus’. [3 Néfi 19:18.] Jesus estava 
presente diante deles como o símbolo do Pai. Ao vê-lo, 
era como se vissem o Pai; ao orar para Ele, era como se 
orassem ao Pai. Foi uma situação única e especial” (The 
Promised Messiah: The First Coming of Christ [O Messias 
Prometido: A Primeira Vinda de Cristo], 1978, pp. 560–
561). O próprio Salvador disse: “E oram a mim porque 
estou com eles” (3 Néfi 19:22).

 3.  Enquanto estavam ajoelhados, eles testemunharam 
Jesus Cristo oferecer três orações distintas por Seus discí-

pulos e por eles. Copie o gráfico a seguir no seu diário de estudo 
das escrituras. Leia as referências das escrituras designadas e 
complete o gráfico.

Passagem 
de Escritura

O que as pes-
soas pediram 
em oração?

Como você pode apli-
car o que aprendeu 
com a oração do Sal-
vador em sua vida?

3 Néfi 
19:19–23

3 Néfi 
19:27–29

3 Néfi 
19:31–34

Leia 3 Néfi 19:24. O que você acha que significa “não 
repetiam muitas palavras”? Em relação a orações as 
quais nos são dadas as palavras para sabermos sobre o 
que devemos orar, o Élder Bruce R.McConkie ensinou: 
“As orações perfeitas são aquelas inspiradas, nas quais 
o Espírito revela as palavras que devem ser usadas” 
(Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, p. 586).

Para ajudá-lo a entender melhor alguns dos princípios 
que o Salvador ensinou em Suas orações, revise 3 Néfi 
19:28 e marque palavras ou frases que ensinem esse 
princípio: Ao exercermos fé em Jesus Cristo, pode-
mos ser purificados. Contemple os meios pelos quais 
os discípulos exerceram fé durante as experiências 
registradas em 3 Néfi 19. Como resultado de sua fé, os 
discípulos ficaram plenos do Espírito Santo (ver 3 Néfi 
19:13) e receber o Espírito Santo é necessário para ser 
purificado.

Leia a declaração a seguir do Presidente 
Marion G. Romney, da Primeira Presi-
dência, e procure o que significa ser 
purificado: “ ‘Então vem o batismo de 
fogo e do Espírito Santo’. [2 Néfi 31:13.] 
Esse batismo de fogo e do Espírito Santo 

falado aqui por Néfi afeta a grande mudança no 
coração dos homens citados por Alma [ver Alma 

5:14]. Ele os converte da carnalidade para a espiritua-
lidade. Ele limpa, cura e purifica a alma. (…) A fé no 
Senhor Jesus Cristo, o arrependimento e o batismo 
por água são todos preliminares e pré-requisitos para 
ele, mas o batismo de fogo é a consumação [o final]. 
Para recebê-lo é preciso ter as vestimentas lavadas no 
sangue expiatório de Jesus Cristo” (Learning for the 
Eternities [Aprendizagem para as Eternidades], 
compilado por George J. Romney, 1977, p. 133).

 4. Pense no que significa ser purificado e responda à 
seguinte pergunta em seu diário de estudo das escrituras: 

Como exercer fé em Jesus Cristo nos ajuda a nos tornarmos 
puros e limpos?

Jesus ofereceu uma grandiosa oração na véspera do 
Seu sacrifício expiatório que foi muito semelhante às 
orações que Ele ofereceu entre os nefitas no segundo 
dia da Sua visita. Leia 3 Néfi 19:23, 29 e João 17:9, 11, 
21–22. Marque a frase “para que sejamos um”. Pondere 
como Jesus Cristo e o Pai são um. O que aprendemos 
com esses versículos a respeito de como podemos ser 
um com Jesus Cristo?

Um dos princípios ensinados nesses 
versículos é: Por intermédio da fé, 
podemos ser purificados e tornarmo-
nos um com Jesus Cristo, assim como 
Ele e o Pai são um. Leia a declaração a 
seguir do Élder D. Todd Christofferson, 

do Quórum dos Doze Apóstolos, a respeito de como 
podemos ser um com o Pai e com o Filho: “Sem 
dúvida não seremos um com Deus e Cristo enquanto 
não fizermos com que a vontade e o interesse Deles 
sejam o nosso maior desejo. Essa submissão não é 
conseguida num dia, mas por meio do Santo Espírito, 
o Senhor irá ensinar-nos, se estivermos dispostos, até 
que, com o tempo, possamos dizer verdadeiramente 
que Ele está em nós, tal como o Pai está Nele. Muitas 
vezes eu tremo ao pensar no que possa vir a ser 
exigido, mas sei que somente nessa perfeita união 
poderemos encontrar a plenitude da alegria” (“Para 
Que Sejam Um em Nós” A Liahona, novembro de 
2002, p. 71).

Encerre o estudo de hoje lendo e ponderando 3 Néfi 
19:35–36.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 19 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 26: DIA 4

3 Néfi 20–22
Introdução
Durante o segundo dia do Seu ministério entre os nefi-
tas, Jesus Cristo administrou novamente o sacramento 
para o povo. Ele testificou que nos últimos dias o Pai 
cumpriria Seu convênio de coligar Israel e abençoar 
todas as nações da Terra. Ele também explicou que o 
surgimento do Livro de Mórmon nos últimos dias seria 
um sinal de que o Pai havia começado a cumprir esse 
convênio.

3 Néfi 20:1–9
O Salvador administra novamente o sacramento ao povo
Se você é um rapaz e porta o Sacerdócio Aarônico, 
pondere sobre as seguintes perguntas: O que significa 
para você poder administrar o sacramento? Como 
você demonstra para o Senhor que entende a natureza 
sagrada dessa ordenança?

Se você for um rapaz que ainda não possui o sacerdó-
cio ou se você for uma moça pondere nas seguintes 
perguntas: Como você se sente quando vê rapazes 
dignos que administram o sacramento? O que você 
faz durante a administração do sacramento que mostra 
seu entendimento a respeito da natureza sagrada dele?

Conforme registrado em 3 Néfi 20:3–5, no início do 
segundo dia de Seu ministério entre os nefitas, o 
Salvador milagrosamente proveu pão e vinho para 
administrar o sacramento novamente. Leia 3 Néfi 20:1 
e identifique o que Ele pediu ao povo que fizesse um 
pouco antes de preparar e distribuir o sacramento. 
Como você acha que o fato de orar em pensamento 
pode afetar sua experiência semanal de partilhar do 
sacramento?

Leia 3 Néfi 20:8. Observe que os nefitas usaram vinho 
desta vez, mas a prática atual da Igreja é usar água 
(ver D&C 27:2). Também observe o que o pão e a água 
representam. Quando partilhamos regularmente do 
sacramento, mostramos nosso desejo de fazer com 
que a Expiação do Salvador seja parte de nossa vida.

De acordo com 3 Néfi 20:8, o que Jesus Cristo prome-
teu àqueles que partilharam do sacramento? Pense a 
respeito do tamanho da porção do pão e da água no 
sacramento. Se você estivesse fisicamente com fome 
e com sede, o pão e a água do sacramento satisfariam 
sua fome e sede? Para entender melhor como pode-
mos nos saciar ao partilhar o sacramento, leia 3 Néfi 

20:9 e termine esse princípio: Se partilhamos dig-
namente do sacramento, podemos ficar cheios do 
-----------------------------------.

Leia a declaração a seguir do Élder Dallin H. Oaks, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, e sublinhe as maneiras 
de como você pode ser abençoado ao ficar cheio do 
Espírito que são mencionadas por ele:

“(…) qualifiquemo-nos para a promessa 
do Salvador de que, participando do 
sacramento, ficaremos satisfeitos (3 Néfi 
20:8; ver também 3 Néfi 18:9), o que 
significa que ficaremos ‘cheios do Espí-
rito’ (3 Néfi 20:9). Esse Espírito — o 

Espírito Santo — é nosso consolador, nosso orientador, 
nosso comunicador, nosso intérprete, nossa testemu-
nha e nosso purificador — Aquele que nos guia de 
modo infalível e nos santifica para nossa jornada 
mortal rumo à vida eterna.

(…) O aparentemente pequeno ato de renovar os con-
vênios batismais de forma consciente e com reverência 
traz a renovação das bênçãos do batismo pela água e 
pelo Espírito, para que possamos ter sempre conosco o 
Seu Espírito. Dessa forma, todos nós seremos guiados, 
e dessa forma, todos poderemos ser purificados” (“Ter 
Sempre Consigo o Seu Espírito”, A Liahona, janeiro de 
1997, p. 63).

 1. Pense em uma ocasião em que sentiu o Espírito Santo 
enquanto partilhava do sacramento. Leia as orações 

sacramentais em Morôni 4:3 e 5:2. Como partilhar do sacra-
mento todas as semanas o ajuda a ficar cheio do Espírito Santo? 
Escreva algumas destas maneiras em seu diário de estudo das 
escrituras.

3 Néfi 20:10–46
O Salvador ensina aos nefitas a respeito dos convênios que 
seriam cumpridos nos últimos dias
Pense a respeito de algumas das suas qualidades mais 
importantes. Em quais tipos de qualidade você focou? 
São características físicas, traços de personalidade ou 
qualidades espirituais?

Leia a seguinte declaração feita pelo Élder David A. Bed-
nar, do Quórum dos Doze Apóstolos, e marque como 
ele define quem somos: “Vocês talvez gostem de música, 
de atletismo ou de mecânica e algum dia talvez traba-
lhem num ofício, numa profissão ou nas artes em geral. 
Por mais importantes que essas atividades e ocupações 
sejam, elas não definem quem somos. Primeiro e acima 
de tudo, somos seres espirituais. Somos filhos [e filhas] 
de Deus e semente de Abraão” (“Tornar-se um Missio-
nário”, A Liahona, novembro de 2005, p. 44).
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Ser a semente de Abraão significa que somos literal-
mente descendentes de Abraão ou que nos tornamos 
seus filhos e filhas por meio da obediência às leis e 
ordenanças do evangelho de Jesus Cristo. Todos rece-
bem as mesmas promessas e os mesmos convênios 
que Deus fez com Abraão.

Conforme registrado em 3 Néfi 20:11–13, o Salvador 
ensinou aos nefitas a respeito dos convênios e das 
promessas feitas a Abraão e seus descendentes, que são 
a casa de Israel. Ele ensinou que o Pai cumprirá Seu 
convênio de coligar a casa de Israel nos últimos dias. 
Leia 3 Néfi 20:13 e observe que conhecimento a casa de 
Israel obterá como parte essencial da sua coligação. Por 
que você acha que esse conhecimento é essencial?

Leia 3 Néfi 20:25–26 e identifique o que o Salvador 
ensinou a respeito de como os descendentes de Leí 
foram abençoados devido ao convênio que o Pai fez 
com Abraão. O Salvador enfatizou que o Pai O enviou 
para visitar os nefitas e salvá-los do pecado “porque 
[eles eram] os filhos do convênio” (3 Néfi 20:26).

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras a res-
peito de como você foi abençoado pelo convênio que fez 

com o Pai Celestial no batismo. Por ter sido batizado como mem-
bro da Igreja, você é a semente de Abraão e tem a responsabili-
dade de ajudar a cumprir o convênio que Deus fez com Abraão.

Leia 3 Néfi 20:27 e marque frases que ensinam o 
seguinte princípio: Como semente de Abraão, temos 
uma responsabilidade por convênio de abençoar 
todas as pessoas da Terra.

Ao ler a seguinte declaração feita pelo 
Élder David A. Bednar, procure de que 
maneira — como semente de Abraão 
— devemos abençoar todas as pessoas 
da Terra: “Vocês e eu, hoje e sempre, 
devemos abençoar todos os povos de todas 

as nações da Terra. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos 
prestar testemunho de Jesus Cristo e declarar a mensa-
gem da Restauração. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos 
convidar todos a receberem as ordenanças de salvação. 
Proclamar o evangelho não é uma obrigação de tempo 
parcial do sacerdócio. Não é simplesmente uma ativi-
dade na qual nos engajamos por um tempo limitado 
nem uma designação a cumprir como membros da 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais 
precisamente, a obra missionária é uma manifestação de 
nossa identidade e herança espiritual. Fomos preorde-
nados na existência pré-mortal e nascemos na mortali-
dade para cumprir o convênio e a promessa que Deus 
fez a Abraão. Estamos aqui na Terra nesta época para 
magnificar o sacerdócio e para pregar o evangelho. É 
isso o que somos, e é por isso que estamos aqui — hoje 
e sempre” (“Tornar-se um Missionário”, p. 44).

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O que você pode fazer agora, como jovem, para abençoar 
outras pessoas no mundo?
 b. Por que você acha importante entender que você é parte da 
semente de Abraão?

3 Néfi 21–22
Jesus Cristo prediz os sinais da coligação da casa de Israel 
nos últimos dias
Conforme registrado em 3 Néfi 21–22, o Salvador ensi-
nou aos nefitas muitas coisas sobre os últimos dias: a 
época em que o evangelho seria restaurado à Terra e os 
santos se preparariam para Sua Segunda Vinda.

 4. Para ajudá-lo a descobrir o que o Salvador ensinou a 
respeito da coligação de Israel nos últimos dias, conforme 

registrado em 3 Néfi 21–22, leia todas as escrituras na coluna 
esquerda da tabela a seguir. Então escolha duas das perguntas 
na coluna à direita para responder em seu diário de estudo das 
escrituras.

Versículos Perguntas

Leia 3 Néfi 21:1–2, 7. 
Quando o Livro de Mórmon 
vier à luz, nos últimos dias, 
será um sinal de que o Pai 
começou a coligar a casa de 
Israel.

 a. Quando você viu o Livro 
de Mórmon levar (ou 
reunir) alguém, inclusive 
você mesmo, a Jesus 
Cristo e aos convênios do 
evangelho?

Leia 3 Néfi 21:9. A frase “uma 
obra grande e maravilhosa” 
refere-se à Restauração do 
evangelho de Jesus Cristo.

 b. O que você acha que é 
grande e maravilhoso a 
respeito da Restauração do 
evangelho de Jesus Cristo?

Leia 3 Néfi 21:10–11 e 
pondere como essa descrição 
se encaixa com a do Profeta 
Joseph Smith.

 c. Por que é essencial 
acreditar nas palavras do 
Senhor que foram trazidas 
por meio do Profeta 
Joseph Smith?

Leia 3 Néfi 21:22. Se as 
pessoas se arrependerem e 
não endurecerem o coração, 
elas serão contadas entre a 
casa de Israel.

 d. Por que você acha que 
o arrependimento é 
necessário para que uma 
pessoa se junte ao povo 
do convênio de Deus?

Leia 3 Néfi 22:7–10 e 
procure as promessas que 
o Salvador fez para Seu 
povo do convênio que volta 
para Ele após esquecer dos 
convênios que fez com Ele.

 e. Por que você acha que é 
importante entender que o 
Senhor mostra bondade e 
misericórdia eterna àque-
les que se desviaram Dele?
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Pense em alguém com quem você pode compartilhar 
seu testemunho de Jesus Cristo, do Livro de Mórmon, 
da Restauração do evangelho e da missão do Profeta 
Joseph Smith para ajudar essa pessoa a receber as bên-
çãos do evangelho restaurado. Pondere também como 
você pode incentivar outras pessoas a vir ao Senhor, 
inclusive aqueles que antes haviam sido fiéis ao evan-
gelho, mas não são mais. Se pensar em uma pessoa 
específica, faça uma meta de agir de acordo com as 
instruções que recebeu.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 20–22 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 27: DIA 1

3 Néfi 23
Introdução
Após citar as palavras de Isaías, Jesus Cristo ordenou 
aos nefitas que examinassem as palavras dos profetas. 
O Salvador também corrigiu os nefitas por não serem 
diligentes com a manutenção de seus registros.

3 Néfi 23:1–5
Jesus Cristo ordena ao povo que examine as palavras 
dos profetas
Pense em sua experiência com o estudo das escrituras 
no ano passado. Escreva algumas palavras ou frases 
curtas que descrevam as bênçãos que recebeu em sua 
vida como resultado do estudo das escrituras.   
  
 

Ao olhar sua lista, pense em quais destas bênçãos 
podem ensiná-lo a respeito da importância do estudo 
das escrituras.

Após citar alguns ensinamentos de Isaías (ver 3 Néfi 22), 
o Salvador ordenou ao povo que examinasse dili-
gentemente as palavras de Isaías e de outros profe-
tas. Leia 3 Néfi 23:1–5 e identifique por que o Salvador 
disse que devíamos estudar as palavras de Isaías e dos 
profetas. Marque as palavras ou frases que o ajudarão a 
se lembrar do que aprendeu.

Uma razão pela qual recebemos o mandamento de 
estudar as palavras de Isaías é porque “ele certamente 
falou sobre todas as coisas relativas [ao povo do convê-
nio do Senhor], que é da casa de Israel” (3 Néfi 23:2). 
Por ter feito convênios com o Senhor, você é parte da 
casa de Israel. Os escritos de Isaías dizem respeito a 
você. Outra razão pela qual devemos estudar as pala-
vras de Isaías é porque todas elas serão cumpridas (ver 
3 Néfi 23:3).

Observe em 3 Néfi 23:1 que Jesus Cristo ordenou 
especificamente aos nefitas a “examinar [as palavras de 
Isaías] diligentemente”.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Em sua opinião, qual é a diferença entre ler as palavras dos 
profetas e examiná-las diligentemente?
 b. Quais métodos de estudo das escrituras podem ajudá-lo a 
examinar as palavras de Isaías e dos profetas de modo eficaz e 
significativo? (Você pode revisar a lição Unidade 1: Dia 1, “Estu-
dar as Escrituras”, para se lembrar de alguns auxílios importan-
tes para o estudo das escrituras).

O Élder Merrill J. Bateman, um membro emérito dos 
Setenta, observou algumas bênçãos que podem vir à 
vida das pessoas ao examinarem as palavras dos profe-
tas: “Há certas bênçãos que obtemos por examinarmos 
as escrituras. Quando uma pessoa estuda as palavras 
do Senhor e obedece a elas, ela se aproxima do Salva-
dor e sente um desejo maior de levar uma vida justa. 
A capacidade de resistir à tentação aumenta, e ven-
cem-se as fraquezas espirituais. As feridas espirituais 
são curadas” (“Vir a Cristo Examinando as Escrituras”, 
A Liahona, janeiro de 1993, p. 29).

Leia 3 Néfi 23:5 e procure as promessas que o Salvador 
fez a todos nós se estudarmos e agirmos de acordo 
com os convites feitos nas escrituras.

 2. Imagine que você tenha um amigo ou um membro da 
família que esteja com dificuldade para estudar as escri-

turas regularmente. Usando o que aprendeu em 3 Néfi 23:1–5, 
escreva o que você pode dizer para incentivar essa pessoa a estu-
dar as palavras dos profetas diligentemente e ter uma experiên-
cia significativa com as escrituras.

3 Néfi 23:6–14
Jesus Cristo repreende Seus discípulos por falharem ao 
registrar eventos importantes
Leia a declaração a seguir do Presidente Spencer W. 
Kimball:
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“O Próprio Senhor Jesus Cristo enfatizou a 
grande importância de se manter registros 
aos nefitas e aos lamanitas [ver 3 Néfi 
23:6–13]. (…)

Sou grato por não ter sido eu quem foi 
repreendido, mesmo que tenha sido de 

modo gentil e bondoso, por não ter cumprido a obriga-
ção de manter meus registros atualizados. (…)

Lembrem-se de que o Salvador repreende aqueles que 
falham ao registrar eventos importantes” (“The Angels 
May Quote from It”, New Era, fevereiro de 2003, p. 32).

O restante de 3 Néfi 23 contém os relatos que o 
Presidente Kimball descreveu, quando o Salvador 
repreendeu os nefitas por não incluírem alguns even-
tos importantes em seus registros. Leia 3 Néfi 23:6–11 
e identifique o que os nefitas não registraram. Por que 
você acha que foi importante para os nefitas registra-
rem o cumprimento das profecias feitas por Samuel, o 
lamanita? Como ter isso registrado no Livro de Mór-
mon nos ajuda hoje em dia?

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Por que pode ser importante para 

você escrever os eventos e os sussurros espirituais que ocorreram 
em sua vida?

Se houve algum evento espiritual recente em sua vida 
que deixou de registrar, considere escrevê-lo em seu 
diário pessoal agora. Um simples caderno ou bloco de 
papel é o suficiente para manter um diário pessoal. 
Leia 3 Néfi 23:12–14 e procure o que o Salvador fez 
depois que os nefitas obedeceram ao mandamento 
de escrever o cumprimento da profecia de Samuel, o 
lamanita.

O Salvador “expôs todas as escrituras”, o que significa 
que Ele explicou o significado das escrituras.

Leia 3 Néfi 24:1 e observe semelhanças entre a primeira 
parte desse versículo e o que ocorreu em 3 Néfi 23:12–14. 
Observe que depois de os nefitas terem registrado o que 
Jesus Cristo os ensinou, Ele deu mais conhecimento e 
revelação ao expor essas coisas.

Com base no que aprendeu em 3 Néfi 23:6–14, 
complete o princípio a seguir: Ao escrever eventos e 
sussurros sagrados, eu convido   
 .

Entre outras possibilidades, você poderia ter comple-
tado o princípio acima dessa maneira: Ao escrever 
eventos e sussurros sagrados, eu convido o Senhor a 
me dar mais revelação.

Para entender mais plenamente a verdade que apren-
deu, leia as duas declarações a seguir feitas pelo Élder 
Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“O conhecimento que for cuidadosa-
mente registrado estará à nossa disposi-
ção na hora da necessidade. A informação 
referente a verdades espirituais deve ser 
guardada em lugar sagrado para mostrar 
ao Senhor o quanto a estimamos. Essa 

prática aumenta a probabilidade de receber mais luz” 
(“Como Obter Conhecimento Espiritual”, A Liahona, 
janeiro de 1994, p. 93).

“Anotem as coisas importantes que aprenderem com 
o Espírito, em um lugar seguro. Perceberão que ao 
escreverem ideias preciosas, mais delas, com certeza 
surgirão. Também o conhecimento que irão adquirir os 
acompanhará por toda a vida” (“Obter Conhecimento 
e a Força para Aplicá-lo com Sabedoria”, A Liahona, 
agosto de 2002, p. 12).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que você acha que escrever as revelações que recebemos 
do Senhor pode ajudar-nos a receber mais revelações?
 b. Como reservar um tempo para escrever sobre a influência do 
Senhor em nossa vida nos ajuda a sentir gratidão por nossas 
bênçãos e a expressarmos nossa gratidão a Ele?

Você pode estar preocupado por não ter tido expe-
riências especiais ou sagradas que seriam de valor 
suficiente para serem registradas. O Élder John H. 
Groberg, um membro emérito dos Setenta, abordou 
esse assunto: “Algumas pessoas dizem: ‘Não tenho 
nada para registrar. Nada espiritual acontece comigo’. 
Eu digo: ‘Comecem a registrar, e coisas espirituais vão 
acontecer. Elas estão ali o tempo todo, mas nos torna-
mos mais sensíveis a elas à medida que escrevemos’” 
(“Escrever Vossa História Pessoal e Familiar”, A Lia-
hona, outubro de 1980, p. 80).

Você pode começar a aplicar o que aprendeu a res-
peito de registrar experiências espirituais carregando 
um pedaço de papel, um caderno ou um diário com 
você na próxima semana. Registre quaisquer sussur-
ros, impressões, experiências ou sentimentos que teve 
durante a semana. Registre também como se sentiu 
impressionado a agir de acordo com sussurro que 
teve. Após ter realizado essas ações, escreva sobre 
sua experiência.

Conte a alguém (um membro da família, um amigo 
ou um líder da Igreja) sobre seu plano de manter um 
registro de suas experiências espirituais. Convide essa 
pessoa para se unir a você nesse esforço registrando 
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algumas de suas próprias experiências espirituais. Ao 
convidar outra pessoa para fazer esse projeto com você, 
vocês podem incentivar e relatar seu progresso um ao 
outro. No entanto, você deve se lembrar de que não é 
necessário — e pode não ser apropriado — comparti-
lhar suas experiências sagradas um com o outro.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 23 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 27: DIA 2

3 Néfi 24–26
Introdução
Em 3 Néfi 24–25, Jesus Cristo cumpriu o manda-
mento do Pai Celestial de dar ao povo algumas das 
profecias de Malaquias. Malaquias havia declarado a 
necessidade de a casa de Israel se arrepender e voltar 
ao Senhor em preparação para a vinda do Salvador. 

Conforme registrado em 3 Néfi 26:3, Jesus Cristo 
explicou ao povo “todas as coisas, do princípio até o 
tempo em que ele viria em sua glória”. Mórmon então 
ensinou que aqueles que acreditam no Livro de Mór-
mon teriam coisas maiores manifestadas a eles (ver 
3 Néfi 26:9).

3 Néfi 24:1–6
Jesus Cristo cita as palavras dadas a Malaquias a respeito 
da Segunda Vinda
Ao recitar algumas das profecias de Malaquias aos 
nefitas, Jesus Cristo referiu-Se ao fogo e ao sabão. Ima-
gine um fogo flamejante e uma barra de sabão. Pense 
no que esses dois objetos podem ter em comum como 
agentes purificadores ou de limpeza.

Leia 3 Néfi 24:2–3. Em 3 Néfi 24:2, Jesus Cristo 
é comparado ao fogo do refinador e ao sabão do 
pisoeiro devido ao que Ele vai fazer na Sua Segunda 
Vinda. Em 3 Néfi 24:3, Ele é comparado ao refinador 
de prata, que purifica a prata. Para entender esses 
versículos, é útil saber que o processo para refinar 
a prata requer que o refinador de prata segure uma 
peça de prata sobre a parte mais quente do fogo para 
queimar todas as impurezas. O refinador tem que ficar 
muito atento à prata, porque se a prata for deixada 
apenas por alguns minutos a mais nas chamas, ela 
será destruída. Um pisoeiro é uma pessoa que limpa 
roupas ou as branqueia usando sabão. Os “filhos de 
Levi” eram os que possuíam o sacerdócio na antiga 
Israel; esse termo pode ser usado para todo o povo do 
Senhor nos dias de hoje.

Pondere sobre o que essas sugestões imaginárias acon-
tecerão na Segunda Vinda de Jesus Cristo. Em suas 
escrituras, ao lado de 3 Néfi 24:2–3, você pode escre-
ver: Em Sua Segunda Vinda, Jesus Cristo purificará 
Seu povo.

Leia 3 Néfi 24:5–6 e identifique quem será e quem não 
será consumido ou destruído na vinda do Salvador. 
(Observe que nesta passagem os “filhos de Jacó” são o 
povo do convênio do Senhor na casa de Israel). Esses 
versículos ensinam o princípio: Jesus Cristo julgará 
os iníquos na Sua vinda.

 1. Copie o cabeçalho a seguir em seu diário de estudo 
das escrituras: O que eu preciso fazer para me preparar 

para a Segunda Vinda de Jesus Cristo. Ao continuar a estudar 
3 Néfi 24–26, liste sob esse cabeçalho o que você aprendeu que 
o ajudará a preparar para a Segunda Vinda de Jesus Cristo.
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3 Néfi 24:7–18
Malaquias ensina a casa de Israel como voltar para 
o Senhor
Imagine que um amigo próximo ou um membro da 
família não parece estar preocupado sobre como as 
ações de alguém pode prejudicar essa pessoa no Jul-
gamento, na Segunda Vinda ou na eternidade. Pense 
sobre o que pode dizer para tentar ajudar essa pessoa. 
Leia 3 Néfi 24:7 e identifique o que o Senhor disse aos 
filhos de Jacó que haviam começado a se afastar Dele. 
O que você acha que significa dizer que as pessoas 
tinham-se “desviado” das ordenanças do Senhor? 

Na Igreja, uma ordenança é um ato sagrado e formal 
realizado pela autoridade do sacerdócio. Algumas 
ordenanças são essenciais para nossa exaltação. Essas 
ordenanças são chamadas “ordenanças de salvação”. 
Incluem o batismo, a confirmação, a ordenação ao 
Sacerdócio de Melquisedeque (para os homens), a 
investidura do templo e o selamento matrimonial. 
Em cada uma dessas ordenanças, fazemos um solene 
convênio com o Senhor. Você pode listar as ordenanças 
de salvação sob o título no seu diário de designações 1. 
Pense a respeito de como essas ordenanças ajudam a 
preparar-nos para a Segunda Vinda.

Embora o povo do Senhor tenha se desviado das 
ordenanças e dos convênios do evangelho, observe a 
promessa em 3 Néfi 24:7, que o Senhor lhes deu se eles 
voltassem para Ele. Você pode marcar essa promessa 
em suas escrituras para ajudá-lo a se lembrar de que, 
se voltarmos para o Senhor, Ele voltará para nós.

Leia 3 Néfi 24:8–10 e procure um meio pelo qual o 
Senhor indica que os filhos de Jacó poderiam voltar 
para Ele e assim se prepararem para a Segunda Vinda. 
Você pode incluir na lista, sob o título no seu diário de 
designações 1, pagar o dízimo e as ofertas.

Leia o seguinte conselho do Presidente Gordon B. 
Hinckley a respeito de pagar o dízimo: “Podemos 
pagar nosso dízimo. Isso não é tanto uma questão 
de dinheiro, mas sim, uma questão de fé” (“Levemos 
Avante Esta Obra”, A Liahona, janeiro de 1986, p. 76).

Pondere por um momento como seu desejo de pagar o 
dízimo e as ofertas ao Senhor é uma indicação de sua 
fé Nele. Leia 3 Néfi 24:10–12 e observe as bênçãos para 
aqueles que pagam um dízimo integral e honesto.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Quais bênçãos você recebeu por obedecer à lei do dízimo?
 b. Como você acha que guardar o mandamento de pagar seus 
dízimos e suas ofertas o tem ajudado a se preparar espiritual-
mente para a Segunda Vinda?

Algumas pessoas na antiga Israel murmuraram dizendo 
que guardar os mandamentos do Senhor não tinha 
lhes feito bem algum. Eles sentiam que seus esforços 
eram em vão e sem propósito (ver 3 Néfi 24:14). Por 
outro lado, eles argumentavam que os orgulhosos e 
os iníquos eram “bem-aventurados”, “exaltados” e 
“libertados” (3 Néfi 24:15). Em outras palavras, essas 
pessoas clamavam que os iníquos estavam melhores 
que os justos. O Senhor respondeu a essas reclama-
ções dizendo que aqueles que temem ao Senhor e se 
lembram do Seu nome e reúnem-se frequentemente 
para falar uns com os outros, encontrariam seus nomes 
escritos no “livro de recordações” (3 Néfi 24:16). Eles 
seriam aqueles que foram preparados para a vinda 
do Senhor e seriam preservados como Suas próprias 
“joias” entesouradas (ver 3 Néfi 24:16–17). O Senhor 
desafiou aqueles que reclamavam a esperar e observar 
o resultado final quando eles poderiam então “retornar 
e discernir o justo do ímpio” (3 Néfi 24:18). Eles verão 
que os justos ficam muito melhor no final.

3 Néfi 25
Jesus Cristo cita a profecia de Malaquias de que Elias 
voltaria antes da Segunda Vinda
Leia 3 Néfi 25:1–3 e procure por que a Segunda Vinda 
será uma bênção para aqueles que são fiéis a Jesus 
Cristo. A palavra raiz no versículo 1 se refere aos 
antepassados e ramo se refere à posteridade. Assim, 
na próxima vida o iníquo não obterá as bênçãos de ser 
selado aos seus antepassados ou à sua posteridade. Os 
bezerros que “[crescem] (…) no cevadouro” são um 
símbolo de filhos que são protegidos, cuidados e têm 
todas as coisas necessárias para crescerem.

O Salvador compartilhou com os nefitas o que Mala-
quias escreveu sobre um evento que aconteceria antes 
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da Segunda Vinda e envolveria o profeta Elias do Velho 
Testamento. Leia 3 Néfi 25:5–6 e procure o que Mala-
quias ensinou que Elias faria para ajudar a preparar o 
mundo para a vinda do Senhor.

O retorno de Elias à Terra foi uma parte essencial da 
Restauração do evangelho. No dia 3 de abril de 1836, 
Elias apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery no 
recém-dedicado Templo de Kirtland (ver D&C 110). 
Ele conferiu a eles o poder selador do sacerdócio, tor-
nando possível selar as famílias ao longo das diversas 
gerações. O que você acha que a declaração de que 
“ele voltará o coração dos pais aos filhos e o coração 
dos filhos a seus pais” (3 Néfi 25:6) significa?   
 

Esses versículos ensinam que, à medida que nosso 
coração se volta para nossos pais, estamos aju-
dando a preparar a Terra para a Segunda Vinda 
de Jesus Cristo.

 3.  Escreva em seu diário de estudo das escrituras uma 
experiência que você ou um membro da família tiveram 

que o ajudou a voltar o coração para seus antepassados. Isso 
pode incluir ser selado no templo santo, pesquisar sua história da 
família ou participar do batismo pelos mortos. Se não consegue 
se lembrar de uma experiência, escreva um breve parágrafo a 
respeito do seu desejo de participar dessa obra. (No diário de 
designações 1, você pode escrever: receber as ordenanças do 
templo para si mesmo e sua família, frequentar o templo e reunir 
informações sobre a história da família.)

3 Néfi 26
O que precisa ser feito para receber as coisas maiores que 
Jesus Cristo revelou
Aprendemos em 3 Néfi 26:3 que o Salvador ensinou 
aos nefitas “todas as coisas que deveriam acontecer 
sobre a face da Terra”. Leia 3 Néfi 26:6–8 procurando o 
quanto do sermão do Salvador foi registrado no Livro 
de Mórmon. Estude 3 Néfi 26:9–11 para descobrir por 
que Mórmon não incluiu todas as coisas.

O Senhor instruiu Mórmon a incluir apenas uma 
pequena porção daqueles ensinamentos para testar 
nossa fé. Com 3 Néfi 26:1–21 aprendemos que, ao 
acreditarmos no que Deus revelou, estamos nos 
preparando para receber revelações maiores. Por 
que você acha que acreditar nas verdades que já rece-
bemos é essencial antes de recebermos verdades adi-
cionais? (Ver Alma 12:9–11). Como podemos mostrar 
que acreditamos no que o Senhor revelou?

 4. Para aplicar o princípio em negrito acima, responda à 
seguinte pergunta em seu diário de estudo das escrituras: O 

que está fazendo para demonstrar sua crença no Livro de Mórmon?

Conforme registrado no restante de 3 Néfi 26, Mórmon 
resumiu o ministério do Salvador e seu efeito sobre os 
nefitas. Leia 3 Néfi 26:13–21 e marque como as pes-
soas colocaram as palavras de Jesus Cristo em prática.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras: 

Estudei 3 Néfi 24–26 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 27: DIA 3

3 Néfi 27
Introdução
No início do seu ministério, antes da segunda aparição 
do Salvador entre eles, os doze discípulos nefitas reuni-
ram-se em jejum e fervorosa oração. Jesus Cristo apare-
ceu novamente entre eles e respondeu suas perguntas 
sobre qual deveria ser o nome da Igreja. O Salvador os 
ensinou que a Expiação é a essência do seu evangelho 
e que por meio da Expiação podemos permanecer sem 
manchas diante Dele, ao nos arrependermos, batizar-
mos e perseverarmos até o fim. Além disso, Ele ordenou 
a Seus discípulos a serem como Ele é.

3 Néfi 27:1–12
O Senhor ensina os doze discípulos que Sua Igreja deve ter 
o Seu nome
Imagine que você quisesse começar um novo clube ou 
time de esporte. Decida que tipo de clube ou time você 
criaria, depois escolha um nome para sua organização. 
Escreva tanto o nome quanto o tipo de organização 
que escolheu:   
  
 

Pense em algumas organizações que conhece e o que o 
nome delas se relaciona ao seu propósito e às pessoas 
que pertencem a elas.

Os doze discípulos nefitas continuaram a ensinar e 
a batizar as pessoas. Em uma ocasião eles estavam 
unidos em jejum e oração quando o Salvador os visitou 
novamente (ver 3 Néfi 27:1–2). Leia 3 Néfi 27:3–7 
procurando as perguntas que os discípulos fizeram 
e o que o Salvador respondeu. Você pode marcar os 
motivos que Jesus Cristo deu para chamar a Igreja pelo 
Seu nome.
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Examine 3 Néfi 27:8–10 e marque o que o Salvador 
ensinou que eram indicadores de Sua verdadeira Igreja. 
Termine a frase a seguir em seu manual para indicar 
várias características-chave da verdadeira Igreja:

A vardadeira Igreja de Jesus Cristo é   
  
 .

Pense sobre por que é importante que a Igreja verda-
deira de Jesus Cristo não apenas tenha o Seu nome, 
mas também seja edificada sobre o Seu evangelho 
(ver 3 Néfi 27:8–10). O Salvador prometeu aos nefitas 
que se a Igreja for edificada sobre o Seu evangelho, 
então o Pai Celestial manifestaria nela Suas obras 
(ver 3 Néfi 27:10). Pense como você viu pessoalmente 
o Pai Celestial manifestar Suas obras na Igreja.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva Ser 
um membro da verdadeira Igreja de Jesus Cristo é impor-

tante para mim porque… Então escreva um pequeno parágrafo 
descrevendo seus pensamentos sobre a frase. Tente incluir a 
maior quantidade de razões que puder com o que aprendeu ao 
estudar 3 Néfi 27:1–12.

3 Néfi 27:13–22
Jesus Cristo define o Seu evangelho e ensina o que 
precisamos fazer para comparecer sem culpa perante Ele
Pense em uma época em que você foi pego fazendo 
algo que sabia ser errado. Lembre-se de como você se 
sentiu quando a verdade sobre o que tinha feito se tor-
nou conhecida. Pondere as perguntas a seguir: Como 
você se sentiria diante do Senhor para ser julgado se 
ainda tivessem alguns comportamentos errados dos 
quais você não se arrependeu? Como você se sentiria 
diante do Senhor para ser julgado se não houvesse 
meio de se arrepender de nenhum dos pecados que 
cometeu durante a vida?

Após ensinar aos nefitas que Sua Igreja precisava ser 
edificada sobre o Seu evangelho, o Salvador continuou 
ensinando-lhes o que era o Seu evangelho. A palavra 
evangelho literalmente significa “boas novas” ou “boas 

notícias”. Por meio do evangelho ainda há boas notí-
cias para todos nós se pecarmos.

 2. Leia 3 Néfi 27:13–16, 19 e procure elementos do 
evangelho que são boas novas para todos nós. O alicerce 

do evangelho de Jesus Cristo é que Ele fez a vontade do 
Seu Pai ao realizar a Expiação. Responda às seguintes pergun-
tas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. O Salvador testificou a Seus discípulos que Ele veio ao 
mundo para fazer a vontade do Seu Pai. De acordo com 3 Néfi 
27:14, qual era a vontade do Pai Celestial para Seu Santo Filho?
 b. Por ter o Salvador cumprido a vontade do Seu Pai, o que 
está disponível para toda a humanidade? (ver especialmente 
3 Néfi 27:19).

 3.  Para ajudá-lo a apreciar a grandeza dessas boas novas, 
leia uma ou mais passagens de escrituras a seguir e escreva 

uma breve explicação em seu diário de estudo das escrituras sobre 
por que a Expiação de Jesus Cristo é uma notícia tão boa: 2 Néfi 
9:8–10; Alma 34:14–16; Helamã 14:15–18.
O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, testificou por que o evangelho são boas 
novas para todas as pessoas: “As ‘boas novas’ era que 
poderíamos escapar da morte e do inferno, que os erros 
e pecados poderiam ser sobrepujados, que havia 
esperança, que havia ajuda, que o insolúvel havia sido 
resolvido, que o inimigo havia sido conquistado. A boa 
notícia é que a sepultura de todos seriam esvaziadas um 
dia, que a alma de todos poderia novamente ser pura, 
que todos os filhos de Deus poderiam voltar novamente 
ao Pai que lhes deu a vida” (“A Obra Missionária e a 
Expiação”, A Liahona, outubro de 2001, p. 26).
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Você já ouviu alguém dizer que precisava “viver o 
evangelho”? Quando alguém nos convida a “viver o 
evangelho”, essa pessoa geralmente está nos convidando 
para viver os princípios e receber as ordenanças que 
convidam o poder da Expiação de Jesus Cristo para nossa 
vida, a fim de sermos salvos. Examine 3 Néfi 27:20–21 
procurando o que devemos fazer para receber todas as 
bênçãos da Expiação e preparar-nos para o julgamento.

 4. Escreva Se nós -----------------------------------, 
então poderemos comparecer sem mancha perante 

Jesus Cristo no seu diário de estudo das escrituras. Complete 
essa frase escrevendo um princípio do evangelho de 3 Néfi 
27:20–21 que devemos seguir para que possamos comparecer 
sem manchas perante o Senhor. (Você pode identificar vários 
princípios para a parte do “se” dessa declaração de princípios). 
Em seguida responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: O que posso fazer em minha vida agora 
para “viver o evangelho” mais plenamente a fim de vivenciar o 
poder da Expiação e comparecer sem manchas perante Deus no 
último dia?

Pondere como será estar diante de Jesus Cristo um dia 
sabendo que você foi purificado por intermédio da Sua 
Expiação pela obediência aos princípios, mandamentos 
e ordenanças do Seu evangelho.

3 Néfi 27:23–33
Jesus Cristo instrui Seus discípulos a serem como Ele é
Conforme registrado no fim de 3 Néfi 27, Jesus Cristo 
deu instruções a Seus doze discípulos e os ensinou 
sobre seu papel como líderes e juízes do seu povo. Leia 
3 Néfi 27:27 e procure os mandamentos que Ele deu 
aos discípulos para ajudá-los a cumprir o seu papel de 
modo justo. Pare um momento e pense a respeito das 
perguntas a seguir:

•	 Por	que	é	importante	que	as	pessoas	que	julgam	
outras pessoas sejam como o Salvador?

•	De	acordo	com	3 Néfi	27:21,	o	que	o	Salvador	orde-
nou que seus discípulos fizessem?

•	Qual	é	a	relação	entre	fazer	as	obras	do	Salvador	e	
tornar-se como Ele é?

Leia novamente 3 Néfi 27:21, 27 e marque em suas 
escrituras palavras e frases que mostram que o Senhor 
espera que Seus discípulos imitem Suas obras e se 
tornem como Ele é.

 5. Responda às perguntas a seguir em seu diário de 
estudo das escrituras para ajudá-lo a aplicar os ensina-

mentos do Salvador para se tornar mais semelhante a Ele:
 a. Quais oportunidades tive ontem de ser mais semelhante ao 
Salvador?

 b. Como poderia ser mais semelhante ao Salvador hoje?
 c. Quais obras do Salvador eu poderia fazer amanhã na escola 
ou em casa?

O Presidente Ezra Taft Benson ensinou 
que aqueles que se esforçam para se 
tornarem como Jesus Cristo alcançam a 
verdadeira grandeza: “É grande, aben-
çoado e ditoso o homem cuja vida se 
aproxima do padrão de Cristo. Isso não 

tem nada a ver com a riqueza terrena, poder ou 
prestígio. O único teste verdadeiro de grandeza, 
alegria e bem-aventurança é o quanto sua vida está 
próxima de ser como a do Mestre, Jesus Cristo. Ele é o 
caminho correto, a plenitude da verdade e a abun-
dância de vida” (“Jesus Christ — Gifts and Expecta-
tions”, Ensign, dezembro de 1988, p. 2).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 27 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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UNIDADE 27: DIA 4

3 Néfi 28–30
Introdução
Antes de Sua partida, Jesus Cristo perguntou a cada 
um dos Seus doze discípulos o que eles desejavam 
Dele. Nove deles pediram para retornarem a Ele rapi-
damente quando o ministério deles na Terra estivesse 
concluído. Três pediram para permanecer na Terra para 
continuar a trabalhar para trazer almas a Cristo até 
que Ele voltasse. O Senhor honrou esses dois desejos 
justos. Mórmon forneceu alguns detalhes referentes ao 
ministério dos Três Nefitas sobre a Terra.

Ao concluir seu relato da visita do Salvador entre os 
nefitas, Mórmon explicou que o surgimento do Livro 
de Mórmon seria um sinal de que o Senhor estaria 
cumprindo Seu convênio com a casa de Israel. Ao 
concluir 3 Néfi, Mórmon registrou as palavras de Jesus 
Cristo, convidando todas as pessoas a se arrependerem 
e serem contadas com a casa de Israel.

3 Néfi 28:1–11
Jesus Cristo concede os desejos de Seus doze discípulos
Pense o que responderia se Jesus Cristo aparecesse a 
você e perguntasse: “O que desejais de mim?”

Escreva brevemente quais dos seus desejos justos você 
compartilharia com Ele.   
 

Leia 3 Néfi 28:1–3 e procure como os nove discípulos 
nefitas responderam quando o Senhor lhes perguntou: 
“O que desejais de mim?” Observe como o Salvador 
Se sentiu a respeito do desejo deles.

Leia 3 Néfi 28:4–7 e procure o que os outros três 
discípulos desejaram do Salvador. Observe como 
Jesus Cristo Se sentiu a respeito do desejo desses três 
discípulos. Pondere por que você acha que o Senhor 
disse que eles eram “mais bem-aventurados” devido 
ao desejo deles.

Leia 3 Néfi 28:8–10 para ver como o Salvador descre-
veu as bênçãos que os Três Nefitas receberiam devido 
ao desejo do seu coração de trabalhar entre os mortais. 
Escreva a seguinte verdade em suas escrituras nas 
margens de suas escrituras ou em seu diário de estudo 
das escrituras: O Senhor nos abençoa de acordo com 
nossos desejos justos. Leia a declaração a seguir feita 
pelo Élder Neal A. Maxwell, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, para ver a importância dos desejos justos:

“O que insistentemente desejamos no 
decorrer da vida é o que acabaremos 
nos tornando e o que receberemos na 
eternidade. (…)

O desejo justo precisa, portanto, ser 
implacável porque, disse o Presidente Young: ‘Os 
homens e as mulheres que desejam obter um lugar 
no reino celestial verão que, para tal, será necessário 
esforçarem-se diariamente’” (“Segundo os Desejos de 
[Nossos] Corações”, A Liahona, janeiro de 1997, p. 21).

 1. Responda a uma ou ambas as perguntas a seguir em 
seu diário de estudo das escrituras:

 a. Quando você se sentiu abençoado pelo Senhor ao agir sob 
influência de desejos justos?
 b. O que vai começar a fazer hoje para nutrir um desejo justo 
em sua própria vida para que possa qualificar-se para as bên-
çãos do Senhor?

3 Néfi 28:12–35
Mórmon descreve o ministério dos Três Nefitas
Muitas pessoas já ouviram lendas, mitos e rumores 
acerca de supostas visitas dos Três Nefitas. Em vez de 
confiar em fábulas, descubra o que as escrituras dizem 
sobre qual é a missão deles e como eles podem minis-
trar com poder, “como os anjos de Deus” (3 Néfi 28:30).

Leia 3 Néfi 28:12–17 para aprender o que aconteceu 
com os Três Nefitas. De acordo com 3 Néfi 28:15, qual 
foi uma das razões pela qual os discípulos precisaram 
passar por essas mudanças?   
 

Leia 3 Néfi 28:18–23, procurando como o Senhor 
abençoou os Três Nefitas para que eles pudessem rea-
lizar seus desejos justos. Pense no que esses versículos 
nos ensinam a respeito do desejo do Senhor de nos 
abençoar ao vivermos de acordo com nossos desejos 
justos.

Estude 3 Néfi 28:25–31 e identifique quem se benefi-
ciou e se beneficiará com o ministério dos Três Nefitas. 
Você pode marcar o que encontrar.

3 Néfi 28:36–40
Mórmon aprende sobre a natureza dos seres transladados
Pense em alguma vez que teve uma pergunta a res-
peito do evangelho ou um desafio que estava enfren-
tando. Leia 3 Néfi 28:36 e procure o que Mórmon 
não entendia a respeito da condição física dos Três 
Nefitas após a mudança que vivenciaram. Pondere em 
uma resposta para a seguinte pergunta: Quem você 
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normalmente procura quando tem uma pergunta sobre 
o evangelho? Leia 3 Néfi 28:36–37 para aprender o 
que Mórmon fez para encontrar a resposta para sua 
pergunta.

Estude 3 Néfi 28:37–40 e procure o que Mórmon 
aprendeu sobre a mudança que aconteceu no corpo 
dos Três Nefitas. O estado ou a condição experimen-
tada pelos Três Nefitas é chamada de “transladação”, 
que é semelhante a uma transfiguração (ver 3 Néfi 
28:17) com a diferença apenas de durar mais tempo. 
Os seres transladados ainda são mortais, mas, como o 
Profeta Joseph Smith ensinou, o corpo físico deles foi 
mudado de uma condição telestial para uma condição 
terrestrial; eles estão livres do sofrimento físico do 
corpo mortal (ver History of the Church, 4:210). Seres 
transladados podem aparecer e desaparecer como 
escolherem e de acordo com a vontade de Deus (ver 
3 Néfi 28:27–30). Eles ajudam a trazer almas para a 
salvação e permanecem em um estado translado até a 
Segunda Vinda de Jesus Cristo, quando passarão por 
outra mudança para se tornarem personagens resusci-
tados e glorificados (ver 3 Néfi 28:7–8, 39–40).

Com a experiência de Mórmon aprendemos que, se 
pedirmos conhecimento ao Senhor, receberemos 
revelação. Você pode escrever esse princípio em suas 
escrituras ou no diário de estudo das escrituras.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, registre uma 
experiência na qual você ou alguém que conhece pro-

curou o Senhor para obter uma resposta por meio de uma oração 
sincera.

3 Néfi 29
Mórmon testifica que o Senhor cumprirá seu convênio com 
a casa de Israel nos últimos dias
Após Mórmon escrever a respeito da visita do Salvador 
ao povo do Livro de Mórmon, ele profetizou o cum-
primento das promessas do Senhor nos últimos dias. 
Pondere em uma resposta para a seguinte pergunta: 
Quando você testemunhou ou ficou sabendo do cum-
primento de uma das promessas de Deus?

Marque as palavras quando e então ao estudar 3 Néfi 
29:1–3. Essas palavras o ajudarão a identificar um 
evento que significa que o Senhor está cumprindo 
Suas promessas para com a casa de Israel nos últimos 

dias. (A frase “estas palavras” em 3 Néfi 29:1 se refere 
aos escritos do Livro de Mórmon).

Aprendemos com 3 Néfi 29:1–3 que a vinda do Livro 
de Mórmon é um sinal de que o Senhor está cum-
prindo Seu convênio com a casa de Israel. 

O Livro de Mórmon nos assegura que o Senhor está 
preparando Seu povo para Sua vinda (ver 3 Néfi 29:2). 
Ao ler a seguinte declaração do Élder do Russell M. 
Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, marque 
como o Livro de Mórmon nos ajuda a preparar para 
a vinda do Salvador:

“O Livro de Mórmon é um sinal tangível de que o 
Senhor começou a reunir a Israel de Seus filhos do 
convênio. (…)

De fato, o Senhor não esqueceu! Ele abençoou a nós 
e a outras pessoas no mundo inteiro com o Livro de 
Mórmon. (…) Ele ajuda-nos a fazer convênios com 
Deus. Convida-nos a lembrar-nos Dele e a conhecer 
Seu Filho Amado. É outro testamento de Jesus Cristo” 
(“Convênios”, A Liahona, novembro de 2011, p. 86).

 3.  Leia 3 Néfi 29:4–6 e faça uma ou ambas as ativida-
des a seguir em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Identifique três passagens especificas no Livro de Mórmon 
que você acha que pode ajudar alguém a vir a Jesus Cristo. Para 
cada passagem, escreva uma sentença ou duas explicando por 
que você escolheu essa passagem.
 b. Escreva um parágrafo a respeito de como acha que o Livro 
de Mórmon poderia ajudar alguém a entender e aceitar os dons 
de revelação, profecia e línguas ou o poder do Espírito Santo.
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3 Néfi–30
O Senhor exorta os gentios a se arrependerem e a se 
achegarem a Ele
Mórmon concluiu seu registro do ministério do Sal-
vador escrevendo algumas instruções específicas que 
ele recebeu de Jesus Cristo a respeito dos gentios. Leia 
3 Néfi 30:1–2 e marque quantas instruções do Salvador 
sobre os gentios quanto puder encontrar. Marque tam-
bém as bênçãos disponíveis aos gentios se eles virem 
a Cristo. Embora 3 Néfi 30:2 seja direcionado àqueles 
fora da Igreja, podemos usar o convite de Jesus Cristo 
para medir nosso desejo de viver os requisitos do Seu 
convênio.

 4. Copie o princípio a seguir no seu diário de estudo das 
escrituras: Se viermos a Cristo, podemos ser conta-

dos entre o Seu povo. Escreva em seu diário de estudo das 
escrituras por que é uma bênção do Senhor ser “contados com 
o [Seu] povo, que é da casa de Israel” (3 Néfi 30:2).

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 3 Néfi 28–30 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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INTRODUÇÃO A  

4 Néfi
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar 4 Néfi, você verá as bênçãos recebidas pelas 
pessoas que vivem o evangelho de Jesus Cristo em 
união. O livro revela que o povo todo em toda a terra 
se converteu durante o ministério do Salvador entre 
eles. Ao obedecerem aos mandamentos, desfrutaram 
paz, prosperidade e bênçãos espirituais maravilhosas. 
Mórmon declarou: “E certamente não poderia haver 
povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão 
de Deus” (4 Néfi 1:16). Você também aprenderá lições 
importantes com o declínio gradual do povo para um 
estado de grande iniquidade.

Quem Escreveu Este Livro? 
Mórmon compilou e resumiu os registros de quatro 
outros escritores para criar o livro de 4 Néfi. O primeiro 
desses foi Néfi, cujo nome foi dado ao livro. Néfi era 
filho de Néfi, um dos doze discípulos escolhidos pelo 
Senhor durante Seu ministério entre os descendentes 
de Leí (ver 3 Néfi 11:18–22; 12:1). Os outros três escrito-
res foram Amós, filho de Néfi, Amós, filho de Amós, e 
Amaron, o irmão de Amós (ver 4 Néfi 1:19, 21, 47).

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
É provável que os registros originais usados como fon-
tes para o livro de 4 Néfi tenham sido escritos entre 
34 d.C. e 321 d.C. Mórmon compilou esses registros em 
algum momento entre 345 d.C. e 385 d.C. Mórmon não 
registrou onde estava quando compilou esse livro. 

UNIDADE 28: DIA 1

4 Néfi 1
Introdução
Após a visita e o ministério de Jesus Cristo nas Amé-
ricas, o povo aplicou Seus ensinamentos e desfrutou 
mais de 200 anos de união, prosperidade e felicidade. 
Contudo, com o tempo, o povo começou a tornar-se 
orgulhoso e cada vez mais iníquo. Eles não tardaram a 
dividir-se de novo em nefitas e lamanitas e, depois de 
300 anos, tanto os nefitas quanto os lamanitas tinham 
se tornado iníquos. Só haviam restado algumas pes-
soas justas.

4 Néfi 1:1–18
Todo o povo se converteu e viveu em paz e felicidade.
O que ajuda você a ser verdadeiramente feliz?   
 

A seu ver, qual é a diferença entre as coisas que lhe 
trazem felicidade temporária e as que podem levar à 
felicidade duradoura? Leia 4 Néfi 1:16 para ver o que 
Mórmon escreveu sobre o povo após a visita do Salva-
dor. Você pode marcar a frase “certamente não poderia 
haver povo mais feliz”.

 1. Escreva o título Não Poderia Haver Povo Mais Feliz 
em seu diário de estudo das escrituras e desenhe um cír-

culo logo abaixo, conforme mostra o diagrama a seguir. (Você vai 
escrever coisas dentro e ao redor do círculo.) Leia 4 Néfi 1:1–2 e 
identifique o que as pessoas fizeram que possibilitou essa felici-
dade. Relacione no círculo o que encontrou.

Por ter aplicado os ensinamentos do Salvador, “todo o 
povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor” 
(4 Néfi 1:2) e viveu em grande felicidade.

O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explicou como a conversão e a felicidade estão 
interligadas. Ao ler suas palavras, sublinhe o que signi-
fica converter-se:

“Sua felicidade atual e eterna está condicio-
nada ao seu grau de conversão e à transfor-
mação que ela traz à sua vida. Como, então, 
podem tornar-se verdadeiramente conver-
tidos? O Presidente [Marion G.] Romney 
descreve os passos que precisam seguir:

‘A filiação à Igreja e a conversão não são necessa-
riamente sinônimos. Nem ser convertido e ter um 
testemunho não são necessariamente a mesma coisa. 
Adquire-se um testemunho quando o Espírito Santo 
testifica a verdade ao pesquisador honesto. Um teste-
munho comovente dá nova vida à fé. Isto é, ele induz 
o arrependimento e a obediência aos mandamentos. 
A conversão é o fruto ou a recompensa do arrependi-
mento e da obediência’.[“Conference Report”, Conferên-
cia de Área da Guatemala, 1977, pp. 8–9].

Não Poderia Haver Povo Mais Feliz
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Em uma declaração simples, a verdadeira conver-
são é o fruto da fé, do arrependimento e da obediência 
consistente. (…)

A verdadeira conversão produz o fruto da felicidade 
duradoura que pode ser desfrutado ainda que o mundo 
esteja em tumulto e não esteja sentindo nenhuma ale-
gria” (“A Conversão Plena Traz Felicidade”, A Liahona, 
julho de 2002, p. 27).

 2. Leia 4 Néfi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 e procure pala-
vras e frases que descrevam o que as pessoas vivencia-

ram devido à conversão de todos ao Senhor. Em seu diário de 
estudo das escrituras, escreva algumas dessas palavras e frases 
do lado de fora do círculo que você desenhou na designação 
anterior.

Podemos aprender com esse período de felicidade 
e prosperidade sem precedentes entre os nefitas 
que, quando um grupo de pessoas se converte ao 
Senhor, isso traz união e felicidade. Você pode mar-
car esse princípio em suas escrituras ao lado de 4 Néfi 
1:16 ou em seu diário de estudo das escrituras.

Reflita sobre como seria se todos a sua volta se conver-
tessem verdadeiramente ao Senhor.

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. A seu ver, que benefícios sua família receberia se todos os 
familiares vivessem como o povo em 4 Néfi?
 b. Pense numa ocasião em sua vida em que você foi abençoado 
por fazer parte de um grupo unido em retidão — como sua 
família, seu quórum ou sua classe ou um grupo de amigos. Em 
sua opinião, o que ajudou esse grupo a ficar unido em retidão? 
Que bênçãos você e as pessoas a sua volta receberam?

4 Néfi 1:19–49
A iniquidade volta e espalha-se até restarem apenas 
algumas pessoas justas
Em sua opinião, o que poderia destruir uma sociedade 
feliz como a descrita em 4 Néfi?

 4. Escreva o título “Destruição de uma Sociedade Feliz” 
em seu diário de estudo das escrituras e desenhe um cír-

culo logo abaixo, parecido com seu diagrama da primeira desig-
nação. Leia 4 Néfi 1:20, 23–24 e descubra o que começou a 
destruir a felicidade e a paz do povo. Escreva no círculo o que 
encontrou.
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Você pode escrever a seguinte frase do Presidente 
Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, em suas 
escrituras ao lado de 4 Néfi 1:24 ou em seu diário de 
estudo das escrituras: “O orgulho é o grande inimigo 
da união”(“Com os Corações Entrelaçados em União”, 
A Liahona, novembro de 2008, p. 70). Em sua opinião, 
de que maneira o orgulho é o inimigo da união?

A seguinte declaração do Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
da Primeira Presidência, ensina algo sobre o orgulho. 
Sublinhe trechos que expliquem por que o orgulho é 
tão destrutivo.

“O orgulho é pecaminoso (…) porque 
gera ódio ou hostilidade e nos coloca em 
oposição a Deus e a nosso próximo. Em 
seu cerne, o orgulho é um pecado de 
comparação, porque embora geralmente 
comece com ‘vejam como sou maravi-

lhoso e que coisas grandiosas fiz’, aparentemente 
sempre termina com ‘portanto, sou melhor que você’.

Quando temos o coração cheio de orgulho, come-
temos um pecado grave, porque quebramos os dois 
grandes mandamentos [ver Mateus 22:36–40]. Em vez 
de adorar a Deus e amar nosso próximo, revelamos o 
verdadeiro objeto de nossa adoração e amor: a imagem 
que vemos no espelho” (“O Orgulho e o Sacerdócio”, 
A Liahona, novembro de 2010, p. 56).

 5. Leia 4 Néfi 1:25–27, 30–35, 38–45 e procure pala-
vras e frases que descrevam os efeitos do orgulho entre o 

povo. Escreva essas palavras e frases do lado de fora do círculo 
em seu diário de estudo das escrituras para a designação 4.

Uma verdade que podemos aprender com esses acon-
tecimentos é que o pecado do orgulho cria divisão 
e leva a maior iniquidade. Você pode escrever essa 
frase em suas escrituras. De que maneira o orgulho de 
uma ou duas pessoas pode afetar a felicidade de todo 
o grupo?

Reflita sobre quem, nas situações a seguir, pode ser 
influenciado negativamente pelo orgulho de uma 
pessoa:

•	Uma	aluna	de	uma	classe	das	Moças	não	quer	pres-
tar atenção à aula que sua professora preparou sobre 
as bênçãos resultantes da obediência à Palavra de 
Sabedoria. Ela acha que não precisa ouvir sermões 
sobre a Palavra de Sabedoria e atrapalha a aula e se 
recusa a participar.

•	Um	amigo	sempre	importuna	ou	menospreza	outro	
membro do grupo por causa de seu modo de ves-
tir-se ou sua falta de dinheiro.

 6. Pondere se há ou não elementos de orgulho em sua 
própria vida. Ao refletir, pode ser útil reler a citação do 

Presidente Uchtdorf. Pense no que você pode fazer para resistir 
ao orgulho e procurar ajuda para aumentar a união e a retidão 
em sua família, seu quórum, sua classe ou seu grupo de amigos. 
Escreva seus pensamentos e suas metas em seu diário de estudo 
das escrituras.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei 4 Néfi 1 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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INTRODUÇÃO A  

Mórmon
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Mórmon, você aprenderá lições 
valiosas com Mórmon, que viveu fielmente como 
discípulo de Jesus Cristo, embora estivesse cercado 
durante toda a sua vida por “uma cena contínua de 
iniquidades e abominações” (Mórmon 2:18). Você tam-
bém tirará grande proveito ao estudar as palavras de 
Morôni, filho de Mórmon, que testificou aos leitores 
dos últimos dias: “Jesus Cristo vos mostrou a mim e 
conheço as vossas obras” (Mórmon 8:35). Ao estudar 
esses escritos você poderá aprender a importância de 
escolher viver de acordo com os mandamentos e con-
vênios do evangelho de Jesus Cristo.

Quem Escreveu Este Livro? 
Mórmon escreveu os primeiros sete capítulos deste livro 
como breve relato da iniquidade e das guerras entre os 
nefitas e lamanitas em sua época. Ele também fez “um 
relato completo” dos acontecimentos de sua época nas 
placas maiores de Néfi (ver Mórmon 2:18; 5:9). Quando 
Mórmon tinha “uns dez anos de idade”, o historiador 
Amaron informou-lhe que posteriormente ele teria a 
responsabilidade de registrar “todas as coisas que [ele 
observasse] em relação a este povo” (Mórmon 1:2, 4). 
Por volta dos 24 anos de idade, foram-lhe confiadas as 
placas de Néfi e ele fez “um registro, conforme a reco-
mendação de Amaron” (Mórmon 2:17). Tempos depois, 
Mórmon começou a compilar as placas maiores de 
Néfi, que incluíam escritos dos profetas e historiadores 
desde Leí até Amaron. Perto do fim de sua vida, Mór-
mon “ocultou no monte Cumora todos os registros que 
[lhe] tinham sido confiados pela mão do Senhor” com 
exceção de algumas placas que ele entregou a seu filho 
Morôni (Mórmon 6:6). Depois comandou os nefitas em 
sua última grande batalha contra os lamanitas. Antes 
de morrer, Mórmon orientou Morôni a completar seu 
registro. Morôni acrescentou os escritos que constituem 
os capítulos 8–9 deste livro.

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
É provável que Mórmon tenha escrito Mórmon 1–7 
entre 345 d.C. e 401 d.C. (ver Mórmon 2:15–17; 8:5–6). Ele 
encerrou seus escritos depois da batalha final entre os 
nefitas e os lamanitas em Cumora (ver Mórmon 6:10–11). 
É provável que Morôni tenha escrito Mórmon 8–9 entre 
os anos 401 d.C. e 421 d.C. no período em que vagou “a 
fim de conservar [sua] própria vida” (ver Mórmon 8:4–6; 
Morôni 1:1–3).

UNIDADE 28: DIA 2

Mórmon 1–2
Introdução
Embora Mórmon tenha sido criado numa época de 
grande iniquidade, optou por ser fiel. Por causa de 
sua fidelidade, foi chamado para cuidar dos registros 
dos nefitas. Aos 15 anos de idade, Mórmon foi “visi-
tado pelo Senhor e [provou] e [conheceu] a bondade 
de Jesus” (Mórmon 1:15). No mesmo ano, os nefitas 
nomearam Mórmon para comandar seus exércitos (ver 
Mórmon 2:1). Ele desejava ajudar os nefitas a arrepen-
derem-se, mas por causa da rebeldia obstinada deles 
foi proibido pelo Senhor de pregar a eles. Como os 
nefitas haviam perdido o Espírito Santo e outros dons 
de Deus, foram abandonados a sua própria força ao 
lutarem contra os lamanitas.

Mórmon 1:1–5
Os registros sagrados são confiados a Mórmon
Quais são algumas palavras que você gostaria que as 
pessoas usassem para descrever você?   
 

Você já foi descrito como mórmon? O que significa 
para você ser descrito por alguém como mórmon?

O Presidente Gordon B. Hinckley falou sobre o apelido 
mórmon, usado por algumas pessoas ao referir-se aos 
membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias:

“Embora às vezes eu lamente que as 
pessoas não chamem esta igreja pelo 
nome correto, alegro-me ao ver que o 
apelido usado por elas é de grande honra, 
derivado de um homem notável e um livro 
que presta um testemunho inigualável do 

Redentor do mundo.

Qualquer pessoa que vier a conhecer o homem Mór-
mon ao ler e ponderar suas palavras, qualquer pessoa 
que ler este tesouro histórico precioso que foi com-
pilado e preservado em grande parte por ele saberá 
que Mórmon não é uma palavra de descrédito, mas 
representa o maior bem — o bem que vem de Deus” 
(“Mormon Should Mean ‘More Good’” [“Mórmon 
Deveria Significar ‘Melhor’”], Ensign, novembro de 
1990, pp. 52).

Mórmon, o profeta, nasceu numa época em que quase 
todos na Terra estavam vivendo em iniquidade. Naquela 
época, um profeta chamado Amaron recebeu o man-
damento de esconder todos os registros sagrados (ver 
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4 Néfi 1:47–49). Amaron visitou Mórmon, que na época 
era um menino de dez anos, e deu-lhe instruções a res-
peito de sua responsabilidade futura pelos registros. Leia 
Mórmon 1:2 e procure palavras ou expressões usadas por 
Amaron para descrever o jovem Mórmon.

Um adjetivo utilizado para descrever Mórmon foi sério. 
A palavra sério significa digno de confiança, solene, 
justo, íntegro. Você pode anotar essa definição na mar-
gem de suas escrituras. Acerca de que assuntos ou situa-
ções na vida você acha que deve ser sério? É importante 
compreender que as pessoas sérias podem se divertir 
e rir, mas entendem o momento certo de ser alegre e o 
momento certo de ser mais sério.

Amaron também descreveu Mórmon como alguém “de 
percepção rápida” (Mórmon 1:2). A seu ver, o que signi-
fica ter “percepção rápida”? O Élder David A. Bednar, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, explicou que a expressão 
percepção rápida é usada nas escrituras de duas maneiras:

“[Um] dom espiritual aparentemente simples e talvez 
pouco valorizado — a capacidade de ter ‘percepção 
rápida’ (Mórmon 1:2) — é de fundamental importân-
cia para todos nós tanto no mundo atual quanto no 
futuro. (…)

Ponderem o significado desse importante dom espi-
ritual. Percepção rápida refere-se à capacidade de 
observar, ou seja, de compreender prontamente. Ter 

uma percepção rápida pode significar ‘ver’, ‘ouvir’, ou 
‘notar’ — como em Isaías 42:20. (…)

Outro uso da palavra observar sugere ‘obedecer’, 
‘guardar’ — como vemos em [Doutrina e Convênios 
54:6]. (…)

Portanto, se tivermos percepção rápida, prontamente 
veremos e obedeceremos. Esses dois elementos funda-
mentais — ver e obedecer — são essenciais para que 
tenhamos percepção rápida. E o profeta Mórmon é um 
exemplo impressionante desse dom em ação” (“Per-
cepção Rápida”, A Liahona, dezembro de 2006, pp. 15).

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva seus 
pensamentos sobre como o traço de caráter da percepção 

rápida pode ajudá-lo no cotidiano.

Leia Mórmon 1:3–5 e identifique as instruções de 
Amaron a Mórmon. Como os traços de caráter da 
seriedade e percepção rápida demonstrados por 
 Mórmon o ajudaram com essas responsabilidades?

Mórmon 1:6–19
O Senhor proíbe Mórmon de pregar por causa da rebelião 
deliberada do povo
Você já perdeu algo muito valioso? Ainda em sua 
juventude, Mórmon presenciou uma série de bata-
lhas entre os nefitas e os lamanitas e a propagação 
de grande iniquidade na Terra (ver Mórmon 1:6–13). 
Devido ao aumento substancial da iniquidade dos nefi-
tas, Mórmon registrou que eles perderam muitos dons 
preciosos do Senhor.

 2. Faça duas colunas em seu diário de estudo das escri-
turas. Dê à primeira coluna o título “Dons Que os Nefitas 

Perderam”. Leia Mórmon 1:13–14, 18 e procure os dons que o 
Senhor retirou dos nefitas. Anote na primeira coluna o que 
encontrar. Dê à segunda coluna o título “Por Que o Senhor Reti-
rou Seus Dons”. Leia Mórmon 1:14, 16–17, 19 e procure motivos 
pelos quais o Senhor retirou Seus dons dos nefitas. Anote na 
segunda coluna o que encontrar.

Com esses versículos podemos aprender que a iniqui-
dade e a incredulidade afastam os dons do Senhor 
e a influência do Espírito Santo. Mesmo que a rebel-
dia dos nefitas fosse extrema, esse princípio também se 
aplica a nós individualmente quando desobedecemos a 
qualquer dos mandamentos de Deus.

Se você tivesse vivido na época de Mórmon, quais dos 
dons de Deus mencionados em Mórmon 1:13–14, 18 
você mais lamentaria perder?   
 

Leia Mórmon 1:15 e identifique o que Mórmon estava 
vivenciando enquanto o restante dos nefitas estava 
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perdendo o dom do Espírito Santo e outros dons de 
Deus. Em sua opinião, como Mórmon conseguiu ter 
experiências espirituais mesmo cercado de grande 
iniquidade?

Mórmon 2:1–15
Mórmon comanda os exércitos nefitas e sente tristeza pela 
iniquidade deles
Pense na seguinte situação: Um homem de 30 anos 
de idade mora em casa com os pais e opta por não 
procurar trabalho. Prefere viver do trabalho dos pais 
e desperdiçar a maior parte de seu tempo em ativida-
des improdutivas como jogar videogames. Compare 
essa situação com a descrição do menino Mórmon ao 
estudar Mórmon 2.

Leia Mórmon 2:1–2 e identifique a responsabilidade 
dada a Mórmon e que idade tinha quando a recebeu.

Não muito tempo após a nomeação de Mórmon como 
comandante dos exércitos nefitas, o exército lamanita 
abateu-se sobre os nefitas com tal força que os nefitas 
ficaram com medo e recuaram. Os lamanitas os expul-
saram de uma cidade para outra até que os nefitas se 
reuniram em determinado local. Por fim, o exército 
de Mórmon resistiu aos lamanitas e os fez fugir (ver 
Mórmon 2:3–9).

 3.  Leia Mórmon 2:10–15 e procure identificar a condi-
ção espiritual dos nefitas após essas batalhas. Depois 

responda às seguintes perguntas em seu diário de estudo das 
escrituras:
 a. Por que os nefitas estavam tristes? 
 b. De acordo com Mórmon 2:14, como Mórmon sabia que a tris-
teza do povo não era indicação de verdadeiro arrependimento?
 c. Que diferenças você consegue ver em Mórmon 2:13–14 entre 
aqueles que se entristeceram para o arrependimento e aqueles 
cujo pesar levou à condenação (interrupção no progresso)?

Esses versículos ensinam que, se nosso pesar pelo 
pecado é para o arrependimento, fará com que 
nos acheguemos a Cristo com um coração humilde. 
Também ilustram o princípio de que o pesar ligado 
apenas às consequências do pecado leva à conde-
nação (ou a interrupção de nosso progresso rumo 
à vida eterna).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como alguém que pecou pode mostrar tristeza segundo o 
mundo — o tipo de pesar que conduz à condenação?
 b. Como alguém que pecou pode manifestar o tipo de tristeza 
que leva ao arrependimento?

Reflita sobre como você reage ao perceber que come-
teu erros ou pecou. Se você se achegar ao Salvador 
com um coração humilde e se arrepender, pode sentir 
paz e reconciliar-se com Deus.

Mórmon 2:16–29
Mórmon obtém as placas e registra a iniquidade de 
seu povo
Com a continuação das batalhas com os lamanitas, 
Mórmon encontrou-se perto do monte onde Amaron 
escondera os registros nefitas. Ele removeu as placas 
de Néfi e começou a registrar o que tinha observado 
entre o povo desde sua infância (ver Mórmon 2:16–18). 
Leia Mórmon 2:18–19 e assinale alguns trechos que 
descrevam as condições espirituais em meio às quais 
Mórmon foi criado.

Com base no que você aprendeu sobre Mórmon, por 
que acha que ele podia estar confiante de que seria 
“elevado no último dia”? (Mórmon 2:19). (Neste 
contexto, “elevado no último dia” significa ser exal-
tado — ressuscitar com um corpo celestial e ser levado 
à presença de Deus para permanecer com Ele para 
sempre.)   
 

A vida de Mórmon é um testemunho de que podemos 
escolher viver em retidão mesmo numa sociedade 
iníqua.

Reflita sobre o seguinte conselho: “Você é responsável 
pelas escolhas que faz. Deus Se importa com você e 
vai ajudar você a fazer escolhas corretas, mesmo que 
sua família e seus amigos usem o arbítrio deles de um 
modo que não seja correto. Tenha a coragem moral de 
permanecer firme na obediência à vontade de Deus, 
mesmo que tenha que ficar sozinho(a). Ao fazer isso, 
dará um exemplo para os outros seguirem” (Para o 
Vigor da Juventude, livreto, 2011, p. 2).

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma ocasião em que você viu um amigo ou familiar per-

manecer firme na obediência à vontade de Deus mesmo quando 
os outros não o faziam. Escreva também seus pensamentos sobre 
como o exemplo dessa pessoa e o exemplo de Mórmon são úteis 
para você.

O lema das Moças é “Defender a Verdade e a Retidão”. 
Quer seja moça ou rapaz, pense numa área específica 
de sua vida em que você pode ser mais determinado 
a defender o que é certo. O Senhor vai ajudá-lo se 
você se empenhar para defender o que é certo mesmo 
quando os outros a seu redor não o façam.



288

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mórmon 1–2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 28: DIA 3

Mórmon 3–6
Introdução
Depois de retomar suas terras dos lamanitas, os nefitas 
prepararam-se novamente para a batalha. Mórmon 
suplicou aos nefitas que se arrependessem. No entanto, 
eles vangloriaram-se de sua própria força e juraram 
vingar seus irmãos mortos. Como o Senhor proibira seu 
povo de buscar vingança, Mórmon recusou-se a coman-
dar o exército nefita e eles foram derrotados. Já que os 
nefitas persistiram em iniquidade, Deus derramou Seus 
juízos sobre eles, e os lamanitas começaram a varrê-los 
da face da Terra. Por fim, Mórmon voltou a comandar os 
nefitas nas batalhas, mas como eles se recusaram a arre-
pender-se, foram destruídos pelos lamanitas. Mórmon 
lamentou a queda deles e a recusa de voltarem-se para 
Jesus Cristo. Ele profetizou que o registro do povo viria 
à luz nos últimos dias e incentivou aqueles que viriam 
a lê-lo a arrepender-se e preparar-se para seu próprio 
julgamento diante de Deus.

Mórmon 3–4
Como a iniquidade dos nefitas aumenta, Mórmon se recusa 
a comandar seus exércitos, e os lamanitas começam a 
varrer os nefitas da Terra
Alguma vez você já sentiu que o Senhor desejava que 
você mudasse algo em sua vida? Você acha que Ele o 
incentivou ou ajudou a mudar algo em sua vida sem 
você perceber?

Durante a época de Mórmon, os nefitas muitas vezes 
não conseguiam perceber ou valorizar como o Senhor 
estava influenciando suas batalhas com os lamanitas. 
Depois que os nefitas firmaram um tratado com os 
lamanitas e os ladrões de Gadiânton, o Senhor per-
mitiu-lhes viver sem conflitos por dez anos. Durante 
esses anos eles se prepararam fisicamente para os 
ataques seguintes (ver Mórmon 2:28; 3:1).

Leia Mórmon 3:2–3 e descubra de qual maneira 
o Senhor esperava que os nefitas se preparassem 
melhor para os ataques lamanitas. Qual foi a reação 

dos nefitas? De acordo com Mórmon 3:3, por que o 
Senhor poupou os nefitas em suas batalhas recentes 
apesar de sua iniquidade?   
 

Conforme registrado em Mórmon 3:4–8, o Senhor pro-
tegeu os nefitas mais duas vezes no campo de batalha. 
Uma verdade doutrinária que podemos aprender com 
a interação do Senhor com a nação nefita iníqua é que, 
em Sua misericórdia, o Senhor nos dá oportunida-
des suficientes para nos arrependermos de nossos 
pecados. Essas oportunidades são uma demonstração 
da paciência e bondade de Deus e de Seu desejo de 
que todos os Seus filhos vivam de modo a fazer jus à 
plenitude das bênçãos da Expiação.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras (você pode responder a elas em seu 

diário pessoal caso as respostas sejam sagradas ou confidenciais):
 a. De que forma o Senhor o incentivou a arrepender-se e lhe 
deu oportunidades de fazê-lo? O que isso lhe ensina sobre o 
caráter Dele?
 b. O que você pode fazer para não ignorar esse incentivo nem 
endurecer o coração contra Ele, como fizeram os nefitas em 
Mórmon 3:3?

Você pode receber oportunidades e convites do Senhor 
para fazer mudanças em sua vida com mais frequên-
cia do que imagina. Eles podem chegar, por exemplo, 
quando você toma o sacramento ou quando sente uma 
inspiração do Espírito Santo para melhorar a si mesmo 
ou servir ao próximo. Ao procurar essas oportunidades 
e aproveitá-las fazendo mudanças rapidamente, você 
convidará o poder redentor do Senhor em sua vida. 
Para ajudá-lo a compreender a resistência dos nefitas 
às tentativas do Senhor para redimi-los, leia Mórmon 
3:9–10 e identifique qual foi a reação deles às múlti-
plas vitórias sobre os lamanitas. (Ao ler, pode ser útil 
lembrar que o verbo vingar no versículo 9 significa ir à 
desforra.)

Como os nefitas reagiram após suas vitórias sobre os 
lamanitas? Leia Mórmon 3:11–13 e veja como Mórmon 
reagiu ao juramento de vingança do exército.

Mórmon vinha comandando os exércitos nefitas há 
mais de 30 anos, apesar da grande iniquidade do povo. 
O que a recusa de Mórmon em comandar o exército 
naquela ocasião nos ensina sobre a gravidade do 
desejo de vingança?   
 

Leia Mórmon 3:14–16 e assinale trechos que mostrem 
o que o Senhor ensinou a Mórmon sobre a vingança 
(ou o desejo de vingança). Uma verdade que aprende-
mos com esses versículos é que o Senhor nos proíbe 
de buscar vingança.
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 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Você já sentiu vontade de se vingar de alguém por algo 
que lhe fez? A seu ver, por que essa reação é ruim ou perigosa? 
Quem você acha que seria mais prejudicado por seu desejo de 
vingança?
 b. Por que devemos deixar o julgamento e a vingança nas 
mãos do Senhor em vez de procurarmos fazer justiça com as 
próprias mãos?

Embora saibamos que devemos deixar de lado os 
sentimentos de vingança e tenhamos o desejo de 
fazê-lo, muitas vezes é difícil superar esses sentimen-
tos quando surgem. Ao ler os seguintes conselhos do 
Presidente James E. Faust, da Primeira Presidência, 
sublinhe trechos que possam ajudá-lo a saber o que 
fazer para vencer os sentimentos de vingança quando 
se deparar com eles:

“Precisamos reconhecer os nossos 
sentimentos de raiva. É preciso humil-
dade para fazer isso, mas se nos ajoelhar-
mos e pedirmos ao Pai Celestial que nos 
conceda a disposição de perdoar, Ele nos 
ajudará. O Senhor exige que ‘perdoemos 

todos os homens’ [D&C 64:10] para o nosso próprio 
bem, porque ‘o ódio retarda o crescimento espiritual’ 
[Orson F. Whitney, Gospel Themes, 1914, p. 144]. 
Somente quando nos livramos do ódio e da amargura 
é que o Senhor pode consolar nosso coração. (…)

Quando sofremos uma tragédia, não devemos reagir 
buscando vingança pessoal, mas, sim, deixar que a 
justiça siga seu curso e depois esquecer. Não é fácil 
esquecer e tirar de nosso coração os ressentimentos 
que o afligem. O Salvador ofereceu a todos nós uma 
paz preciosa por meio de Sua Expiação, mas só pode-
mos alcançá-la se estivermos dispostos a eliminar os 
sentimentos negativos de raiva, rancor ou vingança. 
Para todos nós que perdoamos ‘aqueles que transgre-
diram contra nós’ [Tradução de Joseph Smith, Mateus 
6:13], mesmo aqueles que cometeram crimes graves, a 
Expiação proporciona alguma paz e consolo” (“O Poder 
de Cura do Perdão”, A Liahona, maio de 2007, p. 69).

Reflita sobre como você pode aplicar esse conselho de 
abandonar qualquer rancor, raiva ou sentimento desa-
gradável que porventura tenha em relação aos outros.

Depois de se recusar a comandar os exércitos nefitas, 
Mórmon voltou sua atenção para escrever para aqueles 
que leriam suas palavras nos últimos dias. Ele queria 
que cada um de nós se arrependesse e se preparasse 
para “comparecer perante o tribunal de Cristo” (ver 
Mórmon 3:18–22).

Leia Mórmon 4:1–2 e identifique o que aconteceu com 
o exército nefita ao buscar vingar-se dos lamanitas. Leia 
Mórmon 4:4 e identifique por que os exércitos nefitas 
não prevaleceram (venceram). Leia Mórmon 4:5 e identi-
fique quaisquer verdades sobre os resultados da persis-
tência na iniquidade. O que você encontrou?   
  
 

Uma das verdades que você pode ter visto é que os 
julgamentos de Deus sobrevieram aos iníquos. 
Com frequência “é pelos iníquos que são os iníquos 
punidos” (Mórmon 4:5). Os iníquos rejeitam o auxílio 
de Deus e recusam-se a buscar Sua proteção divina. 
Leia Mórmon 4:11–14, 18  e identifique como os juízos 
de Deus recaíram sobre os nefitas.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas:

 a. Em sua opinião, qual é a parte mais triste da situação dos 
nefitas em Mórmon 3–4?
 b. Como as doutrinas ou verdades que você estudou até hoje 
podem estar inter-relacionadas? (Reflita sobre a relação entre o 
arrependimento, a vingança e os julgamentos de Deus.)

Pondere o que o Senhor gostaria que você fizesse para 
aplicar essas verdades.

Mórmon 5–6
Mórmon decide comandar de novo o exército nefita, mas 
os lamanitas vencem; Mórmon lamenta a destruição de 
seu povo
Existe diferença entre a dor resultante da morte de 
alguém que tenha levado uma vida justa e a de alguém 
que morreu após uma vida de iniquidade? A seu ver, 
qual é a diferença?

Depois de se recusar por mais de 13 anos a comandar 
os exércitos nefitas, Mórmon reassumiu o comando. No 
entanto, ele comandou-os sem esperança, pois as pes-
soas se recusavam a se arrepender e a invocar a ajuda 
do Senhor. Depois de repelir algumas ondas de ataques 
lamanitas, os nefitas fugiram. Aqueles que não conse-
guiram fugir rápido o suficiente foram destruídos. Mór-
mon escreveu uma carta ao rei dos lamanitas pedindo 
que desse tempo para que os nefitas se reunissem para 
uma batalha final (ver Mórmon 5:1–7; 6:1–6).

Leia Mórmon 6:7–11 e tente compreender a tristeza de 
Mórmon ao presenciar a destruição de seu povo. A seu 
ver, por que a morte pode causar medo àqueles que 
estão vivendo em iniquidade?   
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 4. Leia Mórmon 6:16–22 e responda às seguintes per-
guntas em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Por que os profetas, líderes e pais nos incentivam ao arrepen-
dimento com tanta diligência?
 b. De que maneira a esperança do abraço do Senhor ajuda você 
a se arrepender? (Ver Mórmon 6:17.)

Pondere se há algo em sua vida que leve o Senhor 
a desejar que você se arrependa. Você pode escrever 
sobre isso em seu diário pessoal e traçar metas para 
conseguir arrepender-se.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mórmon 3–6 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 28: DIA 4

Mórmon 7:1–8:11
Introdução
Após a batalha final entre os nefitas e lamanitas, Mór-
mon escreveu para os futuros descendentes do povo do 
Livro de Mórmon sobre a importância de saber quem 
são e o que devem fazer para ser salvos. Com grande 
amor pelos futuros descendentes de seus inimigos, 
Mórmon ensinou a importância de seguir o evangelho 
de Jesus Cristo para que tudo esteja “bem com [eles] no 
dia do juízo” (Mórmon 7:10). Após a morte de Mórmon, 
Morôni ficou sozinho para escrever sobre a destruição 
de seu povo.

Mórmon 7
Em seu testemunho final, Mórmon exorta os descendentes 
dos lamanitas a crer em Jesus Cristo e seguir Seu evangelho
Em Mórmon 6 você aprendeu que houve 230.000 mortos 
entre os nefitas na batalha final com os lamanitas. Ima-
gine que você tenha sobrevivido a uma grande batalha 
como essa, mas seus amigos e familiares não. Como você 
se sentiria em relação aos descendentes das pessoas que 
mataram seus entes queridos e subjugaram sua nação? 
Leia Mórmon 7:1–4 para saber o que Mórmon escreveu 
para os descendentes dos lamanitas.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. O que Mórmon queria que os lamanitas e seus descendentes 
soubessem?
 b. Como isso se compara com a forma como você pensou que 
se sentiria em relação aos descendentes das pessoas que tives-
sem matado seus amigos e familiares na situação imaginada?
 c. Que atributos do Salvador você consegue enxergar nas pala-
vras de Mórmon para seus inimigos?

Mórmon continuou a escrever para os descendentes 
dos lamanitas. Leia Mórmon 7:5–7 e marque pelo 
menos três verdades sobre o Salvador, Jesus Cristo, nas 
quais Mórmon exortou os descendentes dos lamanitas 
a acreditar.

 2. Escolha uma das verdades sobre Jesus Cristo que 
você identificou e escreva em seu diário de estudo das 

escrituras como o fato de crer nessa doutrina já influenciou  
sua vida.

Mórmon teria motivos para escrever palavras de con-
denação para os lamanitas que tinham matado muitos 
de seu povo, mas por causa de seu conhecimento da 
verdade escreveu para ensinar-lhes o que eles (e nós) 
devemos fazer para comparecermos sem culpa diante 
de Deus em Seu tribunal. Leia Mórmon 7:8–10 e iden-
tifique o que Mórmon testificou que é preciso fazer. 
Você pode marcar o que identificar em suas escrituras.

Esses versículos ensinam que o Senhor oferece a 
salvação a todos e resgatará aqueles que aceitarem 
os princípios e as ordenanças de Seu evangelho. 
Você pode escrever esse princípio em suas escrituras. 
Observe que Mórmon ensinou que é pelo estudo 
das escrituras que poderemos aprender a viver esse 
princípio (ver Mórmon 7:8). Pode ser útil compreender 
que o primeiro “registro” citado é o Livro de Mórmon 
e que “o registro que chegará aos gentios, vindo dos 
judeus” se refere à Bíblia. Do mesmo modo, “este” em 
Mórmon 7:9 se refere ao Livro de Mórmon e “aquele” 
se refere à Bíblia. Você pode marcar essas distinções em 
suas escrituras. 

Ao concluir Mórmon 7, reserve alguns instantes para 
refletir sobre o exemplo de caridade e compaixão cristã 
de Mórmon ao redigir tal mensagem de esperança e 
alento para os descendentes de seus inimigos mais 
ferrenhos.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, registre seus 
pensamentos a respeito da seguinte pergunta: Como 

posso seguir o exemplo de Mórmon e tratar as pessoas, inclusive 
as que porventura me maltratem, de modo a refletir o valor 
eterno delas?
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Mórmon 8:1–11
Morôni escreve sobre a morte de seu pai, a destruição 
de seu povo e sua solidão.
Pense numa ocasião em que você ficou sozinho. Como 
você se sentiu em relação à solidão? Imagine passar 
muitos anos sozinho.

Observe as datas nos resumos de capítulos ou na 
parte inferior das páginas de Mórmon 7 e 8. Quantos 
anos se passaram entre o momento em que Mórmon 
escreveu suas últimas palavras no capítulo 7 e em que 
Morôni começou a escrever nas placas no capítulo 8? 
--------------------

Leia Mórmon 8:1–2 e identifique o que aconteceu após 
a grande batalha em Cumora. Depois leia Mórmon 
8:3–9 e assinale trechos que descrevam as circunstân-
cias de Morôni após a destruição de seu povo. Reflita 
sobre como você se sentiria se estivesse em circunstân-
cias semelhantes.

Pense numa ocasião em que você se sentiu sozinho 
em suas crenças ou seus padrões. Sua determinação 
para seguir o Salvador e guardar Seus mandamentos 
nessa ocasião aumentou, ficou inalterada ou dimi-
nuiu? Por quê?

Consulte novamente Mórmon 8:1, 3 para ver o que 
Morôni estava determinado a fazer apesar de suas cir-
cunstâncias. O exemplo de Morôni ilustra que, mesmo 
quando estamos sozinhos, podemos optar por 
permanecer fiéis. Você pode escrever essa verdade em 
suas escrituras.

Há outras pessoas no Livro de Mórmon que, assim 
como Morôni, permaneceram fiéis mesmo sozinhas. 
Abinádi testificou sozinho para o rei Noé e seus sacer-
dotes (ver Mosias 12–17). Alma foi o sacerdote solitário 
que acreditou nas palavras de Abinádi e tentou defen-
dê-lo (ver Mosias 17:1–4).

O Élder Richard G. Scott contou a seguinte história 
sobre um rapaz que escolheu ser fiel mesmo quando 
estava sozinho:

“Vejamos o exemplo [desse] rapaz. Ao 
longo dos anos, observei como os pais 
o ensinaram desde a infância a cumprir 
fielmente os mandamentos de Deus. Por 
exemplo e preceito, criaram-no, junto 
com os demais filhos, na verdade. Incenti-

varam o desenvolvimento da disciplina e do sacrifício 
para que alcançassem metas dignas. Esse rapaz decidiu 
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nadar para instilar em seu caráter tais qualidades. Os 
treinamentos bem cedo pela manhã exigiam disciplina 
e sacrifício. Com o passar do tempo, tornou-se um 
excelente nadador.

Então, vieram os desafios — por exemplo, um campeo-
nato de natação no domingo. Deveria participar? Deveria 
racionalizar e abrir uma exceção à sua regra de não nadar 
aos domingos a fim de ajudar sua equipe a vencer o tor-
neio? Não, ele não cedeu, mesmo diante da mais intensa 
pressão dos companheiros. Foi insultado e até agredido 
fisicamente. Mas não cedeu. A rejeição dos amigos, a 
solidão e a pressão causaram momentos de tristeza e 
lágrimas. Mas ele não cedeu. Estava aprendendo na prá-
tica a realidade do conselho de Paulo a Timóteo: ‘E todos 
os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão 
perseguições’ (II Timóteo 3:12). No decorrer dos anos, 
esse padrão de viver digno — consolidado por centenas 
de decisões corretas, algumas em meio a enormes desa-
fios — forjou um caráter de força e capacidade. Agora, 
como missionário, ele é estimado por seus companheiros 
devido a sua capacidade de trabalhar, seu conhecimento 
da verdade, sua dedicação inabalável e sua determina-
ção de compartilhar o evangelho. Alguém que antes 
fora rejeitado, agora se tornou um líder respeitado por 

seus companheiros” (“Primeiro o Mais Importante”, 
A  Liahona, julho de 2001, p. 8).

Leia Mórmon 8:10–11 e identifique uma maneira pela 
qual o Senhor susteve Morôni e Mórmon (antes de sua 
morte) durante as circunstâncias difíceis que enfren-
taram. O seguinte incentivo do Presidente Thomas S. 
Monson pode ajudá-lo em sua determinação de per-
manecer fiel mesmo quando estiver sozinho:

“Em nossa vida cotidiana, é quase inevitá-
vel que nossa fé seja questionada. Pode-
mos, às vezes, estar cercados de pessoas e, 
ainda assim, ser a minoria ou até ficar 
sozinhos em relação ao que é aceitável e o 
que não é. Será que temos coragem moral 

para defender firmemente nossas crenças, mesmo que 
para isso tenhamos de ficar sozinhos? (…)

Que sempre sejamos corajosos e estejamos prepara-
dos para defender nossa crença. E, se for preciso ficar 
sozinho nesse processo, que o façamos com coragem, 
fortalecidos pelo conhecimento de que, na realidade, 
nunca estamos sozinhos quando nos colocamos ao 
lado de nosso Pai Celestial” (“Ouse Ficar Sozinho”, 
A Liahona, novembro de 2011, p. 60).

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas:

 a. Qual é outro exemplo de alguém que você conheça que 
tenha permanecido fiel mesmo sozinho?
 b. Como a declaração do Presidente Monson pode ajudar você 
em sua determinação de permanecer fiel mesmo quando estiver 
sozinho?

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mórmon 7:1–8:11 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 29: DIA 1

Mórmon 8:12–41
Introdução
Depois de escrever sobre a destruição de seu povo e 
a morte de seu pai, Morôni profetizou sobre o surgi-
mento do Livro de Mórmon e alertou sobre as conse-
quências de rejeitá-lo. Morôni viu que o registro nefita 
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viria à luz numa época de grande iniquidade, quando 
muitos amariam mais os bens materiais do que a Deus. 
Ele testificou que o Livro de Mórmon seria “de grande 
valor” (Mórmon 8:14) em meio às condições espiri-
tualmente perigosas dos últimos dias.

Mórmon 8:12–32
Morôni profetiza sobre o surgimento do Livro de Mórmon
Escreva sobre alguns dos melhores presentes, a seu ver, 
que você já recebeu:   
  
 

Reserve alguns instantes para pensar por que esses 
presentes foram uma bênção para você.

Leia a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft 
Benson: “Gostaria de falar de um dos dons mais signi-
ficativos concedidos ao mundo nos tempos modernos. 
O dom que tenho em mente é mais importante do que 
qualquer uma das invenções oriundas das revoluções 
industrial e tecnológica. Trata-se de um dom de maior 
valor para a humanidade do que até mesmo os muitos 
avanços maravilhosos que presenciamos na medicina 
moderna. É de maior valor para a humanidade do que o 
desenvolvimento da indústria aeronáutica e das viagens 
espaciais. Falo do dom do   
 ”.

Em sua opinião, a que dom se referia o Presidente 
Benson?   
 

Morôni ensinou sobre esse dom em Mórmon 8. Leia 
Mórmon 8:12–14 para descobrir qual é esse dom. A 
expressão “este registro” refere-se ao Livro de Mór-
mon. O Livro de Mórmon é o dom mencionado pelo 
Presidente Benson (ver “The Book of Mormon—Keys-
tone of our Religion”, Ensign, novembro de 1986, p. 4) 
[“O Livro de Mórmon — A Pedra Angular de Nossa 
Religião, A Liahona, outubro de 2011, p. 53] . Escreva o 
Livro de Mórmon na lacuna do fim da citação do Presi-
dente Benson.

Leia novamente Mórmon 8:12–14 para identificar o 
que Morôni ensinou sobre o valor do Livro de Mór-
mon. O que ele ensinou sobre o valor financeiro das 
placas? Morôni explicou que, embora o Senhor não 
permitisse que as placas fossem utilizadas para ganhos 
financeiros, os escritos das placas são de grande valor.

A maneira pela qual o Livro de Mórmon veio à luz 
pode nos ajudar a compreender a importância desse 
livro. Leia Mórmon 8:15–16 e identifique o que Morôni 
ensinou sobre como o Livro de Mórmon viria à luz.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. A seu ver, o que significa dizer que o Livro de Mórmon só 
poderia ser trazido à luz por alguém que tivesse “os olhos fitos 
[na glória de Deus]”? (Mórmon 8:15).
 b. O que significa para você o fato de o Livro de Mórmon ser 
trazido “pelo poder de Deus”? (Mórmon 8:16). Como você se 
sente em relação ao Livro de Mórmon ao ler as palavras de 
Morôni em Mórmon 8:16?

Morôni fez um alerta àqueles que condenassem o 
Livro de Mórmon ou se opusessem a ele. Procure as 
advertências dele ao ler Mórmon 8:17–22. Por que é 
importante para você saber que os “os eternos desíg-
nios do Senhor irão avante, até que todas as suas 
promessas sejam cumpridas”? (Mórmon 8:22).

Morôni explicou que o Senhor fez um convênio com os 
“santos que [o] precederam” (Mórmon 8:23)— inclusive 
profetas como Néfi, Jacó, Enos e Alma. O Senhor fizera 
o convênio de trazer à luz as palavras desses profetas 
nos últimos dias. Ao estudar Mórmon 8:23–25, identifi-
que por quem esses profetas oraram.

Esses profetas oraram por “seus irmãos” (Mórmon 
8:24), ou seja, os lamanitas e seus descendentes. Tam-
bém oraram pela pessoa que “revelaria estas coisas” 
nos últimos dias (Mórmon 8:25; ver também Mórmon 
8:16), ou seja, o Profeta Joseph Smith, que foi escolhido 
para trazer à luz o Livro de Mórmon ao mundo nestes 
últimos dias (ver D&C 3:5–10). Muitos profetas da 
antiguidade tinham conhecimento de Joseph Smith e 
oraram por seu sucesso para traduzir e publicar o Livro 
de Mórmon, cumprindo assim os desígnios de Deus 
(ver Mórmon 8:22, 24–25; D&C 10:46).

O Presidente Boyd K. Packer, Presidente do Quórum 
dos Doze Apóstolos, falou sobre o papel desempe-
nhado por Joseph Smith para trazer à luz o Livro de 
Mórmon:
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“Achar que [Joseph Smith] produziu [o 
Livro de Mórmon] sem ajuda e sem 
inspiração é absurdo.

A verdade pura e simples é que ele era 
um profeta de Deus — nada mais, nada 
menos!

Não é que as escrituras viessem de Joseph Smith, elas 
vieram por meio dele. Ele foi o canal pelo qual foram 
feitas revelações. Fora isso, ele foi um homem comum, 
como foram os profetas dos tempos antigos e como 
são os profetas em nossos dias. (…)

O Profeta Joseph Smith era um rapaz sem estudos, 
criado na fazenda. A leitura de algumas de suas cartas 
mais antigas demonstra que ele tinha certa dificuldade 
com a ortografia, gramática e expressão das ideias.

Que as revelações transmitidas por seu intermédio 
tenham qualquer forma de refinamento literário não 
é nada menos que um milagre” (“We Believe All That 
God Has Revealed” [Cremos em Tudo o Que Deus 
Revelou], Ensign, maio de 1974, p. 94).

Imagine que você seja Morôni, que viveu há cerca de 
1.600 anos e, por meio do poder de Deus, pôde ver 
nossos dias. Leia Mórmon 8:35 e pense nas condi-
ções espirituais de nossos dias. Depois leia Mórmon 
8:26–32, que contém a descrição profética de Morôni 
da época em que o Livro de Mórmon seria trazido à 
luz — nossos dias.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva duas 
ou mais das descrições de nossos dias feitas por Morôni 

Escreva também por que você considera essas descrições interes-
santes e aplicáveis a nossos dias.

O Presidente Ezra Taft Benson ensinou o seguinte a 
respeito do Livro de Mórmon:

“Precisamos fazer do Livro de Mórmon 
um tema central de estudo [porque] ele 
foi escrito para nossos dias. Os nefitas 
nunca tiveram acesso a esse livro, tam-
pouco os lamanitas da antiguidade. Ele 
foi redigido para nós. (…)

Cada um dos grandes autores do Livro de Mórmon 
testificou que escreveu para as gerações futuras. (…)

Se eles viram nossa época e escolheram coisas que 
seriam de maior valor para nós, isso não deve nos 
motivar em nossa maneira de estudar o Livro de 
Mórmon? Precisamos perguntar constantemente a 
nós mesmos: ‘Por que o Senhor inspirou Mórmon (ou 
Morôni, ou Alma) a incluir isto em seu registro? Que 
lição posso aprender com isto para ajudar-me a viver 

nesta época?’” (“The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion”, p. 6) [“O Livro de Mórmon — A Pedra 
Angular de Nossa Religião”] p. 6).

 3.  Para refletir sobre o valor do Livro de Mórmon para 
você pessoalmente, responda às seguintes perguntas em 

seu diário de estudo das escrituras:
 a. Pense como são precisas as profecias de Morôni sobre as 
condições de nossa época (ver Mórmon 8:26–32). O que essas 
profecias lhe ensinam sobre o valor do Livro de Mórmon para 
nossos dias?
 b. Em sua opinião, por que o Livro de Mórmon é “um dos dons 
mais significativos concedidos ao mundo nos tempos moder-
nos”, como ensinou o Presidente Benson? (“The Book of Mor-
mon—Keystone of our Religion”, p. 4) [“O Livro de Mórmon 
— A Pedra Angular de Nossa Religião”], p. 4).
 c. Se um amigo lhe perguntasse por que o Livro de Mórmon é 
importante para você, o que responderia?

Mórmon 8:33–41
Morôni tem uma visão dos últimos dias e condena a 
iniquidade espiritual de nossa época
Pense numa ocasião em que você percebeu que alguém 
estava passando por necessidades — materiais, emo-
cionais, sociais ou espirituais. Pense no que você fez 
ou poderia ter feito para ajudar essa pessoa. Reflita 
sobre por que você optou por ajudar ou não ajudar essa 
pessoa. Porque você acha que as pessoas às vezes não 
ajudam os necessitados?

Leia Mórmon 8:36–41 e identifique as razões apresen-
tadas por Morôni para algumas pessoas nos últimos 
dias não desejarem ajudar os necessitados. Se quiser, 
marque esses motivos em suas escrituras. Pode ser útil 
compreender que o verbo adornar significa “tornar 
belo” ou “decorar”.

Quais são alguns exemplos de como os jovens de 
hoje amam as coisas que o dinheiro pode comprar 
e se entregam a interesses mundanos mais do se 
empenham para ser verdadeiros discípulos de Jesus 
Cristo? Estude Mórmon 8:38, 41 e identifique as con-
sequências que as pessoas sofrerão por causa de seu 
orgulho, sua iniquidade e seu descaso com os pobres 
e necessitados.

 4. Escreva um princípio em seu diário de estudo das 
escrituras que resuma o que você aprendeu com Mór-

mon 8:36–41.

Um exemplo de um princípio ensinado nesses versí-
culos é: Seremos cobrados por Deus quanto a nossa 
maneira de tratar os pobres e necessitados.

Estabelecer metas para aplicar 
o que aprender pode ajudar 
você a agir com fé, a aprender 
com seu estudo e a progredir 
espiritualmente. Busque a 
orientação do Espírito Santo ao 
traçar metas. Certifique-se de 
que suas metas exijam esforço, 
mas que também sejam realis-
tas e atingíveis. Escreva especi-
ficamente o que você vai fazer, 
quando planeja fazê-lo e como 
pretende fazê-lo.

Traçar Metas para 
Aplicar o Que Aprender
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nesta época?’” (“The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion”, p. 6) [“O Livro de Mórmon — A Pedra 
Angular de Nossa Religião”] p. 6).

 3.  Para refletir sobre o valor do Livro de Mórmon para 
você pessoalmente, responda às seguintes perguntas em 

seu diário de estudo das escrituras:
 a. Pense como são precisas as profecias de Morôni sobre as 
condições de nossa época (ver Mórmon 8:26–32). O que essas 
profecias lhe ensinam sobre o valor do Livro de Mórmon para 
nossos dias?
 b. Em sua opinião, por que o Livro de Mórmon é “um dos dons 
mais significativos concedidos ao mundo nos tempos moder-
nos”, como ensinou o Presidente Benson? (“The Book of Mor-
mon—Keystone of our Religion”, p. 4) [“O Livro de Mórmon 
— A Pedra Angular de Nossa Religião”], p. 4).
 c. Se um amigo lhe perguntasse por que o Livro de Mórmon é 
importante para você, o que responderia?

Mórmon 8:33–41
Morôni tem uma visão dos últimos dias e condena a 
iniquidade espiritual de nossa época
Pense numa ocasião em que você percebeu que alguém 
estava passando por necessidades — materiais, emo-
cionais, sociais ou espirituais. Pense no que você fez 
ou poderia ter feito para ajudar essa pessoa. Reflita 
sobre por que você optou por ajudar ou não ajudar essa 
pessoa. Porque você acha que as pessoas às vezes não 
ajudam os necessitados?

Leia Mórmon 8:36–41 e identifique as razões apresen-
tadas por Morôni para algumas pessoas nos últimos 
dias não desejarem ajudar os necessitados. Se quiser, 
marque esses motivos em suas escrituras. Pode ser útil 
compreender que o verbo adornar significa “tornar 
belo” ou “decorar”.

Quais são alguns exemplos de como os jovens de 
hoje amam as coisas que o dinheiro pode comprar 
e se entregam a interesses mundanos mais do se 
empenham para ser verdadeiros discípulos de Jesus 
Cristo? Estude Mórmon 8:38, 41 e identifique as con-
sequências que as pessoas sofrerão por causa de seu 
orgulho, sua iniquidade e seu descaso com os pobres 
e necessitados.

 4. Escreva um princípio em seu diário de estudo das 
escrituras que resuma o que você aprendeu com Mór-

mon 8:36–41.

Um exemplo de um princípio ensinado nesses versí-
culos é: Seremos cobrados por Deus quanto a nossa 
maneira de tratar os pobres e necessitados.

Estabelecer metas para aplicar 
o que aprender pode ajudar 
você a agir com fé, a aprender 
com seu estudo e a progredir 
espiritualmente. Busque a 
orientação do Espírito Santo ao 
traçar metas. Certifique-se de 
que suas metas exijam esforço, 
mas que também sejam realis-
tas e atingíveis. Escreva especi-
ficamente o que você vai fazer, 
quando planeja fazê-lo e como 
pretende fazê-lo.

Traçar Metas para 
Aplicar o Que Aprender

 5. Responda à 
seguinte pergunta em 

seu diário de estudo das escri-
turas: Quais são algumas das 
necessidades mais comuns — 
temporais, sociais, emocionais 
e espirituais — entre os 
jovens de sua escola ou comu-
nidade? Em seguida, pense em 
algo que você pode fazer na 
próxima semana para cuidar 
de alguém que necessite de 
ajuda. Anote essa meta em 
seu diário de estudo das 
escrituras.

 6. Escreva o seguinte 
no final das designa-

ções de hoje em seu diário de 
  estudo das escrituras:

Estudei Mórmon 8:12–41 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 29: DIA 2

Mórmon 9
Introdução
Morôni terminou o registro de seu pai exortando aque-
les que não creem em Jesus Cristo a voltarem-se para 
Deus por meio do arrependimento. Ele ensinou que 
Deus é um Deus de milagres e que não muda. Ensinou 
também que os milagres só cessam quando as pessoas 
deixam de ter fé. Incentivou todos os homens a orarem 
ao Pai em nome de Jesus Cristo para receber as coisas 
de que precisam.

Mórmon 9:1–6
Morôni convida aqueles que não creem em Jesus Cristo a 
se arrepender
Imagine o que você pensaria e sentiria se fosse entrar 
na presença de Deus hoje. A seu ver, como os iníquos 
se sentiriam na presença Dele? Leia Mórmon 9:1–5 e 
observe que Morôni descreveu o que acabará por aconte-
cer quando as pessoas que escolheram não crer em Jesus 
Cristo forem finalmente levadas à presença de Deus.

O Presidente Joseph Fielding Smith explicou que mui-
tas pessoas creem erroneamente que vão se sentir à 
vontade na presença de Deus mesmo que não tiverem 
se arrependido de seus pecados:

“Não pode haver salvação sem arrependi-
mento. O homem não pode entrar no 
reino de Deus com seus pecados. Seria 
muito incoerente um homem ir à pre-
sença do Pai e habitar na presença de 
Deus com seus pecados. (…)

Penso que há um grande número de pessoas na Terra, 
muitas delas talvez na Igreja — pelo menos algumas 
— que têm a ideia de que podem passar esta vida 
como bem lhes aprouver, violando os mandamentos 
do Senhor e que, mesmo assim, um dia, chegarão a 
Sua presença. Pensam que vão arrepender-se, talvez 
no mundo espiritual.

Elas deveriam ler estas palavras de Morôni: ‘Supondes 
que habitareis com ele, [Cristo], tendo a consciência de 
vossa culpa? Supondes que podereis ser felizes habi-
tando com aquele santo Ser, quando vossa alma está 
atormentada pela consciência da culpa de haverdes 
sempre violado Suas leis?

‘Eis que eu vos digo que seríeis mais miseráveis habi-
tando com um Deus santo e justo, conscientes de vossa 
imundície perante ele, do que se habitásseis com as 
almas condenadas, no inferno. Pois eis que quando 
fordes levados a ver vossa nudez perante Deus e 
também a glória de Deus e a santidade de Jesus Cristo, 
uma chama de fogo inextinguível acender-se-á em vós’ 
[Mórmon 9:3–5]” (Doutrinas de Salvação, comp. por 
Bruce R. McConkie, 3 volumes [tradução atualizada] 
[1954–1956], vol. 2, pp. 195–196).

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: A seu ver, por que é errado adiar o 

arrependimento nesta vida, acreditando que é possível arrepen-
der-se na próxima vida? (Você pode usar o que aprendeu em 
Mórmon 9:1–5; Alma 12:14; e Alma 34:32–34 em sua resposta.)

Leia Mórmon 9:6 para saber o que os “descrentes” 
precisam fazer para evitar a angústia descrita por 
Morôni. Se desejar, marque as palavras de Mórmon 9:6 
que descrevem a condição das pessoas que se voltam 
para Deus e Lhe pedem perdão. Com esse versículo 
aprendemos: Se nos arrependermos e invocarmos 
a Deus, estaremos sem mancha ao entrarmos em 
Sua presença. Você pode marcar esse princípio em seu 
diário de estudo das escrituras.
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 2. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva algu-
mas frases que expressem como você imagina que se 

sentiria na presença de Deus se soubesse que tinha se tornado 
puro e imaculado por meio da Expiação do Salvador.

Por meio do arrependimento e da retidão, você pode se 
preparar para se sentir à vontade na presença de Deus. 
Pondere a coisa mais importante que você acha que 
pode fazer agora para estar preparado para o encontro 
com Deus.

Mórmon 9:7–20
Morôni declara que Deus realiza milagres e responde às 
orações dos fiéis
Você já testemunhou ou vivenciou um milagre? 
Escreva sua definição da palavra milagre:   
  
 

Consulte a palavra milagre no Guia para Estudo das 
Escrituras para esclarecer ou aprofundar sua definição. 
Em sua opinião, por que algumas pessoas hoje não 
creem em milagres?

Conforme registrado em Mórmon 9:7–8, Morôni 
escreveu para pessoas nos últimos dias que negariam 
que Deus vive, que Ele dá revelações e que derrama 
dádivas sobre os fiéis. Morôni ensinou com eloquência 
que há um Deus e que Ele é o mesmo “ontem, hoje 
e para sempre” (Mórmon 9:9). Ele continua a fazer 
milagres entre os fiéis de todas as épocas. Leia Mór-
mon 9:9–11, 15–19 e identifique o que Morôni ensinou 
sobre a natureza de Deus a fim de ajudar as pessoas a 
crer que Deus ainda faz milagres.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva o 
que você aprendeu em Mórmon 9:9–11, 15–19 sobre a 

natureza de Deus. Escreva também sua resposta à seguinte per-
gunta: O que esses versículos lhe ensinam sobre a vontade e a 
capacidade de Deus de realizar milagres na vida das pessoas 
hoje em dia?

Leia Mórmon 9:20 e procure razões para algumas pes-
soas não vivenciarem milagres.

As palavras de Morôni registradas em Mórmon 9:9–19 
ensinam este princípio: Como Deus é imutável, 
faz milagres de acordo com a fé de Seus filhos. 
Você pode escrever esse princípio ao lado de Mórmon 
9:19–20 em suas escrituras.

Podemos vivenciar o poder milagroso de Deus em 
muitos aspectos de nossa vida. Depois de estudar 
alguns grandes milagres descritos nas escrituras, a 
irmã Sydney S. Reynolds, que serviu na presidência 
geral da Primária, ensinou:

“Tão importantes quanto esses ‘milagres extraordi-
nários’ são os pequenos ‘milagres particulares’ que 
ensinam cada um de nós a ter fé no Senhor. Tais mila-
gres acontecem quando reconhecemos os sussurros 
do Espírito e damos ouvidos a eles em nossa vida 
diária. (…)

Creio que todos nós podemos prestar testemu-
nho desses pequenos milagres. Conheço crianças 
que oram pedindo ajuda para encontrar uma coisa 
perdida, e encontram-na. Conheço jovens que se 
armam de coragem para serem testemunhas de 
Deus e sentem Sua mão e Seu auxílio. Conheço ami-
gos que pagam o dízimo, usando todo o dinheiro que 
têm, e depois conseguem pagar suas mensalidades 
ou aluguel, ou comprar comida para toda a família. 
Podemos contar experiências de orações que foram 
atendidas e de bênçãos do sacerdócio que proporcio-
naram coragem, consolo e saúde. Esses milagres diá-
rios fazem-nos conhecer a mão do Senhor em nossa 
vida” (“Um Deus de Milagres”, A Liahona, julho de 
2001, p. 12).

 4. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma experiência vivida por você ou algum conhecido seu 

que confirme que Deus ainda é um Deus de milagres hoje.
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Mórmon 9:21–37
Morôni ensina sobre a oração e sobre o propósito do 
registro nefita
Você consegue se lembrar de um momento em que 
sentiu que o Pai Celestial lhe deu a ajuda de que preci-
sava por ter orado? Leia Mórmon 9:21 e procure saber 
o que Morôni ensinou sobre pedir ajuda ao Pai Celes-
tial em oração.

Leia a seguinte declaração e identifique o significa 
orar em nome de Cristo: “Oramos em nome de Cristo 
quando nossa mente é a mente de Cristo e nossos 
desejos são os desejos de Cristo — quando Suas 
palavras estiverem em nós (João 15:7). Em seguida 
pedimos coisas que Deus pode conceder-nos. Muitas 
orações permanecem sem resposta porque não estão 
absolutamente em nome de Cristo; em nada represen-
tam Sua mente, mas brotam do egoísmo do coração 
do homem” (Dicionário Bíblico, em inglês, “Prayer” 
[Oração]). 

Tendo em mente o que acabou de ler, pense em suas 
próprias orações. O que você pode fazer para orar mais 
plenamente em nome de Jesus Cristo?

Para dar um exemplo de pessoas que acreditaram no 
Salvador e conseguiram operar milagres, Morôni citou 
o que Jesus Cristo ensinou a Seus discípulos nefitas. 
Conforme registrado em Mórmon 9:22–25, o Salvador 
mandou Seus discípulos irem por todo o mundo e 
pregarem o evangelho e prometeu que “sinais seguirão 
os que crerem” (Mórmon 9:24). Em seguida, Morôni 
continuou seus ensinamentos sobre a oração.

 5. Leia Mórmon 9:27–29 e identifique o que Morôni 
ensinou sobre a maneira como devemos orar com fé. 

Escreva o que identificar em seu diário de estudo das escrituras. 
Em seguida, escreva algumas frases que descrevem como você 
pode usar um desses ensinamentos para melhorar suas orações.

Você pode escrever o seguinte princípio em suas 
escrituras ao lado de Mórmon 9:27: Se orarmos com 
fé ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, Ele nos 
concederá bênçãos que nos ajudarão a operar nossa 
salvação.

Ao encerrar suas palavras, Morôni expressou preo-
cupação de que algumas pessoas nos últimos dias 
rejeitariam o Livro de Mórmon por causa das imper-
feições de seus autores (ver Mórmon 9:30–34). Leia 
Mórmon 9:35–37 e identifique o que Morôni declarou 
a respeito dos propósitos do Livro de Mórmon.

Pense em como o surgimento do Livro de Mórmon 
demonstra que Deus é um Deus de milagres e que 
responde às orações.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Mórmon 9 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:



298

UNIDADE 29: DIA 3

Éter 1–2
Introdução
O livro de Éter é o resumo feito por Morôni da história 
dos jareditas. Os jareditas foram um povo que veio para 
o Hemisfério Ocidental séculos antes do povo de Leí. 
Após o Dilúvio nos dias de Noé, muitos descendentes 
daqueles que haviam sido poupados se tornaram iní-
quos. Um grupo de pessoas tentou construir uma torre 
“cujo cume [tocasse] nos céus” (Gênesis 11:4). A histó-
ria da nação jaredita começou com a construção da Torre 
de Babel. A reação do Senhor à iniquidade generalizada 
foi confundir o idioma comum e dispersar as pessoas 
por toda a face da Terra (ver Gênesis 11:5–8; Éter 1:33). 
Esse relato no livro de Éter começa com Jarede e seu 
irmão buscando o auxílio do Senhor quando Ele con-
fundiu a língua do povo na Torre de Babel. O Senhor 
preservou a língua de Jarede, seu irmão, seus familiares 
e amigos e conduziu-os pelo deserto em direção à terra 
prometida. Em seguida, o Senhor instruiu o irmão de 
Jarede para que construísse oito barcos para levar seu 
povo pelos mares.

Éter 1:1–33
Morôni registra a genealogia de Éter até Jarede na Torre 
de Babel
Para ajudar você a entender de onde veio o livro de Éter, 
releia “Visão Geral de Mosias 7–24” na Unidade 12: 
Dia 1 lição (página 117). Consulte a jornada 4 e identifi-
que o que o povo de Lími encontrou nessa viagem.

INTRODUÇÃO A  

Éter
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Éter, você aprenderá sobre os 
jareditas — um grupo de pessoas que viajou para o 
Hemisfério Ocidental e viveu lá por muitos séculos 
antes da chegada do povo de Leí. Este livro vai ajudar 
você a aprender princípios importantes a respeito da 
oração, da revelação e da relação entre o exercício da 
fé em Jesus Cristo e o recebimento de conhecimento 
espiritual. Também vai ajudá-lo a entender o papel dos 
profetas para persuadir as pessoas a se arrependerem 
e as consequências sofridas por quem rejeita a Jesus 
Cristo e Seus profetas.

Quem Escreveu Este Livro? 
Morôni compilou este livro com base nas 24 placas de 
ouro chamadas de placas de Éter. Recebeu o nome do 
profeta Éter, que foi o último profeta dos jareditas e 
criou um registro da história deles (ver Éter 15:33–34). 
Nos dias do rei Mosias, alguns homens do povo de Lími 
descobriram as placas de Éter ao procurarem a terra de 
Zaraenla (ver Mosias 8:7–11; Éter 1:2). Os profetas e his-
toriadores nefitas passaram as placas de Éter adiante 
até que foram confiadas a Morôni. Morôni afirmou 
que não incluiu em seu resumo nem “a centésima 
parte” do registro (Éter 15:33).

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
As fontes originais utilizadas para constituir o livro 
de Éter foram escritas séculos antes de Morôni fazer 
sua compilação. O primeiro registro jaredita foi criado 
quando o irmão de Jarede escreveu a visão que teve 
antes de seu povo atravessar os mares (ver Éter 4:1). 
Não há menção a nenhum outro historiador entre os 
jareditas até Éter (ver Éter 13:3; 15:33). Morôni com-
pilou o livro de Éter (ver Mórmon 8:3–6; Morôni 10:1). 
Morôni não disse onde se encontrava quando fez a 
compilação, embora tenha escrito que os jareditas 
foram destruídos “[neste] país do norte” (Éter 1:1), o 
que leva a crer que ele passou pela terra em que eles 
foram destruídos.
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Consulte o início do livro de Éter e veja a breve descri-
ção do livro abaixo do título. Essa descrição explica que 
o registro dos jareditas foi tirado de 24 placas de ouro 
encontradas pelo povo de Lími.

Depois de terminar o registro de seu pai, Morôni 
criou uma versão mais curta do registro dos jareditas 
e incluiu-a no Livro de Mórmon. Leia Éter 1:1–4 e 
identifique o que Morôni disse não ter inserido em 
sua versão do registro jaredita. Em seguida, leia Éter 
1:5 e procure que parte do relato Morôni incluiu em 
seu registro. A torre mencionada em Éter 1:5 é a Torre 
de Babel. Conforme explicado em Éter 1:33, o Senhor 
“confundiu” a língua das pessoas que procuraram 
construir a torre para que não conseguissem enten-
der umas às outras e dispersou as pessoas por todo o 
mundo.

Conforme registrado em Éter 1:6–33, um homem cha-
mado Éter redigira o registro jaredita. Morôni registrou 
a ascendência de Éter até chegar a um homem cha-
mado Jarede, que viveu na época da Torre de Babel.

Éter 1:33–43
O irmão de Jarede ora pedindo ajuda e seus familiares 
e amigos recebem misericórdia e orientação
Você já esteve num país ou numa região onde as pes-
soas falavam uma língua que você não compreendia? 
Como você acha que se sentiria se não conseguisse 
entender o idioma falado pelas pessoas a sua volta? Se 
você pudesse escolher apenas algumas pessoas para se 
comunicar nessa situação, a quem escolheria? Foi essa 
a situação enfrentada por um homem chamado Jarede 
e seu irmão, bem como seus familiares, que viveram na 
época da Torre de Babel. Leia Éter 1:33–37 e identifique 
as pessoas com as quais Jarede desejava conseguir se 
comunicar. Depois de receber do Senhor a promessa 
de que a língua deles não seria confundida (ver Éter 
1:34–35), o irmão de Jarede orou por seus amigos (ver 
Éter 1:36–37). Conforme demonstrado pelo irmão 
de Jarede, uma das características das pessoas fiéis é 
a iniciativa de orar para que seus amigos recebam as 
bênçãos do Senhor.

O Senhor abençoou a família de Jarede, de seu irmão 
e de seus amigos para que a língua deles não fosse 
confundida. Depois Jarede pediu que seu irmão orasse 
a Deus para perguntar-Lhe aonde deveriam ir com os 
familiares (ver Éter 1:38–40).

Leia Éter 1:40–43 e identifique as instruções dadas 
pelo Senhor aos jareditas para guiá-los em sua jornada. 
A seu ver, por que era importante que Jarede e seu 
irmão seguissem essas instruções do Senhor?

Éter 2:1–12
Os jareditas iniciam sua jornada em direção à terra prometida
Leia Éter 2:1–3 para descobrir o grau de obediência dos 
jareditas às instruções do Senhor no tocante à prepa-
ração para a viagem rumo à terra prometida (ver Éter 
1:41–42). Depois leia Éter 2:4–6 e identifique o que 
aconteceu em seguida. Observe que, por terem obede-
cido às instruções do Senhor, os jareditas receberam Dele 
mais orientação. Reflita sobre as bênçãos e a orientação 
que os jareditas receberam por seguirem as instruções do 
Senhor.

Com essa experiência dos jareditas aprendemos este 
princípio: Se agirmos com fé na observância das 
instruções que o Senhor nos concedeu, poderemos 
receber mais orientações Dele. Você pode escrever 
esse princípio em suas escrituras ao lado de Éter 2:6.

Consegue lembrar-se de uma inspiração ou um 
sussurro que recebeu do Senhor ao orar, estudar as 
escrituras ou participar de uma reunião da Igreja? 
Tenha em mente essa inspiração ou esse sussurro ao 
ler a seguinte declaração do Élder Richard G. Scott, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, sobre como tendemos a 
receber respostas às orações: “Poucas vezes você rece-
berá a resposta completa [à oração] de uma só vez. Ela 
virá um pouco por vez, em partes, para que sua aptidão 
cresça. À medida que cada parte é seguida com fé, você 
será guiado a outras partes, até obter a resposta inteira. 
Esse padrão exige o exercício da fé na capacidade 
de resposta de nosso Pai. Embora às vezes possa ser 
muito difícil, esse processo resulta em um crescimento 
pessoal significativo” (“O Dom Celestial da Oração”, 
A Liahona, maio de 2007, p. 8).

 1. Escreva em seu diário de estudo das escrituras como 
você reagiu (ou poderá reagir) à inspiração espiritual na 

qual você pensou anteriormente. Você também pode incluir as 
bênçãos que recebeu (ou pode vir a receber) ao agir de acordo 
com essa inspiração.

Conforme registrado em Éter 2:7–12, o Senhor disse ao 
irmão de Jarede que, quando ele e seu povo chegassem 
à terra prometida, precisariam “servir a ele, o verda-
deiro e único Deus, ou seriam varridos” (Éter 2:8).
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Éter 2:13–15
O Senhor repreende o irmão de Jarede por não O invocar 
em oração
Leia Éter 2:13–15 e identifique o que aconteceu 
quando os jareditas chegaram ao grande mar que divi-
dia as terras. Eles tinham sido guiados no deserto pelo 
Senhor porque deram ouvidos ao Senhor e guardaram 
Seus mandamentos. No entanto, depois de viverem 
em tendas à beira do grande mar durante quatro anos, 
o Senhor apareceu ao irmão de Jarede e o repreendeu 
por não orar.

Éter 2:14–15 nos ajuda a aprender estes princípios: 
O Senhor não fica satisfeito quando deixamos de 
invocá-Lo em oração. O Senhor deseja que O invo-
quemos regularmente em oração.

Ao ler a seguinte declaração do Élder Donald L. Sta-
heli, que serviu como membro dos Setenta, pense na 
frequência de suas orações: “Fazer orações fervorosas 
diariamente em busca de perdão, auxílio e orientação 
especiais é essencial para nossa vida, além de nutrir 
nosso testemunho. Quando nossas orações se tornam 
apressadas, repetitivas, descuidadas ou negligentes, 
tendemos a perder a proximidade com o Espírito, 
que é imprescindível na orientação contínua de que 
necessitamos para vencer as dificuldades do cotidiano” 
(“Preservar Nosso Testemunho” A Liahona, novembro 
de 2004, p. 37).

Em seu diário pessoal ou numa folha separada, 
responda às seguintes perguntas:

•	Como	você	se	sente	em	relação	à	frequência	de	suas	
orações pessoais?

•	Como	se	sente	em	relação	à	sinceridade	de	suas	
orações pessoais?

•	 Em	suas	orações	pessoais,	você	sente	que	realmente	
se comunica com o Pai Celestial? Por que sim? Ou 
por que não?

•	 Se	você	pudesse	fazer	uma	mudança	para	melhorar	
suas orações pessoais, qual seria?

Conforme registrado em Éter 2:16, o irmão de Jarede 
se arrependeu de seus pecados e orou ao Senhor por 
seus familiares e amigos. O Senhor disse-lhe que ele foi 
perdoado, mas precisava perseverar em retidão a fim de 
ser conduzido à terra prometida.

Éter 2:16–25
Os jareditas constroem barcos para atravessar o oceano 
rumo à terra prometida
Pense em uma decisão importante que você precisa 
tomar no momento ou no futuro, tal como lidar com 

uma situação familiar ou social difícil, ir bem na escola 
ou a escolha da pessoa com quem vai se casar ou da 
profissão que vai exercer. Já pensou em como o Senhor 
pode dar-lhe orientação ou auxílio nessa situação? Ao 
estudar o restante de Éter 2, reflita sobre a decisão que 
você identificou e procure princípios que o ajudarão a 
receber ajuda do Senhor.

Leia Éter 2:16–17 e identifique o que o Senhor orien-
tou os jareditas a fazer para avançar em direção à terra 
prometida. O irmão de Jarede deparou-se com três 
problemas ligados ao projeto dos barcos. Leia Éter 
2:18–19 e marque os três problemas que o irmão de 
Jarede levou ao Senhor.

 2. Para visualizar  
melhor o que leu em 

Éter 2:16–19, desenhe em seu 
diário de estudo das escrituras 
os barcos como você imagina 
que fossem.

O quadro a seguir vai 
ajudar você a descobrir 
como o Senhor ajudou 
o irmão de Jarede a 
solucionar os problemas 
com os barcos. Estude 
os versículos das escri-
turas do quadro e depois 
utilize as informações 
para preencher a coluna 
“Solução para o Pro-
blema” no quadro.

Se você conseguir visualizar na 
mente ou imaginar os acon-
tecimentos de um relato das 
escrituras, isso ajudará a torná-
los mais reais e significativos. 
A visualização pode ajudar 
você a identificar-se melhor 
com as pessoas e situações 
das escrituras e, consequen-
temente, permitir-lhe analisar 
e compreender melhor o que 
está acontecendo.

Visualizar
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Versí-
culos das 
Escrituras

Problema com 
os Barcos

Solução para o 
Problema

Éter 
2:20–21

Não havia ar

Éter 
6:4–9

Não sabiam para 
onde ir

Éter 
2:22–3:6

Não havia luz

Para cada problema, a atitude tomada pelo Senhor 
e a solicitada ao irmão de Jarede eram diferentes. 
Com cada problema e solução, podemos aprender 
uma verdade diferente sobre a maneira de o Senhor 
ajudar-nos quando precisamos de auxílio. Compare as 
soluções que você escreveu no quadro com as soluções 
da seguinte lista:

Não havia ar (Éter 2:20–21). Para resolver esse pro-
blema, o Senhor disse ao irmão de Jarede o que deveria 
fazer. Então o irmão de Jarede teve fé para seguir as 
instruções do Senhor.

Não sabiam para onde ir (Éter 6:4–9). Para resolver esse 
problema, o próprio Senhor deu a resposta.

Não havia luz (Éter 2:22–3:6). Para solucionar esse pro-
blema, o Senhor deu algumas instruções ao irmão de 
Jarede. O irmão de Jarede precisou então pensar numa 
solução para o problema — com base nas informações 
de que dispunha — e pedir a aprovação e ajuda do 
Senhor na execução.

Com a experiência do irmão de Jarede, aprendemos 
este princípio: Se nos empenharmos para fazer 
nossa parte para resolver nossos problemas, pode-
remos receber ajuda do Senhor. No tocante à decisão 
em que você pensou anteriormente, de que maneira o 
conhecimento desse princípio pode ajudá-lo a receber 
auxílio ou orientação? A seu ver, que atitude o Senhor 
pode esperar de você ao tomar sua decisão?

 3.  Escreva um parágrafo em seu diário de estudo das 
escrituras explicando o que você aprendeu com as expe-

riências do irmão de Jarede sobre a oração e o recebimento de 
ajuda e orientação do Senhor em sua vida.

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 1–2 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 29: DIA 4

Éter 3
Introdução
O Senhor perguntou ao irmão de Jarede: “Que desejais 
que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos?” 
(Éter 2:23). Como resposta, o irmão de Jarede prepa-
rou cuidadosamente 16 pedras e orou com humildade 
para que o Senhor as tocasse “para que [brilhassem] 
na escuridão” (Éter 3:4). Por causa de sua grande fé, 
o irmão de Jarede viu o dedo do Salvador quando Ele 
tocou as pedras. Em seguida o Senhor mostrou-Se ao 
irmão de Jarede e ordenou-lhe que escrevesse o que vira 
e ouvira.

Éter 3:1–20
O Senhor toca as pedras para fornecer luz para os barcos 
jareditas e mostra-Se ao irmão de Jarede
Quais são alguns exemplos de coisas pelas quais você 
ou outros jovens oram sinceramente? Escolha uma 
dessas coisas e escreva-a aqui:   
 

Ao estudar o exemplo do irmão de Jarede em Éter 3, 
procure ideias que ajudem você ou um amigo a receber 
auxílio do Senhor.

Pense na oração do irmão de Jarede ao Senhor sobre 
o fornecimento de luz para os barcos e a resposta do 
Senhor para ele. Estude Éter 2:22–3:1. Em seguida, 
escreva uma legenda para cada uma destas imagens 
que descreva o que o irmão de Jarede fez como sua 
parte para resolver o problema da falta de luz.
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 1. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
o que o impressionou no empenho do irmão de Jarede 

para resolver o problema da falta de luz nos barcos. Mesmo com 
o grande esforço do irmão de Jarede, pense em até que ponto 
suas pedras fundidas teriam sido eficazes para fornecer luz sem 
a ajuda do Senhor.

Leia Éter 3:2–5 e depois faça o seguinte:

•	 Identifique	ou	marque	trechos	que	mostrem	que	
o irmão de Jarede era humilde e reconhecia sua 
dependência de Deus. Pode ser útil saber que a 
frase “nossa natureza tornou-se má continua-
mente” se refere a nosso estado pecaminoso 
na Terra. Por causa da queda de Adão, estamos 
fisicamente separados de Deus. Temos também 
propensão ao pecado. Sem auxílio divino, jamais 
poderíamos regressar à presença de Deus.

•	 Identifique	o	que	o	irmão	de	Jarede	pediu	que	o	
Senhor fizesse.

•	 Identifique	ou	assinale	o	que	o	irmão	de	Jarede	testi-
ficou saber sobre Deus.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Que evidências você consegue identificar em Éter 3:1–5 da fé 
do irmão de Jarede na possibilidade de receber auxílio do 
Senhor para resolver seu problema?
 b. De que maneira o exemplo dele pode ajudar você a reconhe-
cer sua dependência do Senhor ao pedir auxílio a Ele?

Leia a seguinte declaração do Élder Jeffrey R. Holland, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, cuja tônica é a fé 
do irmão de Jarede: “Certamente Deus, assim como 
o leitor, sente algo muito marcante na inocência e 
no fervor típicos de criança que existiam na fé desse 
homem. ‘Eis que, ó Senhor, tu podes fazer isto’ [Éter 3:5]. 

Talvez não haja nas escrituras nenhuma outra declara-
ção de fé mais poderosa proferida por alguém. (…) Por 
mais inseguro que esteja sobre sua própria capacidade, 
o profeta não tem incerteza nenhuma sobre o poder de 
Deus” (“Rending the Veil of Unbelief”, [Rompendo o 
Véu da Descrença] em Nurturing Faith through the Book 
of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Sympo-
sium, 1995, p. 12).

Leia Éter 3:6 e imagine como deve ter sido estar na 
situação descrita nesse versículo.

Leia Éter 3:9 e identifique por que o Senhor estava 
disposto a tocar as pedras e por que o irmão de Jarede 
conseguiu ver o dedo do Senhor.

Termine a seguinte declaração de princípio com base 
no que aprendeu até agora em Éter 3: Se invocarmos 
o Senhor com humildade, Ele nos responderá de 
acordo com nossa -------------------- e Sua vontade.

 3.  Responda a uma das seguintes perguntas (ou a 
ambas) em seu diário de estudo das escrituras:

 a. Leia o que você escreveu no início desta lição sobre as coisas 
pelas quais você ou outros jovens oram. Como alguém pode 
demonstrar fé no Senhor ao buscar o auxílio e a orientação Dele 
nessa situação?
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 b. Que experiências você já teve na vida que o levaram a confir-
mar a veracidade do princípio de que, se invocarmos humilde-
mente o Senhor, Ele nos responderá de acordo com nossa fé e 
Sua vontade?

Reserve alguns instantes para avaliar em silêncio o 
quanto você confia no Senhor. Leia Éter 3:9–12 e pro-
cure e assinale evidências da fé que o irmão de Jarede 
tinha no Senhor.

Examine Éter 3:11 e pense se você tem fé suficiente 
no Senhor para comprometer-se a crer nas coisas que 
Ele vai revelar-lhe e a segui-las antes mesmo de Ele as 
revelar.

Leia a seguinte declaração do Élder 
Jeffrey R. Holland e sublinhe o que 
precisamos fazer para exercer fé como o 
irmão de Jarede: “A fé preparatória é 
formada por experiências do passado 
— por coisas conhecidas, que constituem 

o alicerce da crença. Já a fé redentora costuma ser 
exercida com o olhar voltado para experiências futuras 
— o desconhecido, o que enseja milagres. (…) A fé 
como a do irmão de Jarede precede o milagre e o 
conhecimento. Ele teve de acreditar antes de Deus Se 
pronunciar. Ele precisou agir antes que a capacidade de 
realizar tal ato fosse visível. Ele teve de comprome-
ter-se à experiência inteira antes mesmo da concretiza-
ção dos primeiros segmentos dela. Ter fé é concordar 
incondicionalmente — e antecipadamente — com 
quaisquer condições que Deus venha a impor tanto 
num futuro próximo quanto distante” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [Cristo e o Novo Convênio: A Mensagem 
Messiânica do Livro de Mórmon], 1997, pp. 18–19) .

Pense nas experiências vividas pelo irmão de Jarede, a 
começar pela Torre de Babel. Que experiências podem 
ter ajudado a aumentar a fé do irmão de Jarede no 
Senhor? A seu ver, como essas experiências o pre-
pararam para exercer “uma fé tão grande” (Éter 3:9) 
naquele momento?

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Que experiência você teve que aumentou sua fé no Senhor?
 b. Como essa experiência o preparou para exercer uma fé ainda 
maior no futuro?

Leia Éter 3:13–20 e identifique a bênção que o irmão 
de Jarede recebeu por causa de sua fé. O que o irmão 
de Jarede aprendeu a respeito do Salvador com essa 
experiência extraordinária? Outro princípio importante 
que você pode aprender com Éter 3 é o seguinte: À 
medida que exercermos fé no Senhor, vamos nos 

aproximar Dele. Você pode escrever esse princípio em 
suas escrituras ao lado de Éter 3:11–20.

O Élder Jeffrey R. Holland comentou Éter 3:15–16 e 
a possível confusão que essa experiência é capaz de 
suscitar:

“[Um] ponto que merece um breve comentário diz 
respeito à exclamação do Senhor: ‘Nunca ninguém se 
chegou a mim com uma fé tão grande como tu; porque 
se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo’. 
E depois: ‘E nunca me mostrei ao homem que criei, 
porque nunca o homem creu em mim como tu creste’. 
[Éter 3:9, 15.]

Há margem para confusão aqui ao percebermos que 
muitos dos grandes profetas (e talvez todos) que 
viveram antes do irmão de Jarede tinham visto a Deus. 
Então como interpretar essa afirmação do Senhor? (…)

Essa questão já foi bastante abordada por autores san-
tos dos últimos dias e há várias explicações possíveis. 
Todas elas ajudam a esclarecer a verdade maior dessa 
passagem. Contudo, sem revelações adicionais ou 
comentários sobre o assunto, qualquer conjectura não 
passa disso e é inadequada e incompleta. (…)

Alguns acreditam que o Senhor quis dizer que nunca 
Se revelara ao homem tão plenamente. Segundo essa 
teoria as aparições divinas a profetas anteriores não 
teriam sido tão plenas e nunca antes o véu teria sido 
retirado de modo a permitir a total revelação da natu-
reza de Cristo, de Seu ser. (…)

A explicação final — e a mais convincente no tocante 
à fé do irmão de Jarede — seria que com isso Cristo 
estava dizendo ao irmão de Jarede: ‘Nunca me mostrei 
ao homem assim, sem ter sido por iniciativa Minha e 
sim da fé singular daquele que chegou a ver-Me ’. Nor-
malmente, os profetas são convidados a entrar na 
presença do Senhor ou entram em Sua presença por 
ordem expressa Sua e com Sua autorização. Já o irmão 
de Jarede, ao que parece, simplesmente penetrou o 
véu, não contra a vontade do Senhor, mas talvez sem 
convite prévio. Disse Jeová: ‘(…) Nunca ninguém se 
chegou a mim com uma fé tão grande como tu; porque 
se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo’. 
(…) Nunca o homem creu em mim como tu creste’. 
Obviamente o próprio Senhor fez a relação entre essa 
fé sem precedentes e essa visão sem precedentes. Se a 
visão em si não foi sem precedentes, sem precedentes 
foi a fé e a maneira como a visão foi obtida. A única 
evidência de que essa fé foi tão notável foi o fato de 
levar o profeta, sem ter sido convidado, a chegar aonde 
outros só chegaram pela vontade expressa de Deus” 
(Christ and the New Covenant [Cristo e o Novo Convê-
nio], pp. 20–23).
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Éter 3:21–28
O Senhor manda o irmão de Jarede escrever as coisas que 
viu e selar seu registro
Leia Éter 3:25–26 e identifique o que mais o Senhor 
mostrou ao irmão de Jarede. Conforme registrado em 
Éter 3:21–24, 27–28, o Senhor mandou o irmão de 
Jarede escrever as coisas que lhe tinham sido mostra-
das em visão e selar os registros. O Senhor também 
explicou que prepararia um meio para que os escritos 
do irmão de Jarede fossem traduzidos no futuro. Uma 
das maneiras pelas quais essa profecia se cumpriu foi 
quando o Profeta Joseph Smith traduziu o livro de Éter 
das placas de ouro como parte do Livro de Mórmon 
e assim permitiu que todos lessem o registro dos 
jareditas.

Pondere como você pode aplicar o que aprendeu hoje 
e o que pode fazer para demonstrar fé no Senhor. Ao 
exercer fé em Jesus Cristo, Deus derramará bênçãos 
sobre você, assim como o fez com o irmão de Jarede.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 3 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 30: DIA 1

Éter 4–5
Introdução
O Senhor mandou Morôni escrever e depois selar o 
registro da visão do irmão de Jarede. Morôni explicou 
que esses escritos seriam revelados quando os homens 
tivessem tanta fé quanto o irmão de Jarede. Além disso, 
Morôni profetizou que três testemunhas testificariam 
da veracidade do Livro de Mórmon nos últimos dias.

Éter 4:1–7
Morôni registra e sela o relato completo da visão 
do irmão de Jarede
Pense num objeto que tenha um valor especial para 
você e sua família e que você queira manter fora do 
alcance de crianças pequenas. O que uma criança 
precisaria aprender ou fazer antes de você lhe confiar 
esse objeto?

Da mesma forma, o Senhor tem verdades valiosas 
que deseja nos transmitir, mas espera o momento em 
que estaremos preparados para recebê-las. Ao estudar 
Éter 4, identifique o que Morôni ensinou que pode 
ajudar você a se preparar para receber mais verdades  
e mais orientações do Senhor.

Ao ler Éter 3, verá que o Senhor mostrou ao irmão de 
Jarede uma visão de todos os habitantes da Terra — 
passados, presentes e futuros — e todas as coisas rela-
tivas ao mundo. Em seguida o irmão de Jarede recebeu 
o mandamento de registrar o que vira e de selar seus 
escritos. Leia Éter 4:4–5 e procure a descrição feita por 
Morôni do que foi mostrado a Jarede. Morôni escreveu 
sobre o que o irmão de Jarede viu e também recebeu 
o mandamento do Senhor de selar o relato da visão 
para que viesse à luz no devido tempo do Senhor. A 
visão mencionada nesses versículos está incluída no 
que costuma chamar-se de parte selada do Livro de 
Mórmon.

Morôni profetizou sobre as condições necessárias para 
que as revelações dadas ao irmão de Jarede fossem 
manifestadas. Você pode marcar essas condições em 
Éter 4:6–7.

 1. Para ajudar você a refletir sobre o significado de 
“[exercer fé no Senhor], como fez o irmão de Jarede”, 

(Éter 4:7), examine Éter 1–3 e enumere em seu diário de estudo 
das escrituras as maneiras pelas quais o irmão de Jarede 
demonstrou fé e confiança no Senhor. Também escolha e des-
creva um desses exemplos que mais o tenham impressionado 
e explique por quê.

Assim como você só confiaria um objeto valioso a 
uma criança sob certas condições, o Senhor só confia 
verdades adicionais a Seus filhos se mostrarmos nossa 
preparação espiritual, crermos nas verdades preciosas 
que Ele já revelou e exercermos fé Nele.

Éter 4:8–19
Morôni ensina o que precisamos fazer para receber 
revelações adicionais.
Olhe as cortinas ou persianas da janela no recinto em 
que você se encontra. Pense em como elas limitam o 
que você enxerga.

Morôni utilizou o símbolo do véu, que é semelhante 
a uma cortina, para ensinar princípios que governam 
como cada um de nós pode receber revelação. Leia 
Éter 4:15 e encontre a frase em que aparece a palavra 
véu. Observe que Morôni comparou a descrença a um 
véu. De que maneira a descrença se assemelha a um 
véu?   
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Pode ser útil prestar atenção ao simbolismo do verbo 
rasgar em Éter 4:15. Imagine como seria se você conse-
guisse rasgar o véu que o separa do conhecimento do 
Senhor.

Morôni descreveu as coisas que ajudam a “[rasgar] 
esse véu de incredulidade” e nos permitem receber 
mais revelações. Ele começou nos alertando sobre uma 
atitude que nos impede de receber revelações adicio-
nais. Leia Éter 4:8 e marque o que levaria o Senhor a 
“não [mostrar] coisas maiores”.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Em sua opinião, o que significa “lutar com a palavra do 
Senhor”? (Éter 4:8).
 b. De que maneira um jovem de hoje pode “lutar com a palavra 
do Senhor”?

Morôni incluiu as próprias palavras do Senhor para 
descrever como receber revelações adicionais Dele. 
Consulte Éter 4:11, 13–15 e marque trechos que ensi-
nem o que precisamos fazer para favorecer as revela-
ções do Senhor e qual será a resposta Dele se assim 
procedermos.

Que princípios você aprendeu com esses versículos 
relativos à revelação e à maneira de convidá-la para 
sua vida? Você pode escrever um princípio que apren-
deu com esses versículos em suas escrituras ao lado 
de Éter 4:11.

Um princípio importante que podemos aprender com 
os conselhos do Senhor é que, se exercermos grande 
fé na palavra do Senhor, Ele vai, em Seu devido 
tempo e a Sua maneira, abençoar-nos com revela-
ções adicionais.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, explique por 
que você acha necessário mostrar fé na palavra de Deus 

que você já recebeu antes de receber mais revelações do Senhor. 
Em seguida, avalie a si mesmo numa escala de 1 a 10 (10 sendo 
“muito eficaz”) sobre como você acha que está exercendo fé no 
Senhor ao buscar e seguir Sua palavra em cada uma das seguin-
tes áreas:
 a. Oração diária
 b. Obediência aos sussurros recebidos do Espírito Santo
 c. Apoio e obediência aos líderes de seu ramo e distrito ou sua 
ala e estaca.
 d. Estudo da palavra de Deus na Igreja ou no seminário
 e. Estudo pessoal das escrituras
 f. Obediência às palavras dos profetas e aos mandamentos

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, descreva 
como a obediência ao Senhor numa das áreas menciona-

das acima lhe permitiu receber mais revelações do Senhor.
Reflita sobre como você pode assimilar esse princípio 
do exercício da fé na palavra do Senhor em seu empe-
nho para convidar revelações adicionais e orientação 
do Senhor.
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Éter 5
Morôni declara que três testemunhas verão as placas 
e prestarão testemunho delas
Leia Éter 5:1–3. O que Morôni escreveu nesses ver-
sículos ao Profeta Joseph Smith — a pessoa que um 
dia traduziria o registro contido nas placas? Imagine o 
que Joseph Smith deve ter sentido ao encontrar esses 
versículos durante a tradução do Livro de Mórmon.

Leia a seguinte citação do Presidente 
Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
e procure um trecho que lhe chame a 
atenção no tocante ao depoimento das 
Três Testemunhas: “As Três Testemunhas 
jamais negaram seu testemunho sobre o 

Livro de Mórmon. Não podiam fazê-lo, porque sabiam 
que era verdadeiro. Fizeram sacrifícios e enfrentaram 
dificuldades muito maiores do que a maioria das 
pessoas tem conhecimento. Oliver Cowdery prestou 
esse mesmo testemunho da origem divina do Livro de 
Mórmon, em seu leito de morte. (…) O fato de terem 
continuado a afirmar aquilo que tinham visto e ouvido 
naquela maravilhosa experiência, durante seu longo 
período de afastamento da Igreja e de Joseph, torna 
seu testemunho ainda mais vigoroso” (“Um Testemu-
nho Duradouro da Missão do Profeta Joseph”, A 
Liahona, novembro de 2003, p. 89).

De acordo com Éter 5:2–3, o que o Profeta Joseph 
Smith teria o privilégio de fazer com as placas?

 5. Assim como os três homens que tiveram o privilégio 
de testemunhar a realidade das placas de ouro, você tam-

bém pode ser uma testemunha da veracidade do Livro de Mór-
mon. Em seu diário de estudo das escrituras, registre algumas 
maneiras pelas quais você também pode ser uma testemunha do 
Livro de Mórmon. Além disso, escreva como seu testemunho do 
Livro de Mórmon pode influenciar outras pessoas.

Em espírito de oração, procure oportunidades de 
prestar seu testemunho do Livro de Mórmon a 
alguém nesta semana.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 4–5 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 30: DIA 2

Éter 6
Introdução
Depois de se prepararem de acordo com os manda-
mentos do Senhor, os jareditas embarcaram em seus 
navios e confiaram que o Senhor os conduziria em 
segurança em sua difícil jornada até a terra prometida. 
O Senhor enviou ventos que impeliam os barcos sobre 
as ondas e os submergiam no mar muitas vezes, mas 
esses mesmos ventos os conduziram rumo à terra 
prometida. Depois de fixar residência na nova terra, 
o povo escolheu um rei, apesar das advertências do 
irmão de Jarede.

Éter 6:1–12
O Senhor conduz os barcos jareditas pela força do vento 
para a terra prometida
Há momentos em que sentimos dificuldade para 
cumprir as ordens do Senhor, como partilhar o evan-
gelho com um amigo, permanecer moralmente puro, 
escolher amigos com padrões elevados e estabelecer 
prioridades corretas na vida. Consegue pensar em 
outras ocasiões em que pode ser difícil fazer o que o 
Senhor ordena?   
  
 

A história da viagem dos jareditas para a terra prome-
tida ensina princípios que podem guiar você quando 
tiver dificuldade para cumprir as ordens do Senhor. 
Leia Éter 2:24–25 e identifique o que, segundo a adver-
tência do Senhor aos jareditas, tornaria difícil a viagem 
deles rumo à terra prometida.

A fim de resistir a essas dificuldades, o Senhor mandou 
os jareditas construírem barcos que fossem ajustados 
“como um vaso” (Éter 2:17), com aberturas em cima 
e no fundo para permitir a passagem do ar. Leia Éter 
6:1–4 e identifique outras instruções do Senhor para os 
jareditas se prepararem para os rigores da viagem.

Pode ser útil compreender que a frase “confiando-se 
ao Senhor seu Deus” (Éter 6:4) significa que os jare-
ditas depositaram sua confiança em Deus para que os 
preservasse e cuidasse deles.
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 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Por que poderia ter sido difícil para os jareditas confiar no 
Senhor naquela situação?
 b. A seu ver, por que é essencial tanto se preparar quanto con-
fiar ao Senhor?

Ao ler Éter 6:5–11, tente imaginar como deve ter sido 
viajar num barco jaredita.

 2. Para ajudá-lo a preparar-se para identificar os princí-
pios do evangelho que você pode aprender com essa his-

tória, responda às seguintes perguntas em seu diário de estudo 
das escrituras:
 a. Como os jareditas mostraram confiança no Senhor durante a 
difícil jornada? (Ver Éter 6:7, 9.)
 b. Como Deus os abençoou durante sua jornada?

Depois de quase um ano na água, a viagem dos 
jareditas finalmente chegou ao fim. Leia Éter 6:12 e 
identifique como eles se sentiram ao desembarcarem 
na terra prometida. Resuma o que você aprendeu nesta 
lição até agora completando a seguinte declaração de 
princípio: Se confiarmos no Senhor e fizermos Sua 
vontade, Ele vai  
 .

Uma maneira de completar a frase é: “guiar o curso 
da nossa vida”. Para aprofundar sua compreensão 
desse princípio, volte a refletir sobre as situações em 
que podemos ter dificuldade para cumprir as ordens 
do Senhor, citadas no início da lição. Assim como fez 
com os jareditas, o Senhor nos prepara para superar as 
dificuldades que enfrentaremos na vida caso oremos, 
sigamos o profeta e guardemos os mandamentos.

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, registre como 
alguém pode mostrar confiança no Senhor. Com base no 

exemplo dos jareditas, o que devemos fazer ao nos depararmos 
com um mandamento difícil do Senhor?

 4. Reflita sobre o seguinte princípio: Se confiarmos no 
Senhor, as adversidades e as dificuldades poderão 

nos ajudar a progredir e a alcançar as bênçãos prometidas. 
(Você pode escrever isso em suas escrituras ao lado de Éter 6:5–
10.) Em seu diário de estudo das escrituras, responda às seguin-
tes perguntas:
 a. A seu ver, de que maneira você progrediu e alcançou bênçãos 
ao suportar fielmente dificuldades que enfrentou ou está enfren-
tando no momento?
 b. Como você pode confiar melhor no Senhor e seguir Sua 
orientação em situações difíceis que porventura enfrente?

Éter 6:13–18
Os jareditas ensinam seus filhos a andar com humildade 
perante o Senhor
Imagine que, assim como os jareditas, você acabou de 
atravessar um oceano e chegou a uma terra completa-
mente nova para você. Leia Éter 6:13–18 e pense nas 
seguintes perguntas: Quais seriam alguns exemplos do 
que significa andar com humildade perante o Senhor? 
De que maneira seus pais e outras pessoas o incentiva-
ram a andar com humildade perante o Senhor? A seu 
ver, qual é a relação entre andar com humildade e ser 
ensinado do alto? Em que ocasiões você já sentiu que 
foi “[ensinado] do alto”? (Éter 6:17).

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 6 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 30: DIA 3

Éter 7–11
Introdução
Embora o irmão de Jarede tenha profetizado que a 
instituição da monarquia entre os jareditas levaria ao 
cativeiro, suas palavras não se cumpriram de ime-
diato. O primeiro rei jaredita, Oria, reinou em retidão. 
Contudo, um homem chamado Jarede tornou-se rei 
duas gerações depois e iniciou combinações secretas. 
Durante os reinados de seus monarcas, os jareditas 
passaram por vários ciclos em que ouviam os profetas 
e viviam em retidão e depois os rejeitavam e se entre-
gavam à iniquidade.

Éter 7
Corior toma o reino de seu pai, seu irmão Sule o reconquista, 
e os profetas condenam a iniquidade do povo
Em sua opinião, como se sente alguém que vive no 
cativeiro? Você também já se sentiu impedido por 
causa de escolhas incorretas que fez? Procure ideias 
de como evitar o cativeiro físico e espiritual ao estudar 
Éter 7–11.
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Na velhice de Jarede e seu irmão, os jareditas pediram 
um rei. O irmão de Jarede advertiu o povo e afirmou 
que a monarquia conduziria ao cativeiro (ver Éter 
6:19–23). Os profetas sempre profetizaram contra 
ações que nos levam ao cativeiro físico ou espiritual.

 1. Escreva em seu diário de estudo das escrituras um 
ou dois exemplos de ações contra as quais os profetas 

modernos nos alertam e de que maneira essas ações podem 
resultar em escravidão física e espiritual.

Apesar das advertências do irmão de Jarede, o povo 
optou por ter um rei. Leia Éter 7:1–2 para verificar se a 
profecia do irmão de Jarede foi cumprida nos dias de 
Oria, filho de Jarede. Pense no que você diria a alguém 
que vivesse nos dias do rei Oria e não cresse no cum-
primento da profecia do irmão de Jarede.

Dentro de duas gerações as advertências proféticas 
do irmão de Jarede se concretizaram. Leia Éter 7:3–7 
e veja como Quib e seu povo ficaram sob o jugo de 
Corior, cujo desejo egoísta de ser rei o levou a rebe-
lar-se contra seu pai. O cativeiro foi o resultado do 
egoísmo e da rebeldia.

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, anote o que 
você diria às pessoas de hoje que desobedecem aos con-

selhos dos profetas, mas não acham que estão no cativeiro espi-
ritual. (Em sua resposta, você pode incluir a ideia de que as 
pessoas que se deixam enredar no cativeiro espiritual costumam 
ser as últimas a se dar conta disso. Dê um exemplo moderno de 
algo que pode colocar alguém no cativeiro espiritual.)

Essa parte da história dos jareditas ilustra o princípio 
de que a rejeição das palavras dos profetas leva ao 

cativeiro. Pense em maneiras pelas quais você se per-
mitiu acorrentar espiritualmente por causa da desobe-
diência aos mandamentos ou a conselhos proféticos.

A rebeldia de Corior contra seu pai, Quib, levou a lon-
gos conflitos e guerras. Quando já estava idoso, Quib 
teve outro filho — Sule. Quando Sule cresceu, lutou 
contra seu irmão rebelde, Corior.

 3.  Imagine que você seja um repórter encarregado de 
cobrir a história de Sule. Leia Éter 7:8–13 e escreva um 

parágrafo curto em seu diário de estudo das escrituras que indique 
o que você destacaria em sua reportagem sobre a vida de Sule.

Durante o reinado de Sule, muitos profetas se dirigi-
ram ao povo e os alertaram sobre sua iniquidade. Leia 
Éter 7:23–25 e identifique as profecias dos profetas e a 
reação do povo. Como Sule reagiu? Como a proteção 
de Sule aos profetas abençoou o povo?

Leia Éter 7:26–27 e identifique o que aconteceu 
quando o povo acatou as palavras dos profetas. Sule 
“lembrou-se das grandes coisas que o Senhor fizera 
por seus pais” (Éter 7:27). Ao lembrar-se das coisas 
grandiosas que o Senhor já fez por você, é mais prová-
vel que sinta gratidão por Ele e viva em retidão.

Esses acontecimentos testificam de um princípio 
importante: Ao nos arrependermos de nossas ini-
quidades, começamos a prosperar. A palavra prospe-
rar traz a ideia de “esperança” e também de “sucesso” 
e “costuma ser usada no sentido de sucesso material, 
[mas] não significa necessariamente uma abundância 
de bens materiais — ou mesmo uma vida relativa-
mente confortável ou livre de problemas. (…)

As pessoas verdadeiramente justas são prósperas, 
no sentido de que têm confiança, o que por sua vez 
suscita fé para a ação e cria circunstâncias benéficas a 
partir de outras menos favoráveis. Elas não esperam 
o Senhor conceder ou negar bênçãos, mas, em vez 
disso, invocam Sua orientação sobre o que lhes será 
mais benéfico, tanto temporal quanto espiritualmente. 
Tal orientação pode resultar em mudança de profissão 
ou de cidade, na aquisição de novas habilidades ou na 
aceitação das coisas como são, mas sem deixar de tra-
balhar de acordo com os limites de cada um e de seguir 
a orientação do Espírito em outros aspectos” (Alan 
Webster, “I Have a Question” [“Tenho uma Pergunta”], 
Ensign, abril de 1990, p. 52).

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que maneira você já foi abençoado por dar ouvidos às 
palavras dos profetas?
 b. O que você pode fazer para ouvir melhor as palavras dos 
profetas e fazer jus às bênçãos do Senhor?
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Éter 8:1–9:12
Jarede e depois Aquis tornam-se reis dos jareditas 
lançando mão de combinações secretas
Leia a seguinte lista: a música que escuta, os pensa-
mentos que cultiva, o comportamento na escola, os 
filmes a que assiste, a conduta no namoro, as ativida-
des com os amigos e o que faz quando ninguém está 
por perto. Por que alguém envolvido em comporta-
mentos iníquos pode querer esconder dos amigos, pais 
ou lideres sua participação em uma ou mais dessas 
atividades? Qual é o perigo de se envolver em ativida-
des iníquas secretas?

De acordo com Éter 8, Ômer tornou-se rei após a 
morte de Sule, mas o filho de Ômer, Jarede, “rebe-
lou-se contra o pai” (Éter 8:2) e “[no reino] e na glória 
do mundo havia posto o coração” (Éter 8:7). A filha de 
Jarede formulou um plano com o pai que permitiria 
a ele conquistar o reino. Ela era uma mulher bonita e 
quando dançou perante um homem chamado Aquis, 
ele quis casar-se com ela. Jarede disse a Aquis que ele 
só poderia casar-se com sua filha “se [lhe trouxesse] 
a cabeça de [seu pai], o rei” (Éter 8:12). Aquis for-
mou uma combinação secreta com seus amigos para 
matar o rei Ômer. Combinação secreta é quando duas 
ou mais pessoas fazem juramentos para manter em 
segredo seus atos iníquos a fim de evitar as conse-
quências de seus pecados.

Leia Éter 8:15–18 e identifique palavras e frases que 
descrevam alguns dos motivos e métodos daqueles 
que se entregam a combinações secretas.

 5. Responda em seu diário de estudo das escrituras 
a uma ou mais das perguntas a seguir:

 a. Por que algumas pessoas participam de combinações 
secretas?
 b. A seu ver, por que é espiritualmente destrutivo crer que 
é possível praticar “toda sorte de iniquidade” (Éter 8:16) ou 
“qualquer coisa” que se deseje (Éter 8:17) sem sofrer conse-
quência alguma?
 c. Que trecho de Éter 8:18 indica a posição do Senhor em rela-
ção às combinações secretas? Em sua opinião, por que essas 
combinações secretas são consideradas “mais [abomináveis e 
iníquas] que tudo”?

Leia Éter 8:20–22, 25 e Éter 9:5–6, 11–12 e identifique 
as consequências do apoio às combinações secretas. 
Resuma o que aprendeu:   
  
 

Uma das verdades do evangelho que você pode ter 
identificado nesses versículos é: O apoio a combi-
nações secretas leva à destruição das pessoas e 
sociedades.

Ao escrever sobre as guerras jareditas, Morôni fez 
uma pausa para dirigir-se a nós. Leia Éter 8:23–24, 26 
e identifique como Morôni incentivou as pessoas de 
nossa época a aplicar suas advertências sobre as com-
binações secretas.

Pense em respostas para as seguintes perguntas: A seu 
ver, por que uma nação, uma sociedade ou outro grupo 
está numa “terrível situação” (Éter 8:24) quando há 
combinações secretas em seu meio? De que maneira 
o segredo dá poder a essas combinações? Como o 
conhecimento da verdade sobre as combinações secre-
tas pode ajudar as pessoas a pôr fim a esse mal?

 6. Consulte a lista de ações que aparece no início desta 
parte da lição. Embora a tomada de decisões erradas nes-

sas áreas de sua vida não se caracterize necessariamente como 
combinações secretas, escreva em seu diário de estudo das escri-
turas sobre o perigo resultante da escolha de atividades que a 
pessoa sinta a necessidade de esconder dos outros.

Éter 9:13–11:23
Um rei sucede ao outro — alguns são justos, outros, iníquos
Conforme registrado em Éter 9–11, muitos reis gover-
naram os jareditas, alguns em retidão e outros em ini-
quidade. Leia Éter 9:26–35 (durante o reinado de Hete) 
e Éter 11:1–8 (durante o reinado de Com e Siblom) e 
procure evidências da veracidade do seguinte princípio 
abordado anteriormente nesta lição: rejeitar os profe-
tas leva ao cativeiro. 

Relembre a maneira que você escolheu para ouvir 
melhor as palavras dos profetas. Nos próximos dias, 
ponha em prática essa meta e procure oportunidades 
de prestar testemunho da importância da obediência 
às palavras dos profetas.
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 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 7–11 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 30: DIA 4

Éter 12
Introdução
Depois de narrar muitos anos da história jaredita, 
Morôni passou a abordar o ministério do profeta Éter. 
Em seguida, Morôni interrompeu seu relato histó-
rico e registrou algumas bênçãos recebidas por quem 
exerce fé em Jesus Cristo. Também mencionou uma 
preocupação. Ele preocupava-se com a possibilidade 
de os leitores do Livro de Mórmon nos últimos dias 
não aceitarem o livro por causa das fraquezas dele e 
dos demais autores na escrita. O Senhor prometeu a 
Morôni que Ele fortalece as fraquezas daqueles que se 
humilham perante Ele e têm fé.

Éter 12:1–4
Éter prega o arrependimento aos jareditas
Qual é a importância da âncora para um barco? Que 
perigos ou dificuldades um navio pode enfrentar se 
não tiver âncora? Escreva no barco do desenho Minha 
vida. Pense nas seguintes perguntas:

•	 Se	o	barco	representa	sua	vida,	as	ondas	poderiam	
ser comparadas a quê?

•	 Se	compararmos	as	ondas	às	dificuldades	e	à	iniqui-
dade, como é a vida de uma pessoa desprovida de 
âncora? (Ver Mórmon 5:18.)

•	O	que	o	Senhor	lhe	deu	como	âncora	para	ajudá-lo	a	
permanecer firmemente no lugar?

Ao estudar Éter 12, procure o que você precisa fazer para 
ser como um barco com âncora — firme e seguro apesar 
das ondas e pressões que enfrenta. Éter 12 começa com 
Morôni apresentando o profeta Éter, que viveu numa 
época em que as pessoas rejeitavam os profetas e viviam 
em iniquidade. Leia Éter 12:1–3 e procure algo que lhe 
chame a atenção nas atitudes de Éter durante essas 
circunstâncias difíceis.

Ao exortar as pessoas a se arrepender, Éter ensinou 
o que as pessoas que creem em Deus podem esperar 

mesmo que estejam cercadas de dificuldades e iniqui-
dade. Leia Éter 12:4 e assinale qual é essa esperança. 
(Ao ler, pode ser útil saber que ter “um lugar à mão 
direita de Deus” significa voltar à presença Dele e 
alcançar a vida eterna.)

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Em sua opinião, qual é a diferença entre esperar “com segu-
rança” e meramente desejar algo?
 b. De que maneira a fé em Jesus Cristo nos permite esperar 
“com segurança” um lugar à mão direita de Deus?
 c. Que trechos de Éter 12:4 descrevem as ações de alguém que 
tem esperança e fé em Jesus Cristo?

No desenho do barco no início desta lição, ponha na 
âncora as palavras fé e esperança.

Éter 12:4 ensina o seguinte princípio: Quando temos 
esperança e fé em Jesus Cristo, recebemos forças 
para permanecer firmes e realizar boas obras em 
abundância.

Pense em situações em que pode ser difícil permanecer 
constante e realizar boas obras em abundância. Para 
ajudá-lo nessas situações e no decorrer de sua vida, 
busque maneiras de aumentar a fé no Senhor Jesus 
Cristo ao continuar a estudar Éter 12.

Éter 12:5–22
Morôni relata milagres e obras grandiosas que 
resultaram da fé

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, termine a 
frase a seguir com quaisquer verdades do evangelho para 

as quais você esteja buscando um testemunho espiritual: Eu gos-
taria de ganhar um testemunho espiritual de …

Algumas pessoas acham que primeiro precisam ver 
evidências e receber provas de uma verdade antes de 
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viverem-na. Morôni falou sobre essa atitude em Éter 
12:5–6. Leia esses versículos e marque as partes dos 
conselhos de Éter que lhe chamarem a atenção. (Éter 
12:6 é uma passagem de domínio das escrituras.)

De acordo com Éter 12:6, o que precisamos fazer antes 
de receber um testemunho do Senhor? O que lhe vem 
à mente ao pensar na “prova de vossa fé”

Algumas pessoas interpretam erronea-
mente “prova de vossa fé” como dificulda-
des. O Élder Richard G. Scott, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, deu a seguinte 
explicação sobre o significado de “prova 
de vossa fé”: “Você pode aprender a 

utilizar a fé de modo mais eficaz colocando em prática 
este princípio ensinado por Morôni: ‘(…) não recebeis 
testemunho senão depois da prova de vossa fé’ [Éter 
12:6; grifo do autor]. Portanto, toda vez que você provar 
sua fé, ou seja, agir retamente seguindo uma inspiração, 
você receberá a evidência confirmadora do Espírito. 
Esses sentimentos fortificarão sua fé. À medida que 
você for repetindo esse padrão, sua fé se tornará mais 
forte” (“O Poder Alentador da Fé nos Momentos de 
Incerteza e Provação”, A Liahona, maio de 2003, p. 75).

Leia as seguintes passagens das escrituras e procure 
as bênçãos derramadas sobre o povo quando ele 
exerceu fé:

•	 Éter	12:11.	Qual	foi	a	bênção?	  
 

•	 Éter	12:12–13.	Que	bênção	Alma	e	Amuleque	rece-
beram?   
 

•	 Éter	12:19–22,	30–31.	Que	bênçãos	o	irmão	de	Jarede	
recebeu pela fé?   
  
 

Pode ser útil atentar para a palavra depois em Éter 12:7, 
12, 17, 18 e 31.

 3.  Com base no que você estudou em Éter 12, escreva 
com suas próprias palavras em seu diário de estudo das 

escrituras o que você acha que Morôni ensinou sobre o recebi-
mento de testemunhos espirituais do Senhor.

Um dos princípios ensinados por Morôni foi: Se 
desejamos um testemunho, primeiro precisamos 
exercer fé em Jesus Cristo.

 4. Leia as situações a seguir e depois escreva em seu 
diário de estudo das escrituras como alguém em duas ou 

mais dessas situações pode demonstrar fé no Senhor:

 a. Uma jovem quer receber um testemunho da veracidade do 
Livro de Mórmon.
 b. Um rapaz tem o forte desejo de ajudar seus entes queridos a 
aceitarem o evangelho.
 c. Uma jovem invoca o Senhor para abençoar seu pai enfermo.

 5. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma ocasião em que você ou algum conhecido seu rece-

beu um testemunho ou um milagre depois de demonstrar fé.
Volte a pensar no princípio ou na doutrina dos quais 
você gostaria de receber um testemunho espiritual (ver 
a designação 2 desta lição). O que você pode fazer para 
demonstrar fé antes de receber o testemunho?

Domínio das Escrituras — Éter 12:6
 6. Para ajudá-lo a memorizar Éter 12:6, leia esta passa-
gem várias vezes e depois escreva em seu diário de 

estudo das escrituras o máximo do versículo que você conseguir 
recordar. Em seguida, compare o que você escreveu com o versí-
culo em si. Volte a estudar o versículo e escreva-o pela segunda 
vez em seu diário de estudo das escrituras.

Éter 12:23–41
Morôni externa preocupação com a maneira como os 
gentios receberão o Livro de Mórmon
Conforme registrado em Éter 12:23–41, Morôni preo-
cupou-se com a possibilidade de os leitores do Livro 
de Mórmon nos últimos dias não o aceitarem por 
causa das deficiências dele e dos demais autores na 
escrita. Ao ler a resposta do Senhor à preocupação de 
Morôni em Éter 12:26–27, identifique como, segundo 
o Senhor, as coisas fracas podem tornar-se fortes. (Éter 
12:27 é uma passagem de domínio das escrituras.)

As escrituras às vezes enunciam um princípio do evan-
gelho usando as palavras se e então. A palavra se descreve 
o que precisamos fazer e então explica o que acontecerá 
como resultado de nossos atos. Leia Éter 12:27, identifi-
que um princípio se–então e anote-o abaixo.

Se nós  
 , 
então o Senhor vai   
 .

Você discutirá esses versículos de modo mais aprofun-
dado com seu professor na aula desta semana. Você 
também vai estudar e aprender sobre os ensinamentos 
de Morôni a respeito da fé, esperança e caridade que se 
encontram em Éter 12:28–41.
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Domínio das Escrituras — Éter 12:27
Para ajudá-lo a recordar as ideias de Éter 12:27, copie 
o seguinte numa folha: Se … vierem … mostrar-lhes-ei 
… fraqueza. … dou … fraqueza … humildes; … graça 
… todos … humilham … caso … se humilhem … fé … 
fracas … fortes.

Releia Éter 12:27, prestando atenção a essas palavras. 
Recite o máximo do versículo que conseguir, olhando 
apenas as palavras de sua folha. Coloque a folha em 
algum lugar que você verá mais tarde hoje ou amanhã 
(por exemplo, em seu bolso ou em suas escrituras). 
Revise Éter 12:27 sempre que você vir a folha até deco-
rar a passagem.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 12 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 31: DIA 1

Éter 13–15
Introdução
O profeta Éter profetizou sobre a Nova Jerusalém. 
Também advertiu Coriântumr, um rei jaredita, que 
seu povo seria destruído por causa da iniquidade e 
admoestou Coriântumr e seus familiares a se arrepen-
derem. Quando Coriântumr e o povo se recusaram a se 
arrepender, as guerras e a iniquidade aumentaram por 
muitos anos até a destruição de toda a nação jaredita. 
Somente Éter e Coriântumr sobreviveram para prestar 
testemunho do cumprimento da profecia de Éter.

Éter 13:1–12
Morôni relata as profecias de Éter quanto à Nova 
Jerusalém e à Jerusalém da Antiguidade
Pense em cidades de hoje que possuam títulos que indi-
quem uma característica local marcante. Um exemplo 
é Paris, França, também conhecida como Cidade-Luz. 
Para começar, veja se consegue fazer a correspondência 
das cidades abaixo com o respectivo título (as respostas 
estão no fim da lição).

Cairo, Egito A Cidade dos Ventos

Manila, Filipinas A Cidade dos Mil Minaretes

Chicago, EUA A Cidade Eterna

Cidade do México, México A Pérola do Oriente

Roma, Itália A Cidade dos Palácios

A lição de hoje chama atenção para duas cidades sig-
nificativas nos últimos dias: (1) Jerusalém e a (2) Nova 
Jerusalém. Nos últimos dias essas duas cidades se 
tornarão conhecidas por sua retidão. Éter ensinou aos 
jareditas que a terra em que viviam era o local onde 
seria construída a futura cidade da Nova Jerusalém.

Leia Éter 13:2–8. O Senhor revelou ao Profeta Joseph 
Smith que a Nova Jerusalém identificada em Éter 13:6 
seria construída no Condado de Jackson, Missouri, 
EUA (ver D&C 57:1–4; 84:1–4). O que Éter disse acerca 
dessas cidades em Éter 13:3, 5? Pense em como seria 
viver numa cidade assim. Estude Éter 13:10–11 para ver 
o que alguém precisa vivenciar a fim de poder morar 
nas cidades santas da Nova Jerusalém e da Jerusalém 
da Antiguidade (que será santa quando for recons-
truída para o Senhor; ver Éter 13:5).

Outro nome para a Nova Jerusalém é Sião (ver Moisés 
7:62; Regras de Fé 1:10). Ainda que não vivamos em 
Jerusalém ou na Nova Jerusalém, todos os membros 
da Igreja podem empenhar-se para a edificação de 
Sião. Podemos preparar-nos para habitar em lugares 
santos, inclusive o reino celestial de Deus, tornando-
nos puros por meio da Expiação de Jesus Cristo.

Éter 13:13–15:34
Os jareditas rejeitam Éter e persistem na iniquidade 
e na guerra até serem destruídos
Leia Éter 13:13–19 e identifique as condições da socie-
dade jaredita na época de Éter. Estude Éter 13:20–22 
para descobrir a mensagem de Éter para Coriântumr 
e como Coriântumr e seu povo reagiram.
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 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. De que maneira você já viu as pessoas de nossos dias endu-
recer o coração e rejeitar os servos do Senhor?
 b. O que você fará para manter-se firme na fé e continuar a 
obedecer às palavras dos profetas?

Conforme registrado em Éter 13:23–14:20, Coriântumr 
travou batalhas com vários homens que tentaram tirar-
lhe o reino, inclusive Sarede, Gileade e Libe. Por fim, 
toda a nação jaredita mergulhou na guerra. O inimigo 
final de Coriântumr foi um homem chamado Siz. O 
grau de destruição dessas guerras entre os jareditas está 
descrito em detalhes em Éter 14:21–25 e Éter 15:1–2.

Leia Éter 15:3–6 para ver o que Coriântumr tentou 
fazer para poupar o restante do povo da destruição. 
Pense no que levou Siz a rejeitar a proposta de Coriân-
tumr e no que levou o povo de ambos os exércitos a 
recusar-se a render-se (ver também Éter 14:24).

Leia Éter 15:12–17 e procure detalhes sobre a situação 
dos jareditas. O que você acha particularmente trágico 
ou lamentável na condição deles? Lembre que Éter 
tinha passado muitos anos advertindo o povo e concla-
mando-o ao arrependimento (ver Éter 12:2–3; 13:20). 
Leia Éter 15:18–19 e identifique as consequências da 
rejeição às advertências do Senhor e a suas chamadas 
ao arrependimento. Com base no que você leu, com-
plete esta frase: Se rejeitarmos as chamadas de arrepen-
dimento do Senhor, então   
  
 .

No espaço acima, você pode ter escrito um princípio 
como o seguinte: Se rejeitarmos as chamadas de 
arrependimento do Senhor, Seu Espírito Se afas-
tará e Satanás terá poder sobre nosso coração.

 2. Com base em Éter 15:19 e no princípio que aprende-
mos nessa passagem, explique o erro de uma ou mais das 

seguintes racionalizações utilizadas pelas pessoas de hoje para 
recusar o arrependimento:
 a. Sei que os filmes que vejo não estão em harmonia com os 
padrões da Igreja, mas eles parecem não me influenciar.
 b. Tomar bebida alcoólica com os amigos não é tão ruim assim. 
Só estamos nos divertindo.
 c. É só um pouco de pornografia. Afinal, não estou por aí prati-
cando imoralidades. Além disso, posso parar na hora em que 
tiver vontade.
 d. Não preciso me arrepender agora. Dá para esperar até as 
vésperas da missão ou do casamento no templo.

Éter 15:20–32 conta como os dois exércitos jaredi-
tas lutaram entre si até restarem apenas seus líderes, 
Coriântumr e Siz. Então Coriântumr matou Siz.

A história dos jareditas constitui um exemplo nítido 
do que acontece com um povo quando eles rejeitam 
coletivamente os esforços repetidos de Deus para con-
vencê-los a arrepender-se. Mesmo que não sejamos 
destruídos fisicamente de imediato por nos recusarmos 
a nos arrepender, sentiremos culpa se rejeitarmos as 
advertências do Senhor para nos arrependermos.

Reflita sobre a seguinte citação do Élder 
Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze 
Apóstolos: “Testifico-lhes que o Salvador 
pode perdoar nossos pecados e está 
ansioso por fazê-lo. Com exceção daqueles 
pecados dos poucos que escolherem a 

perdição depois de terem conhecido a plenitude, não há 
pecado que não possa ser perdoado. Que maravilhoso 
privilégio temos de abandonar o pecado e achegar-nos a 
Cristo! O perdão divino é um dos frutos mais doces do 
evangelho, que remove a culpa e a dor de nosso coração 
e as substitui por alegria e paz de consciência” (“Arre-
pendendo-vos (…) para Que Eu Vos Cure”, A Liahona, 
novembro de 2009, p. 40).

Examine qualquer atitude sua no momento em que 
possa estar interferindo na influência do Espírito 
Santo em sua vida. Pense em como você pode valer-se 
do poder da Expiação de Jesus Cristo para efetuar as 
mudanças necessárias para ajudá-lo a receber o Espí-
rito e a resistir ao poder de Satanás.

Com Éter 13–15 aprendemos que a raiva e a vingança 
nos levam a fazer escolhas que prejudicam a nós 
mesmos e aos outros. Leia ou releia as passagens a 
seguir e marque palavras ou frases que ensinem essa 
verdade: Éter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Pense em quais consequências a ira descontrolada 
pode ter sobre uma família ou outros relacionamentos. 
Pense numa situação em sua vida em que talvez pre-
cise vencer sentimentos de ira ou vingança.
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Ao ler a seguinte declaração do Élder David E. Sorensen, 
membro emérito dos Setenta, identifique como você 
pode superar a ira ou o desejo de vingança: “Quando 
alguém nos magoa ou fere um ente querido nosso, essa 
dor pode ser quase insuportável. Pode-nos parecer que 
a dor ou a injustiça seja a coisa mais importante do 
mundo e que não temos escolha senão buscar vingança. 
Mas Cristo, o Príncipe da Paz, ensina-nos um caminho 
melhor. Talvez seja difícil perdoar alguém pelo mal que 
nos infligiu, mas se o fizermos, abriremos para nós mes-
mos um futuro melhor. Os males cometidos por outras 
pessoas deixarão de controlar nossa vida. Quando per-
doamos as pessoas, isso nos liberta para que escolhamos 
como viver nossa própria vida. O perdão significa que os 
problemas do passado não mais ditarão nosso destino, 
e que podemos concentrar-nos no futuro com o amor 
de Deus em nosso coração” (“O Perdão Transforma a 
Amargura em Amor”, A Liahona, maio de 2003, p. 10).

 3.  Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Em que ocasião você ou algum 

conhecido seu vivenciou a cura e a liberdade depois de esco-
lher perdoar?

Você pode vencer qualquer sentimento de ira e vin-
gança caso se volte para Jesus Cristo e receba o poder 
do perdão e consolo por meio de Sua Expiação. Lem-
bre-se de voltar-se para o Senhor em oração para pedir 
a ajuda necessária nessas situações.

 4. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Éter 13–15 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
Respostas para a atividade de correspondência do iní-
cio da lição: Cairo, Egito (A Cidade dos Mil Minaretes); 
Manila, Filipinas (A Pérola do Oriente); Chicago, EUA 
(A Cidade dos Ventos); Cidade do México, México (A 
Cidade dos Palácios); Roma, Itália (A Cidade Eterna).
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INTRODUÇÃO A  

Morôni
Por Que Estudar Este Livro?
Ao estudar o livro de Morôni, você pode fortalecer-se 
com o exemplo e o testemunho poderosos de Morôni. 
Além disso, com os ensinamentos de Morôni e seu pai, 
Mórmon, você aprenderá sobre as ordenanças e práticas 
básicas da Igreja de Jesus Cristo, a importância de pra-
ticar obras justas com verdadeiro intento, a maneira de 
julgar entre o bem e o mal, assim como a relação entre 
a fé, a esperança e a caridade. Você também vai ler a 
exortação de Morôni para você orar a fim de saber por 
si mesmo se o Livro de Mórmon é verdadeiro e “[vir] a 
Cristo [e ser aperfeiçoado] nele” (Morôni 10:32).

Quem Escreveu Este Livro? 
Morôni escreveu este livro, que inclui as palavras dele, 
as palavras de Jesus Cristo para Seus doze discípulos 
(ver Morôni 2) e as palavras de seu pai, Mórmon (ver 
Morôni 7–9). Antes da destruição dos nefitas, Morôni 
serviu como militar e líder da Igreja entre eles (ver 
Mórmon 6:12; Morôni 8:1). Assim como outros grandes 
autores e compiladores do Livro de Mórmon, Morôni 
foi uma testemunha do Salvador. Ele testificou: “Vi 
Jesus e (…) ele falou comigo face a face” (Éter 12:39). 
Morôni foi fiel a seu testemunho e salientou que estava 
disposto até a morrer em vez de negar a Cristo (ver 
Morôni 1:1–3).

Em 1823, cerca de 1.400 anos depois de concluir o 
registro do Livro de Mórmon, Morôni apareceu ao Pro-
feta Joseph Smith como ser ressurreto e informou-lhe 
que o registro estava escondido num monte perto da 
casa de Joseph Smith. Naquela ocasião e durante vários 
anos que se seguiram, Morôni também instruiu Joseph 
Smith “com respeito ao que o Senhor iria fazer e à 
maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido 
nos últimos dias” (Joseph Smith—História 1:54).

Quando e Onde Ele Foi Escrito?
É provável que Morôni tenha escrito e compilado este 
livro entre os anos 401 d.C. e 421 d.C. (ver Mórmon 8:4–
6; Morôni 10:1), enquanto andava errante para salvar 
sua vida (ver Morôni 1:1–3).

UNIDADE 31: DIA 2

Morôni 1–5
Introdução
Depois de terminar sua compilação das placas de Éter, 
Morôni explicou que “[pensou] em não mais escrever” 
(Morôni 1:1). Contudo, ele foi preservado para escrever 
“mais algumas coisas que talvez [fossem] úteis” para 
as pessoas dos últimos dias (Morôni 1:4). Os capítulos 
Morôni 1–5 afirmam a fidelidade de Morôni a Jesus 
Cristo. Também trazem instruções para ordenanças 
importantes do evangelho, inclusive a administração 
do sacramento.

Morôni 1
Morôni vaga errante para preservar sua vida e continua 
seus escritos
O Élder David E. Sorensen, membro emérito dos 
Setenta, contou a seguinte história de uma jovem 
que teve a coragem de defender suas crenças:

“Minha neta, Jennifer, foi convidada para ir ao cinema 
e jantar fora com várias amigas da escola. As moças 
chegaram a um consenso sobre qual filme iriam assis-
tir, e Jennifer estava tranquila em relação ao que ficara 
decidido. Contudo, a jovem que saiu da lanchonete 
para comprar os ingressos para o grupo voltou com 
bilhetes para outro filme! Ela disse: ‘É um ótimo filme, 
e é impróprio para menores de 18 anos’.

Surpresa, Jennifer mal podia crer que a situação tivesse 
mudado tão rápido. Mas, felizmente, ela tinha tomado 
a decisão — bem antes de encontrar-se naquela cir-
cunstância — de que jamais assistiria a filmes impró-
prios. Assim, ela foi capaz de permanecer firme e dizer 
às amigas: ‘Não posso assistir a um filme impróprio. 
Meus pais não aprovariam’. As moças replicaram: ‘Ora, 
deixe disso! Seus pais nem vão ficar sabendo!’ Diante 
daquela situação, Jennifer continuou firme e disse: 
‘Bem, na verdade não importa se meus pais ficarão 
sabendo ou não. Simplesmente não vou assistir a um 
filme proibido para menores!’

As amigas de Jennifer ficaram aborrecidas e tentaram 
dissuadi-la. Disseram-lhe que estava ‘estragando tudo’. 
Quando ficou claro que ela não cederia, jogaram-lhe o 
ingresso e o troco e foram assistir ao filme impróprio, 
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deixando-a sozinha. Aquela acabou sendo uma noite 
solitária para ela, pois fora vítima da rejeição das ami-
gas. Mas foi um grande momento para Jennifer e nossa 
família. Ela adquiriu mais confiança, autoestima e vigor 
espiritual” (“Uma Cascavel Não Pode Ser Animal de 
Estimação”, A Liahona, julho de 2001, p. 48).

Leia Morôni 1:1–3 e veja como Morôni ficou sozinho 
por defender suas crenças. Tanto Morôni quanto a neta 
do Élder Sorensen são exemplos de maneiras pelas 
quais podemos escolher defender o que sabemos ser 
certo. Você também pode tomar decisões aparente-
mente pequenas todos os dias que demonstrar sua fé, 
sua obediência e seu desejo de seguir a Cristo.

 1. Escreva em seu diário de estudo das escrituras sobre 
uma ocasião em que você optou por defender suas cren-

ças ou demonstrar sua fé por meio da obediência.

Pense em como você pode defender melhor sua crença 
em Jesus Cristo. Leia Morôni 1:4 para descobrir por 
que Morôni decidiu escrever mais. O que podemos 
aprender com o exemplo de Morôni e sua motivação 
de escrever mais para os descendentes daqueles que 
queriam tirar-lhe a vida? O que você pode escrever 
para seus próprios descendentes que seria uma bênção 
para eles? Ao estudar Morôni 2–5, pense em como as 
coisas que Morôni decidiu escrever são “úteis” para 
você (Morôni 1:4).

Morôni 2
Morôni registra instruções sobre como conferir o dom do 
Espírito Santo
Pense em sua experiência ao ser confirmado membro 
da Igreja e receber a imposição de mãos para o dom do 
Espírito Santo. Que lembranças você tem dessa orde-
nança? Leia Morôni 2:1–3 e pense em como o dom do 
Espírito Santo foi uma bênção em sua vida.

Uma verdade do evangelho ensinada nesses versículos 
é a seguinte: Membros dignos que possuem a devida 
autoridade do sacerdócio podem conferir pela impo-
sição de mãos o dom do Espírito Santo a membros 
batizados.

Morôni 3
Morôni registra instruções sobre a ordenação de pessoas 
aos ofícios do sacerdócio
Você já viu o registro da linha de autoridade de alguém? 
Esse registro mostra quem ordenou o homem ao 

sacerdócio e quem, por sua vez, ordenou esse homem 
e assim por diante, até que se chegue a Jesus Cristo. 
Talvez você tenha um exemplar de sua própria linha 
de autoridade do sacerdócio ou já tenha visto a de um 
irmão ou de seu pai. Ao ler a seguinte citação do Élder 
Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
pense no significado de conseguir traçar a linha de 
autoridade diretamente até Jesus Cristo:

“Fica claro que para agir com autoridade 
divina é preciso muito mais do que um 
simples contrato social. Isso não pode 
ser criado por treinamento teológico ou 
outorgado pela congregação. Não, no 
trabalho autorizado de Deus é preciso 

haver um poder maior do que aquele que existe 
nos bancos de igreja, nas ruas ou nos seminários 
(fato que muitos estudiosos sinceros de religião já 
sabiam e admitiam abertamente gerações antes da 
Restauração). (…)

Como resposta a esse desafio, nós, da Igreja restaurada 
de Jesus Cristo podemos traçar as origens da autori-
dade do sacerdócio exercida pelo mais novo diácono 
da ala, a do bispo (seu presidente) e a do profeta (que 
preside todos nós). As origens dessa autoridade podem 
ser traçadas em uma cadeia ininterrupta até o minis-
tério dos anjos enviados pelo próprio Filho de Deus 
e que trouxeram essa dádiva incomparável do céu” 
(“Nossa Característica Mais Marcante”, A Liahona, 
maio de 2005, p. 43).

Cada pessoa que recebe o Sacerdócio Aarônico ou 
de Melquisedeque também é ordenada a um ofício 
do sacerdócio que inclui certos deveres. Leia Morôni 
3:1–4 e identifique como os homens são ordenados aos 
ofícios do sacerdócio, inclusive o ofício de sacerdote ou 
mestre.

Você pode escrever a seguinte verdade em suas escritu-
ras ao lado desses versículos: Os homens são orde-
nados aos ofícios do sacerdócio pela imposição de 
mãos de quem possua autoridade.

 2. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. A seu ver, por que é necessário que os homens sejam ordena-
dos a um ofício do sacerdócio por alguém que já possua o 
sacerdócio?
 b. De que maneira o fato de ter a autoridade do sacerdócio na 
Igreja ou em sua família é de valor para você?
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Morôni 4–5
Morôni explica como o sacramento deve ser administrado

 3.  Pense nos símbolos do sacramento e em suas expe-
riências ao tomar o sacramento. Depois faça o seguinte 

em seu diário de estudo das escrituras:
 a. De memória, escreva, da melhor maneira possível, as orações 
sacramentais, seja a do pão ou a da água.
 b. Depois de ler essas orações sagradas (ver Morôni 4:3; 5:2) e 
verificar o que você escreveu na primeira parte da designação, 
escreva sobre uma parte das orações sacramentais que lhe chame 
a atenção e explique por que ela é significativa para você.

Morôni incluiu as orações para a administração do sacra-
mento em seu registro por sentir que seriam “úteis” para 
as pessoas “em algum dia futuro” (Morôni 1:4). Leia 
Morôni 4:1–3 e 5:1–2 e identifique trechos que expli-
quem o que representam o pão e a água no sacramento. 
Ao ler, pode ser útil recordar que hoje a Igreja usa água 
no sacramento em vez de vinho devido a uma revelação 
concedida ao Profeta Joseph Smith (ver D&C 27:2).

Resuma o propósito do sacramento completando esta 
frase: Os símbolos do sacramento nos ajudam a lem-
brar   
 .

Reflita sobre por que o corpo e o sangue do Salvador 
são significativos para você.

O padecimento físico, a morte, a Ressurreição do corpo 
do Salvador e Seu intenso sofrimento espiritual, evi-
denciado no derramamento de Seu sangue, possibilita-
ram a remissão dos pecados para todas as pessoas que 
exercerem fé Nele e se arrependerem. Os símbolos do 
sacramento nos ajudam a recordar a Expiação de 
Jesus Cristo.

 4. Responda a uma das seguintes perguntas (ou a 
ambas) em seu diário de estudo das escrituras:

 a. De que maneira a reflexão sincera sobre a Expiação do 
S alvador durante o sacramento já o ajudou ou fortaleceu 
espiritualmente?
 b. O que você pode fazer para concentrar-se melhor na Expia-
ção do Salvador durante o sacramento?

Para ajudá-lo a entender o que você promete fazer 
ao tomar o sacramento, leia Morôni 4:3 e complete 
o seguinte quadro:

O que eu 
prometo fazer

Para mim, o que 
significa cumprir 
esta parte do 
convênio

O que posso 
fazer para 
cumprir melhor 
esta parte do 
convênio

1.

2.

3.

Também aprendemos com Morôni 4:3 que, ao cum-
prirmos fielmente nossa parte do convênio do sacra-
mento, poderemos sempre ter conosco o Espírito do 
Senhor.

Ao ler a seguinte declaração do Élder David A. Bednar, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, pense em como você 
vivenciou o dom do Espírito Santo das muitas manei-
ras mencionadas por ele: “O Espírito do Senhor pode 
nos guiar e nos abençoar com orientação, instrução 
e proteção espiritual durante nossa jornada mortal” 
(“Para Que Possamos Ter Sempre Conosco o Seu Espí-
rito”, A Liahona, maio de 2006, p. 28).

Reflita sobre a Expiação do Salvador ao tomar o 
sacramento aos domingos. Tente cumprir as partes do 
convênio que você identificou no quadro a fim de ter 
sempre o Espírito do Senhor com você.
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 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 1–5 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 31: DIA 3

Morôni 6
Introdução
Perto do fim de seus escritos nas placas, Morôni expli-
cou alguns requisitos para uma pessoa estar preparada 
para o batismo na Igreja. Em seguida, citou as respon-
sabilidades que os membros da Igreja têm de cuidar 
uns dos outros. Morôni também explicou o propósito 
das reuniões da Igreja e salientou a necessidade da 
influência do Espírito Santo para dirigir as reuniões 
da Igreja.

Morôni 6:1–3
Morôni estabelece os requisitos para o batismo
Imagine que você tenha um irmão de sete anos que vai 
fazer oito anos daqui a alguns meses. Seus pais pedi-
ram que você ensinasse a lição na noite familiar sobre 
a preparação para o batismo.

 1. Se você tivesse que dar uma aula agora, o que ensi-
naria a fim de ajudar seu irmão a se preparar para o 

batismo? Escreva seus pensamentos em seu diário de estudo 
das escrituras.

Depois de incluir as orações sacramentais em seu regis-
tro (ver Morôni 4–5), Morôni acrescentou instruções 
sobre a ordenança do batismo. Leia Morôni 6:1–3 à 
procura dos requisitos para o batismo. Você pode mar-
car em suas escrituras os requisitos que identificar.

A seu ver, o que significa dizer que as pessoas que 
desejavam ser batizadas deviam mostrar por seus fru-
tos que eram “[dignas] do batismo”? (Morôni 6:1).   
  
 

Reflita sobre o significado de “um coração quebran-
tado e um espírito contrito” (Morôni 6:2) antes do 
batismo. Conforme registrado em Morôni 6:1–3, 
Morôni explicou que, por meio do batismo, fazemos 
o convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus 

Cristo e servi-Lo até o fim. O que você está fazendo 
para manter e fortalecer sua determinação de servir a 
Jesus Cristo?

 2. Em seu diário de estudo das escrituras, descreva algu-
mas maneiras pelas quais você já tentou desde seu batismo 

manter e fortalecer sua determinação de servir a Jesus Cristo.

Morôni 6:4
Morôni explica como cuidar dos membros da Igreja e 
nutri-los espiritualmente 
Depois de explicar os requisitos a serem preenchidos 
antes do batismo, Morôni explicou como os recém-
batizados permaneceram fiéis a seus convênios. Leia 
Morôni 6:4 e procure o que foi feito para ajudar os 
recém-conversos a permanecer fiéis.

Resuma o que você aprendeu com Morôni 6:4 sobre as 
responsabilidades que você tem em relação aos outros 
membros da Igreja.   
  
 

Segundo Morôni 6:4, que bênçãos os membros recebe-
rão ao serem nutridos pela palavra de Deus?
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Uma verdade importante ensinada em Morôni 6:4 é 
que temos a responsabilidade de lembrar-nos dos 
outros membros da Igreja e nutri-los.

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, prestou testemunho da importância de 
nutrirmos uns aos outros com a palavra de Deus: “A 
maioria das pessoas não vai à Igreja meramente para 
aprender mais alguns fatos do evangelho ou ver velhos 
amigos, embora essas coisas sejam importantes. Vão 
em busca de uma experiência espiritual. Querem paz. 
Querem sentir a fé fortalecida e a esperança renovada. 
Querem, em suma, ser nutridos pela boa palavra de 
Deus e fortalecidos pelos poderes dos céus. Nós, que 
somos chamados a falar, ensinar ou liderar, temos a 
obrigação de fazer com que isso aconteça da melhor 
maneira que pudermos” (“Mestre, Vindo de Deus”, 
A Liahona, julho de 1998, p. 27).

Já pensou nas inúmeras pessoas que oraram por 
você, prepararam aulas para você, incentivaram você 
e sua atividade na Igreja e ajudaram você em meio a 
desafios?

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
duas ou três pessoas que tenham se lembrado de você de 

maneira significativa ou nutrido você espiritualmente.

Planeje conversar em breve com um familiar ou amigo 
sobre como você foi abençoado por alguém ter-se lem-
brado de você ou tê-lo nutrido com a palavra de Deus.

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
contou a história de um diácono de sua ala que com-
preendeu a necessidade de cumprir sua responsabili-
dade para com os demais membros do quórum:

“Um dos membros de seu quórum morava 
perto de minha casa. Aquele menino, que 
era meu vizinho, nunca tinha assistido a 
uma reunião do quórum nem feito coisa 
alguma junto com os membros de seu 
quórum. Seu padrasto não era membro, e 

sua mãe não frequentava a igreja.

Certa manhã de domingo, a presidência do quórum 
de diáconos reuniu-se em conselho. (…) Na reunião 
de presidência, aqueles pastores de 13 anos de idade 
lembraram-se do menino que nunca ia às reuniões. 
Falaram do quanto ele precisava daquilo que eles rece-
biam. O presidente designou seu conselheiro a buscar 
aquela ovelha perdida.

Eu sabia que o conselheiro era tímido e que a desig-
nação seria muito difícil para ele, de modo que fiquei 
maravilhado ao ver, da janela, aquele conselheiro 
passar lentamente pela minha casa, subindo a rua 
até à casa do menino que nunca ia à igreja. Com as 

mãos nos bolsos e os olhos fitos no chão, o pastor 
andava lentamente, como fazemos quando não temos 
bem certeza se queremos chegar ao lugar para onde 
estamos indo. Mais ou menos 20 minutos depois, ele 
desceu a rua, com o diácono inativo caminhando a seu 
lado. Essa cena se repetiu por mais alguns domingos, 
até o menino — que estivera perdido e fora encontrado 
— mudou de endereço.

(…) Anos mais tarde, eu estava numa conferência de 
estaca, a um continente de distância daquela sala em 
que a presidência se reunira em conselho. Um homem 
grisalho procurou-me e disse em voz baixa: ‘Meu neto 
pertencia à sua ala há alguns anos’. Com ternura, con-
tou-me a respeito da vida daquele menino. E então, 
perguntou se eu poderia encontrar o diácono que 
lentamente subiu aquela rua. Ele queria poder agrade-
cer e dizer-lhe que seu neto, agora já adulto, ainda se 
lembrava dele” (“Velai Comigo”, A Liahona, julho de 
2001, p. 44).

Pense em pessoas específicas que o Senhor pode desejar 
que você “se lembre” ou “nutra”. Planeje uma maneira 
de ajudar a nutri-las espiritualmente. Escreva o nome 
delas numa folha e coloque-a num lugar que o ajude a 
lembrar-se delas.

Morôni 6:5–9
Morôni descreve o propósito das reuniões da Igreja e como 
elas devem ser dirigidas
Imagine que você seja pai de um adolescente que, 
nas últimas semanas, disse não querer ir à igreja por 
achar as reuniões monótonas e desconexas. Pense no 
que você diria para ajudar a incentivar seu filho a ir à 
igreja e compreender os motivos certos para frequentar 
regularmente.

Em seu registro, Morôni foi inspirado a descrever as 
razões pelas quais os membros da Igreja se reuniam 
em sua época. Estude Morôni 6:5–6 e veja como pode 
completar a seguinte declaração: Como membros da 
Igreja, devemos nos reunir com frequência para   
  
 .

O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Após-
tolos, leu parte de uma carta de um amigo que relatou 
uma mudança de atitude em relação à frequência à 
Igreja:

“Um sábio amigo escreveu:

‘Há vários anos, mudei de atitude ao fre-
quentar a Igreja. Deixei de ir à Igreja por 
minha causa, mas para pensar nos outros. 
Tomei a decisão de cumprimentar todas 
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as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-
vindas aos visitantes, (…) de me oferecer para cumprir 
uma tarefa. (…)

Em resumo, vou à Igreja toda semana com a intenção 
de ser ativo, e não passivo, e de ser uma influência 
positiva na vida das pessoas. Consequentemente, 
minha frequência às reuniões da Igreja tornou-se 
muito mais agradável e recompensadora’. 

Tudo isso ilustra o princípio eterno de que somos 
mais felizes e realizados quando agimos e servimos 
por causa do que doamos, e não pelo que recebemos” 
(“Serviço Abnegado”, A Liahona, maio de 2009, p. 93).

Você pode ter completado a frase acima com algumas 
das ideias a seguir.

Como membros da Igreja, devemos nos reunir com 
frequência para: 

•	 Jejuar e orar.
•	Fortalecer uns aos outros espiritualmente.
•	Tomar o sacramento em lembrança do Senhor 

Jesus Cristo.
Reflita sobre experiências que você teve que lhe 
ensinaram a importância de orar e jejuar junto com 
membros de sua ala ou de seu ramo.

 4. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Como sua experiência na igreja mudaria se você frequentasse 
com o desejo de fortalecer os outros espiritualmente?
 b. Por que é valioso tomar o sacramento com frequência em 
lembrança de Jesus Cristo?
 c. De que maneira a frequência à Igreja pelos propósitos rela-
cionados acima ajuda você a “[manter-se] no caminho certo”? 
(Morôni 6:4).

Leia Morôni 6:7–8 e identifique com o que os membros 
da Igreja na época de Morôni eram “muito cuidado-
sos”, ou seja, ao que eles prestavam atenção especial. 

A seu ver, por que é importante que ensinemos e 
incentivemos uns aos outros a evitar os pecados e a 
nos arrepender deles?

Morôni prestou testemunho de que sempre que nos 
arrependermos e pedirmos perdão com verdadeiro 
intento seremos perdoados. Você pode assinalar essa 
verdade em Morôni 6:8.

Morôni concluiu este capítulo ensinando como nossas 
reuniões da Igreja devem ser dirigidas. Leia Morôni 
6:9 e identifique quem deve guiar nossas reuniões na 
Igreja. Pense numa ocasião em que você se deu conta, 
de modo particularmente forte, da influência do Espí-
rito Santo durante uma reunião da Igreja.

De que maneira o princípio de que as reuniões da Igreja 
devem ser dirigidas pelo poder do Espírito Santo pode 
aplicar-se a você? Se você receber a designação de fazer 
um discurso ou dar aula numa reunião da Igreja, como 
você pode garantir que suas palavras contribuam para 
a orientação e a influência do Espírito Santo durante a 
reunião?

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, elabore um 
plano sobre como será sua atitude em relação às reu-

niões da Igreja no próximo domingo. Você pode incluir maneiras 
de convidar o Espírito Santo para sua adoração, de lembrar-se 
das pessoas e nutri-las por meio de sua frequência às reuniões.

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 6 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 31: DIA 4

Morôni 7:1–19
Introdução
Morôni registrou um sermão que seu pai, Mórmon, 
tinha proferido para seus “amados irmãos” muitos 
anos antes (Morôni 7:2). Esta lição aborda a primeira 
parte do sermão de Mórmon que se encontra em 
Morôni 7. Fala de seus ensinamentos sobre a prática 
de boas obras com verdadeiro intento e sua explicação 
sobre como discernir entre o bem e o mal. Na próxima 
lição você estudará o restante do sermão de Mórmon 
em Morôni 7.
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Morôni 7:1–10
Mórmon ensina os seguidores de Jesus Cristo sobre as 
obras e o intento
Você já descobriu que algo não era tão bom por dentro 
quanto parecia por fora? Um exemplo disso pode ser 
um fruta, como uma maçã azeda ou madura demais. 
Enumere dois ou três exemplos que lhe ocorrerem.   
  
 

Pense em como esses exemplos de coisas que por fora 
parecem boas, mas na realidade não são, podem ser 
comparados à aparência externa e a motivação interna 
das pessoas. Morôni registrou as palavras de seu pai, 
Mórmon, a respeito do estado de nosso coração quando 
praticamos boas obras. Leia Morôni 7:2–3 para identifi-
car o público-alvo de Mórmon.

Mórmon referiu-se aos irmãos a quem se dirigia como 
“pacíficos seguidores de Cristo” (Morôni 7:3). Estude 
Morôni 7:4–5 para descobrir como Mórmon sabia que 
esses nefitas eram verdadeiros discípulos do Salvador.

Você acha que uma pessoa pode meramente fingir ser 
justa? Por que sim? Ou por que não?

Mórmon abordou essa questão em Morôni 7:6. Ao 
estudar esse versículo, você pode marcar a expressão 
“verdadeiro intento”. A seguinte explicação do Élder 
Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, pode 
ajudá-lo a compreender o que significa ter verdadeiro 
intento. Sublinhe as partes da explicação que lhe cha-
marem a atenção.

“Precisamos não somente fazer o que é certo. Precisa-
mos agir pelos motivos certos, pelos melhores motivos. 
As escrituras costumam referir-se a essa atitude mental 
adequada como firme propósito de coração ou verdadeiro 
intento.

As escrituras deixam claro que Deus compreende 
nossos motivos e julgará nossos atos com base neles” 
(Pure in Heart, 1988, p. 15).

Mórmon descreveu qual é o resultado quando alguém 
procura praticar boas obras sem verdadeiro intento. 
Leia Morôni 7:7–10 e identifique o que acontece 
quando praticamos boas obras sem a intenção certa. 
Com esses versículos aprendemos que, para sermos 
abençoados pelas boas obras, precisamos pra-
ticá-las com o verdadeiro intento do coração. O 
verdadeiro intento inclui praticar boas obras com a 
motivação do amor a Deus e ao próximo.

 1. Responda à seguinte pergunta em seu diário de 
estudo das escrituras: Que diferenças você percebeu ao 

fazer boas obras com o intento certo em vez de fazer algo bom 
com motivação egoísta?

 2. Para ajudar você a compreender melhor o princípio 
de que para sermos abençoados pelas boas obras preci-

samos praticá-las com verdadeiro intento do coração, pense na 
situação a seguir: Um amigo que está lendo o Livro de Mórmon 
pede sua ajuda para compreender Morôni 7:9 e diz: “Li que se 
alguém ora sem verdadeiro intento, ‘de nada lhe aproveita, por-
que, a esse, Deus não recebe’. Muitas vezes sinto que não oro 
com verdadeiro intento. Será que devo simplesmente parar de 
orar?” Em seu diário de estudo das escrituras, escreva como você 
responderia a essa pergunta e explique por quê.
O Presidente Brigham Young deu este conselho 
proveitoso sobre como sentir o desejo de orar com 
verdadeiro intento: “Não importa se temos vontade de 
orar. Quando chegar o momento de orar, oremos. Se 
não nos acharmos dispostos a orar, devemos orar até 
que estejamos” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: 
Brigham Young, 1997, p. 45).

Pense em como o conselho do Presidente Young pode 
relacionar-se à obediência a outros mandamentos além 
da oração. Em geral, fazer o que é certo pode desper-
tar o desejo de continuar a guardar esse mandamento 
pelos motivos certos.

 3.  Para aplicar os ensinamentos de Mórmon sobre a 
importância de praticar boas obras com verdadeiro 

intento, escolha um dos seguintes mandamentos: jejuar, pagar o 
dízimo, servir ao próximo, estudar as escrituras, honrar os pais, 
permanecer moralmente puro. (Permanecer moralmente puro 
inclui ser virtuoso ao usar a Internet ou as redes sociais. Inclui 
também não fazer nada que possa levar a transgressões sexuais.) 
Em seguida, responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:
 a. De que maneira você já foi abençoado ao procurar obedecer 
a esse mandamento com verdadeiro intento?
 b. Que conselhos você daria a seus amigos sobre como obede-
cer a esse mandamento com verdadeiro intento?
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Morôni 7:11–19
Mórmon ensina como julgar entre o bem o mal
Como podemos saber que algo é ruim mesmo sem 
experimentar? Mórmon deu conselhos para ajudar-nos 
a enfrentar esse tipo de situação.

 4. Leia Morôni 7:11–13 e veja como distinguir o bem do 
mal. Você pode assinalar trechos que lhe chamarem a 

atenção. Resuma o que você aprendeu com esses versículos com-
pletando as seguintes frases em seu diário de estudo das 
escrituras:
 a. O que é de Deus …
 b. O que vem do diabo …

Mórmon afirmou que Deus nos convida e impele a 
fazer o bem continuamente. Observe que, de acordo 
com Morôni 7:12, o diabo também nos convida e nos 
incita. Pense em algumas maneiras pelas quais o diabo 
nos convida e nos incita a pecar.

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, falou da motivação 
de Satanás para incitar-nos a fazer o mal 
continuamente: “Satanás, Lúcifer ou o 
pai das mentiras — chamem-no como 
quiserem — é real. Ele é a própria perso-

nificação do mal. Sua motivação é sempre maldosa. 
(…) Ele se opõe eternamente ao amor de Deus, à 
Expiação de Jesus Cristo e à obra de paz e salvação. Ele 
vai lutar contra essas coisas sempre que puder e onde 
puder. Ele sabe que será derrotado e expulso no final, 
mas está decidido a levar consigo tantos outros quanto 
lhe for possível” (“Somos os Soldados”, A Liahona, 
novembro de 2011, p. 44).

 5. Para ajudá-lo a preparar-se para aplicar os ensina-
mentos de Mórmon sobre distinguir o bem do mal, faça 

uma lista em seu diário de estudo das escrituras com vários de 
seus programas de TV, suas músicas, seus grupos musicais, sites 
da Internet, videogames ou objetos pessoais favoritos. (Você 
pode modificar essa lista de acordo com seus interesses.) Você 
vai voltar a esta página do diário posteriormente nesta lição.

Leia Morôni 7:15–17 e procure verdades que o ajudem 
a saber como julgar se algo é de Deus ou do diabo.

O Espírito de Cristo também é chamado de Luz de 
Cristo (ver Morôni 7:18). O Presidente Boyd K. Packer, 
Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, deu a 
seguinte explicação que pode ajudá-lo a compreender 
melhor a Luz de Cristo:

“O Espírito Santo e a Luz de Cristo são 
diferentes entre si. Embora às vezes 
apareçam nas escrituras sob a mesma 
denominação, são duas entidades dife-
rentes e distintas. (…)

Quanto mais soubermos sobre a Luz de Cristo, melhor 
compreenderemos a vida e amaremos mais profunda-
mente toda a humanidade. (…)

Independentemente de como denominemos essa 
luz interior, esse conhecimento do certo e do errado 
— Luz de Cristo, senso moral ou consciência — ela 
pode orientar-nos para que moderemos nossos 
atos; a menos, obviamente, que a suprimamos ou 
ignoremos. (…)

Todos os homens, mulheres e crianças de toda nação, 
religião ou etnia — todos, a despeito de onde vivam, 
de suas crenças ou de suas atividades — têm dentro de 
si a inextinguível Luz de Cristo. Nesse aspecto, todos 
os homens são criados iguais. A Luz de Cristo em 
todos é um testemunho de que Deus não faz acepção 
de pessoas” (“A Luz de Cristo”, A Liahona, abril de 
2005, p. 8).

Os membros batizados da Igreja também têm o dom 
do Espírito Santo para ajudá-los o distinguir o bem do 
mal. O Presidente Packer ensinou: “O Espírito Santo 
pode até mesmo operar por meio da Luz de Cristo” 
(“A Luz de Cristo”, p. 8).

Leia Morôni 7:18–19 para ver os conselhos de Mór-
mon sobre como seguir o influxo da Luz de Cristo 
dentro de nós. Você pode marcar palavras ou frases 
nesses versículos que indiquem que, se procurarmos 
diligentemente seguir a Luz de Cristo, poderemos 
diferenciar o bem do mal.

Consulte a lista que você fez em seu diário de estudo 
das escrituras na designação 5. Reflita cuidadosamente 
sobre os itens de sua lista e “[procure] diligentemente 
[a luz] de Cristo” (Morôni 7:19) para determinar se 
eles vêm de Deus ou não. Estas perguntas podem ser 
úteis para a reflexão:

•	Até	que	ponto	essas	coisas	convidam	você	a	fazer	o	
bem, crer em Cristo, amar a Deus e servi-Lo?

•	Alguma	delas	persuade	você	a	“a	praticar	o	mal	e	
a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a 
Deus”? (Morôni 7:17).

•	Você	sente	que	deve	retirar	algum	desses	itens	de	
sua vida? Se for o caso, como você fará isso? 
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Mórmon prometeu que, se você escolher remover 
de sua vida qualquer coisa que não seja boa e pro-
curar “[se apegar] a tudo que é bom”, você se tornará 
“[filho] de Cristo” (Morôni 7:19).

 6. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 7:1–19 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 32: DIA 1

Morôni 7:20–48
Introdução
Conforme registrado em Morôni 7:20–48, Mórmon 
continuou seu sermão na sinagoga ensinando seus 
ouvintes a “[se apegar] a tudo que é bom” (Morôni 
7:20–21, 25). Ele explicou a importância da fé, da 
esperança e da caridade. Concluiu seu sermão com 
um apelo aos seus ouvintes para que orassem ao Pai 
com toda a energia do coração a fim de receber o dom 
da caridade — que Mórmon definiu como o “puro 
amor de Cristo” (Morôni 7:47).

Morôni 7:20–39
Mórmon ensina sobre a fé em Jesus Cristo
Leia Morôni 7:12–13 e pense no que você aprendeu na 
lição passada sobre como diferenciar as coisas boas das 
más. No espaço abaixo, relacione exemplos de coisas 
boas (coisas que vêm de Deus e nos persuadem a crer 
em Cristo) e coisas ruins (coisas que nos persuadem a 
não crer em Cristo e a não servir a Deus):

Coisas Boas Coisas Ruins

Observe que Mórmon nos incentivou a “[nos apegar-
mos] a tudo que é bom” (Morôni 7:19). Pense no que 
você acha que significa apegar-se a tudo o que é bom.

Mórmon fez uma pergunta importante a seus ouvin-
tes, que em seguida ele se encarregou de responder. 

Leia Morôni 7:20 e encontre a pergunta que Mórmon 
pretendia abordar. Em seguida, leia Morôni 7:21–26 à 
procura da resposta para essa pergunta.

Ao ler Morôni 7:21, 25, marque palavras ou frases que 
ensinem este princípio: Se exercermos fé em Jesus 
Cristo, poderemos apegar-nos a tudo o que é bom.

 1. Em seu diário de estudo das escrituras, responda às 
seguintes perguntas:

 a. De acordo com Morôni 7:22–26, de que maneira o Pai Celes-
tial procura nos ajudar a fortalecer a fé em Jesus Cristo?
 b. Em que ocasiões sua fé em Jesus Cristo o ajudou a apegar-se 
a algo bom ou a desfazer-se de algo ruim?

Mórmon descreveu em seguida várias coisas boas rece-
bidas por quem exerce fé em Jesus Cristo. Leia Morôni 
7:32–34 e marque pelo menos uma bênção em cada 
um dos versículos que resulte da fé em Jesus Cristo.

 2. Pense em algo que você pode fazer para exercer mais 
fé em Jesus Cristo e também ore por isso. Quando tiver 

uma meta em mente, anote-a em seu diário de estudo das escri-
turas. Essa meta pode ser fazer algo específico que o ajude a 
seguir as palavras dos profetas (ver Morôni 7:23), orar com mais 
fé (ver Morôni 7:26) ou arrepender-se de um pecado (ver Morôni 
7:34). Ao escrever sua meta, inclua detalhes específicos sobre 
como vai alcançá-la. Escreva também como essa meta proporcio-
nará coisas boas em sua vida.

Morôni 7:40–43
Mórmon ensina sobre a esperança
No sermão registrado em Morôni 7, Mórmon identi-
ficou três princípios divinos necessários para a vida 
eterna. O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, ensinou que esses “três princípios 
divinos constituem o alicerce sobre o qual pode-
mos construir a estrutura de nossa vida”. Ele disse 
que esses três princípios “juntos nos dão uma base 
de apoio como as pernas de um tripé” (“The Joy of 
Hope Fulfilled”, Ensign, novembro de 1992, p. 33).

O material a seguir o ajudará a encontrar os três 
princípios identificados por Mórmon. O primeiro 
princípio é a fé, que você acabou de estudar em 
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Mórmon 7:20–39. Escreva numa das pernas do banco 
acima Fé em Jesus Cristo. Encontre o que representa a 
segunda perna lendo Morôni 7:40. Escreva esse 
princípio em outra perna do banco.

Leia Morôni 7:41–42 e identifique o que Mórmon ensi-
nou que devemos esperar. (Morôni 7:45 é uma passa-
gem de domínio das escrituras.) Você pode acrescentar 
“pela vida eterna” na segunda perna do banco para 
que fique escrito “Esperança pela vida eterna”.

O Presidente Dieter F. Uchtdorf, da Primeira Presidên-
cia, falou da esperança a que se referia Mórmon:

“A esperança é um dom do Espírito: 
esperança de que, por meio da Expiação 
de Cristo e pelo poder de Sua Ressurrei-
ção, seremos elevados à vida eterna, 
devido a nossa fé no Salvador. (…)

Esperança não é conhecimento, mas sim 
confiança imutável de que o Senhor cumprirá Suas 
promessas a nós; é a confiança de que, se vivermos de 
acordo com as leis de Deus e com a palavra de Seus 
profetas, agora, receberemos no futuro as bênçãos 
desejadas. É crer e esperar que nossas orações serão 
respondidas. Ela se manifesta na confiança, no oti-
mismo, no entusiasmo e na paciente perseverança” 
(“O Poder Infinito da Esperança”, A Liahona, novem-
bro de 2008, p. 21).

Um princípio que aprendemos com Morôni 7:40–42 
é: Se exercermos fé em Jesus Cristo, poderemos 
alcançar esperança por meio da Expiação de Jesus 
Cristo para sermos elevados à vida eterna.

Leia Morôni 7:43 e identifique características necessá-
rias para uma pessoa ter a fé e a esperança menciona-
das por Mórmon.

Ser “manso e humilde de coração” significa ser verda-
deiramente humilde, bondoso e submisso à vontade 
do Senhor. A seu ver, por que a mansidão e a humil-
dade são necessárias para termos fé e esperança na 
Expiação de Jesus Cristo?

 3.  Em seu diário de estudo das escrituras, descreva 
como sua fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação lhe 

trouxe esperança.

Morôni 7:44–48
Mórmon ensina sobre a caridade
Olhe de novo o desenho do banco no início da lição. 
Leia Morôni 7:44 e identifique o terceiro princípio 

ensinado por Mórmon. Escreva na última perna do 
banco esse princípio final.

Conforme registrado em Morôni 7:44–48, Mórmon 
deu uma explicação eloquente sobre a caridade. Leia 
Morôni 7:45–47 e marque palavras ou frases usadas 
por Mórmon para definir a caridade. (Morôni 7:45, 
47–48 é uma passagem de domínio das escrituras.) 
Para ajudar você a compreender melhor os ensinamen-
tos de Mórmon, você pode escrever algumas destas 
definições em suas escrituras: “sofredora” significa 
suportar com paciência, “não é invejosa” significa 
não ter inveja, “não se ensoberbece” significa ser 
humilde e manso, “não busca seus interesses” signi-
fica pôr Deus e os outros em primeiro lugar, “não se 
irrita facilmente” significa não se irar com facilidade e 
“tudo crê” significa aceitar toda a verdade.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, responda a 
uma ou mais das seguintes perguntas:

 a. Com base na definição de Morôni 7:45–47, por que você 
acha que a caridade é o maior dom espiritual que podemos 
receber?
 b. Em sua opinião, o que significa dizer que a caridade 
nunca falha?
 c. Em sua opinião, por que não somos nada a menos que 
tenhamos caridade?

Depois de mencionar o ensinamento do Apóstolo 
Paulo sobre a caridade em I Coríntios 13, o Élder Dal-
lin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou: 
“O motivo pelo qual a caridade nunca falha e é maior 
do que até mesmo os maiores atos de bondade cita-
dos por ele é que a caridade, ‘o puro amor de Cristo’ 
(Morôni 7:47), não é um ato, mas uma condição ou 
estado. A caridade é alcançada por meio de uma suces-
são de atos que resultam em uma conversão. Precisa-
mos tornar-nos caridosos. Assim, Morôni afirmou: ‘A 
não ser que os homens tenham caridade, não poderão 
herdar’ o lugar preparado para eles nas mansões do Pai 
(Éter 12:34; grifo do autor)” (“O Desafio de Tornar-se”, 
A Liahona, novembro de 2000, p. 34.)

Leia as seguintes situações e pense em como você 
reagiria se lhe faltasse o dom da caridade e como 
reagiria se estivesse cheio de caridade:

•	Colegas	zombam	de	você	ou	de	outra	pessoa	na	
escola.

•	Você	tem	um	irmão	ou	uma	irmã	que	sempre	implica	
com você.

•	Você	não	gosta	tanto	de	um	novo	consultor	de	seu	
quórum ou sua classe quanto do líder anterior.
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Depois de explicar como é importante desenvolver a 
caridade em nossa vida, Mórmon explicou como pode-
mos adquirir esse traço de caráter vital. Leia Morôni 
7:48 e marque palavras ou frases que ensinem este 
princípio: Se orarmos ao Pai com toda a energia do 
coração e vivermos como verdadeiros seguidores 
de Jesus Cristo, poderemos encher-nos de cari-
dade. Pondere por que é importante orar pelo dom da 
caridade com toda a energia do coração em vez de orar 
por esse dom de modo displicente.

 5. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma ocasião em que você sentiu que o Senhor o ajudou a 

ser caridoso. Pode escrever também sobre uma ocasião em que 
você viu alguém ser caridoso. Além disso, trace uma meta especí-
fica para melhorar numa das características da caridade citadas 
em Morôni 7:45. Ore para receber o dom da caridade ao empe-
nhar-se para atingir sua meta.

Domínio das Escrituras — Morôni 7:45
Escreva o versículo inteiro numa folha. Recite o versí-
culo várias vezes. Apague (ou risque) palavras ou frases 
até conseguir recitar o versículo inteiro de cor.

 Domínio das Escrituras — Morôni 
7:45, 47–48

Escreva a primeira letra de cada palavra desses três 
versículos numa folha. Consulte o papel para conseguir 
recitar os versículos. Depois de recitar os versículos 
várias vezes, apague ou risque letras até conseguir reci-
tá-los de cor. Em seguida, escolha um dos seguintes 
grupos de pessoas pelas quais você gostaria de ter mais 
caridade: família, membros do quórum ou classe da 
Igreja, colegas da escola, amigos ou vizinhos. Pense nas 
pessoas que você escolheu ao ler Morôni 7:45 e reflita 
sobre maneiras de mostrar-lhes mais amor cristão.

 6. Escreva em seu diário de estudo das escrituras uma 
ou duas maneiras pelas quais você mostrará mais cari-

dade por essas pessoas. No decorrer da próxima semana, peça 
ajuda ao Senhor em oração para desenvolver maior caridade por 
elas. Ao fim da semana, conte sua experiência a um amigo ou 
familiar.

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 7:20–48 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 32: DIA 2

Morôni 8–9
Introdução
Morôni 8 é uma epístola (carta) que Mórmon escre-
veu para seu filho Morôni sobre o motivo de as 
criancinhas não precisarem de batismo. Na epístola, 
Mórmon também ensinou sobre como podemos nos 
preparar para habitar com Deus. Encerrou expres-
sando preocupação com a iniquidade e a destruição 
iminente dos nefitas. Morôni 9 contém a epístola 
final de Mórmon para seu filho. Ele externou tristeza 
pelo estado decaído dos nefitas e instou Morôni a 
empenhar-se diligentemente para ajudar os nefitas a 
se arrependerem. Apesar da situação corrupta de seu 
povo, ele incentivou seu filho a ser fiel em Cristo e a 
deixar a promessa da vida eterna permanecer em sua 
mente para sempre.

Morôni 8:1–24
Mórmon escreveu para seu filho Morôni sobre quem 
precisa do batismo
Já parou para pensar por que as crianças na Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias só são batiza-
das depois de completarem oito anos de idade? Numa 
carta escrita a seu filho Morôni, Mórmon ensinou 
algumas verdades importantes sobre a salvação das 
criancinhas e o batismo, inclusive o motivo pelo qual 
as crianças só são batizadas depois dos oito anos de 
idade. Mórmon iniciou sua carta para Morôni falando 
de uma disputa (um desacordo) que os nefitas estavam 
tendo. Leia Morôni 8:4–6 e identifique a doutrina que 
estava gerando disputas entre os nefitas. (Ao ler, pode 
ser útil saber que grave nesse contexto significa extre-
mamente sério.)

Leia Morôni 8:7 e identifique o que Mórmon fez 
quando tomou conhecimento desse problema. O Sal-
vador respondeu à oração de Mórmon explicando por 
que as criancinhas não precisam de batismo antes da 
idade da responsabilidade. Leia Morôni 8:8–9 e iden-
tifique o que o Salvador disse a respeito do motivo de 
os recém-nascidos e as criancinhas não necessitarem 
de batismo.

Em Morôni 8:8, a “maldição de Adão” refere-se à 
separação de Adão da presença de Deus em decor-
rência da Queda. Não restam dúvidas de que os 
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nefitas não compreendiam a doutrina do batismo. 
Portanto, acreditavam erroneamente que as crian-
cinhas eram indignas de estar na presença de Deus 
sem a ordenança do batismo e queriam batizar as 
crianças ainda bem pequenas. Para compreender esse 
versículo, também pode ser útil observar que pecado 
é a “desobediência intencional aos mandamentos 
de Deus” (Guia para Estudo das Escrituras, “Pecado”, 
scriptures.LDS.org). Para compreender mais plena-
mente a doutrina deste versículo, cruze a referência 
de Morôni 8:8 com a segunda regra de fé.

Leia Morôni 8:10 e procure palavras que completem a 
seguinte verdade: O arrependimento e o batismo são 
necessários para todos os que   
 .

Como o arrependimento e o batismo são necessá-
rios apenas para aqueles que forem responsáveis por 
seus atos e capazes de pecar, Mórmon ensinou que é 
errado batizar criancinhas antes de serem responsá-
veis. Leia Morôni 8:11–13, 18–22 e procure a explicação 
de Mórmon sobre por que o batismo de criancinhas é 
errado. Esses versículos ensinam a seguinte doutrina: 
As criancinhas são salvas por meio da Expiação de 
Jesus Cristo.

O Senhor estabeleceu a idade em que começa a res-
ponsabilidade — oito anos (ver D&C 68:25–27; Tradu-
ção de Joseph Smith, Gênesis 17:11 [no apêndice da 
edição tríplice das escrituras]). Antes de completarem 
oito anos, as criancinhas não podem pecar porque Sata-
nás não tem o poder de tentá-las (ver D&C 29:46–47). 
Quaisquer erros cometidos pelas crianças antes dos oito 
anos de idade não são considerados pecados.

O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, explicou por que 
as criancinhas não podem pecar: “Com 
nossa doutrina compreendemos que 
antes da idade da responsabilidade as 
crianças são ‘incapazes de cometer 

pecado’ (Morôni 8:8). Nesse período, as crianças 
podem cometer erros, até mesmo erros sérios e 
prejudiciais que precisem ser corrigidos, mas seus 
atos não são considerados pecados” (“Sins and 
Mistakes”, Ensign, outubro de 1996, p. 65).

Como parte de sua epístola, Mórmon também tes-
tificou que as criancinhas estão “vivas em Cristo” e 
que se morrerem antes dos oito anos de idade serão 
redimidas por meio da Expiação de Jesus Cristo (ver 
Morôni 8:12–15, 22).

Ao explicar por que os recém-nascidos e as crian-
cinhas não precisam de batismo, Mórmon prestou 

testemunho do seguinte princípio: Deus é perfei-
tamente justo em Sua interação com Seus filhos. 
Isso quer dizer que Deus garantirá que todos tenham 
chances justas e igualitárias de receber a salvação.

 1. A atividade a seguir pode ajudar você a explicar as 
doutrinas ensinadas na primeira parte de Morôni 8. Esco-

lha uma das situações abaixo (ou ambas) e, em seu diário de 
estudo das escrituras, identifique um ou dois versículos de 
Morôni 8:8–24 que ajudem a esclarecer a dúvida da pessoa na 
situação. Em seguida, escreva um ou dois parágrafos que respon-
dam à situação. Use os versículos das escrituras em sua resposta.
 a. Como missionário, você conhece um homem que está bus-
cando sinceramente a verdade. Ele explica que ao longo de toda 
a sua vida aprendeu que as criancinhas já têm pecado desde 
que nascem por causa da transgressão de Adão. Ele tem certeza 
de que, se morrerem antes do batismo, os recém-nascidos são 
pecadores e não poderão ser salvos.
 b. Um recém-converso concorda que o batismo para as crianças 
de oito anos é uma boa ideia, mas pergunta: “No fundo não 
importa se as pessoas são batizadas aos oito meses de vida ou 
aos oito anos, não é mesmo?”
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Morôni 8:25–30
Mórmon ensina o que precisamos fazer para habitar 
na presença de Deus
Depois de ensinar por que as criancinhas não preci-
sam de batismo, Mórmon ensinou que as pessoas que 
tenham atingido a idade da responsabilidade precisam 
ser batizadas. Explicou também o que precisamos fazer 
após o batismo para viver na presença de Deus.

Leia Morôni 8:25–26 e identifique o que temos de fazer 
e as características que precisamos desenvolver para 
habitar na presença de Deus. Se desejar, marque essas 
coisas em suas escrituras. Pode ser útil compreender que 
“mansidão” significa submissão à vontade de Deus e 
que a verdadeira “humildade” é essencial.

Você pode escrever o seguinte princípio em suas escri-
turas ao lado de Morôni 8:25–26: Por meio da obe-
diência fiel aos mandamentos, podemos receber 
o Espírito Santo, que nos prepara para habitar na 
presença de Deus.

 2. As perguntas a seguir o ajudarão a compreender 
melhor Morôni 8:25–26. Reflita sobre todas as perguntas 

e depois escolha uma ou duas delas para responder em seu diá-
rio de estudo das escrituras:
 a. A seu ver, por que o fato de receber a remissão dos pecados 
pode levar à mansidão e à humildade?
 b. Como o fato de ser manso e humilde convida o Espírito 
Santo em sua vida?
 c. Como o fato de ter o Espírito Santo vai prepará-lo para habi-
tar na presença de Deus?
 d. Mórmon ensinou que se quisermos encher-nos do amor que 
se conserva, devemos orar com diligência. A seu ver, por que a 
oração diligente é necessária se quisermos encher-nos de amor?

Conforme registrado em Morôni 8:27, Mórmon conde-
nou o pecado do orgulho entre os nefitas. Leia Morôni 
8:27 e identifique o resultado do orgulho dos nefitas. Em 
seguida, compare esse resultado com os frutos da man-
sidão e da humildade, mencionados em Morôni 8:26.

Mórmon incentivou Morôni a orar pelos nefitas, a fim 
de que se arrependessem e recebessem as bênçãos 
que ele descreveu em sua carta (ver Morôni 8:28–30). 
Usando os conselhos de Mórmon para seu filho, pense 
em orar por pessoas específicas que você conheça que 
precisem receber as bênçãos do evangelho e busque 
maneiras de ajudar essas pessoas.

Morôni 9:1–20
Mórmon descreve a iniquidade dos nefitas e lamanitas
Recorde uma ocasião em que você tentou ajudar 
alguém e sua iniciativa foi recusada. Como algumas 

pessoas reagem quando suas boas intenções são 
rejeitadas repetidamente por aqueles que elas estão 
tentando ajudar? Ao estudar a segunda epístola de 
Mórmon para seu filho Morôni, que se encontra em 
Morôni 9, identifique o que Mórmon disse para incen-
tivar seu filho a não perder as esperanças em relação 
aos nefitas.

Leia Morôni 9:1 e identifique a palavra usada por 
Mórmon para descrever a situação que ele abordaria 
em sua carta. Observe que penosas neste contexto 
significa muito dolorosas. Conforme registrado em 
Morôni 9:2–19, Mórmon descreveu algumas coisas 
preocupantes que estavam acontecendo entre as 
pessoas, o que mostra o grau de iniquidade alcançado 
pelo povo. Assim como Éter, que era profeta entre 
os jareditas, Mórmon presenciou as hostilidades e a 
iniquidade que tinham dominado seu povo. Ele temia 
que o Espírito do Senhor tivesse deixado de lutar com 
eles (ver Morôni 9:4).

Reflita sobre o que levou Mórmon a continuar a traba-
lhar entre os nefitas embora eles tivessem endurecido 
o coração em relação à palavra de Deus e rejeitado as 
tentativas dos profetas de ajudá-los.

Mórmon deu a Morôni conselhos valiosos sobre como 
ministrar às pessoas cujo coração não estava receptivo. 
Leia Morôni 9:3–6 e marque palavras ou frases que 
ensinem o seguinte princípio: Devemos trabalhar 
diligentemente na obra de Deus mesmo que a rea-
ção das pessoas a quem servimos não seja positiva. 
O versículo 6 é particularmente útil para ensinar esse 
princípio.

Morôni 9:21–26
Mórmon incentiva Morôni a ser fiel
Pense em acontecimentos recentes em sua comuni-
dade, nação ou no mundo que possam causar desâ-
nimo nas pessoas. Leia Morôni 9:25–26 para descobrir 
qual foi o conselho dado por Mórmon a Morôni sobre 
o que fazer em circunstâncias desanimadoras.

 3.  Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras: Segundo as palavras de Mórmon a 

Morôni, o que deveria “[permanecer] em [sua] mente para sem-
pre”? (Morôni 9:25). Como o fato de recordar o Salvador e Sua 
Expiação pode ajudar você ao passar por dificuldades ou ver-se 
cercado pela iniquidade?

Com o conselho de Mórmon para Morôni, podemos 
aprender este princípio: Se formos fiéis em Jesus 
Cristo, Ele poderá nos elevar mesmo que esteja-
mos cercados de provações e iniquidade. Ser “fiel 
em Cristo” pode significar esforçar-se em todos os 
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momentos para agir como discípulo verdadeiro do 
Salvador, recordando o Salvador e Sua Expiação e 
guardando fielmente Seus mandamentos.

 4. Em seu diário de estudo das escrituras, escreva sobre 
uma experiência em sua vida ou na vida de alguém pró-

ximo a você que demonstre a veracidade do princípio acima.

Pense numa maneira pela qual você pode ser mais fiel 
em Cristo quando estiver cercado de iniquidade ou 
circunstâncias difíceis.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 8–9 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 32: DIA 3

Morôni 10:1–7, 27–29
Introdução
Morôni exortou os lamanitas e todos os outros que 
viessem a ler seu testemunho a aprender por si mes-
mos a veracidade de suas palavras perguntando a Deus. 
Ensinou que o testemunho do Livro de Mórmon e de 
Jesus Cristo viria pelo poder do Espírito Santo. Morôni 
declarou com audácia que se encontraria com seus lei-
tores perante o tribunal de Deus, onde Ele confirmaria 
a veracidade das palavras dele.

Morôni 10:1–7
Morôni nos exorta a adquirir um testemunho do Livro de 
Mórmon e de Jesus Cristo
Estude as lições introdutórias sobre o Livro de Mór-
mon na unidade 1 deste manual. Lembra-se do propó-
sito da pedra angular num arco e como ela se relaciona 
ao Livro de Mórmon? Consulte a introdução do Livro 
de Mórmon (que se encontra no início do livro) e leia a 
afirmação do Profeta Joseph Smith no sexto parágrafo.

O Profeta Joseph Smith descreveu o Livro de Mórmon 
como a “pedra fundamental” de nossa religião, ou 
seja, nosso testemunho do Livro de Mórmon apoia 
e fortalece nosso testemunho de todas as verdades 
do evangelho restaurado. Leia o último parágrafo da 

introdução do Livro de Mórmon e procure as verda-
des que uma pessoa pode conhecer ao adquirir um 
testemunho do Livro de Mórmon. Assim como a pedra 
angular permite que o arco se mantenha de pé, de que 
maneira seu testemunho é edificado e fortalecido pelo 
Livro de Mórmon?

Cerca de 1.400 anos antes de Joseph Smith receber 
as placas de ouro, Morôni concluiu o registro de seu 
pai escrevendo sua exortação final para aqueles que 
receberiam o Livro de Mórmon nos últimos dias (ver 
Morôni 10:1–2). A palavra exortação significa incentivar 
firmemente alguém. Morôni usou essa palavra oito 
vezes no capítulo final do Livro de Mórmon. Exortou 
todos os que recebessem o Livro de Mórmon a buscar 
um testemunho de sua veracidade e divindade.

Leia Morôni 10:3–4 e identifique as coisas que Morôni 
disse que devemos fazer para adquirir um testemunho 
do Livro de Mórmon. Se desejar, marque-as em suas 
escrituras. Estude as informações a seguir sobre cada 
coisa que Morôni disse que devemos fazer:

“[Ler] estas coisas”
O primeiro passo para adquirir um testemunho da 
veracidade do Livro de Mórmon é lê-lo. O Élder Tad R. 
Callister, da Presidência dos Setenta, contou como uma 
jovem se beneficiou ao ler o Livro de Mórmon inteiro:

“Uma moça de quatorze anos de idade (…) disse que 
estivera conversando sobre religião com uma de suas 
amigas da escola. A amiga perguntou: ‘A que religião 
você pertence?’

Ela respondeu: ‘A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias ou mórmons’.

Pedra Angular ou Fundamental
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A amiga replicou: ‘Conheço essa Igreja, e sei que não é 
verdadeira’.

‘Como você sabe?’ foi a resposta.

‘Porque’, disse a amiga, ‘pesquisei a respeito dela.’

‘Você já leu o Livro de Mórmon?’

‘Não’, foi a resposta. ‘Não li.’

Ao que a jovem respondeu com doçura: ‘Então, você 
não pesquisou a minha Igreja, porque eu li todas as 
páginas do Livro de Mórmon e sei que é verdadeiro’” 
(“O Livro de Mórmon — Um Livro de Deus”, 
A Liahona, novembro de 2011, p. 74).

A seu ver, por que a leitura do Livro de Mórmon é 
necessária para a aquisição de um testemunho de sua 
veracidade?   
 

“[Lembrar] quão misericordioso tem sido o Senhor”
O próximo passo no processo é “[lembrar] quão miseri-
cordioso tem sido o Senhor”. Recordar as misericórdias 
do Senhor em nossa vida pode enternecer nosso cora-
ção e nos preparar para receber o Espírito Santo. Pense 
em ocasiões em que você sentiu a misericórdia do 
Senhor em sua vida.

No início do Livro de Mórmon, Néfi declarou que por 
meio de seus escritos ele nos mostraria exemplos da 
terna misericórdia do Senhor (ver 1 Néfi 1:20). No fim do 
Livro de Mórmon, Morôni pediu que nos lembrássemos 
das misericórdias do Senhor para conosco (ver Morôni 
10:3). Você pode anotar a referência remissiva de 1 Néfi 
1:20 ao lado de Morôni 10:3.

 1. Responda às seguintes perguntas em seu diário de 
estudo das escrituras:

 a. Que evidências da misericórdia do Senhor você já presenciou 
em sua vida?
 b. Em sua opinião, como o fato de recordar a misericórdia do 
Senhor ajuda alguém a receber um testemunho do Livro de 
Mórmon?

O fato de recordar a misericórdia do Senhor para 
com os outros e nós mesmos pode nos preparar para 
ponderar a mensagem do Livro de Mórmon para nós.

“[Meditar] sobre isto em vosso coração”
O próximo passo ensinado por Morôni é “[meditar] sobre 
isto [no] coração”. O Élder Marvin J. Ashton, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, explicou como a reflexão pode nos 
ajudar a receber o Espírito Santo em nossa vida:

“Quando estudo as escrituras, sinto-me 
desafiado e tocado pelo verbo meditar, 
usado com bastante frequência no Livro de 
Mórmon. Os dicionários dizem que meditar 
significa examinar mentalmente, refletir 
profundamente, ponderar, deliberar. (…) 

Morôni empregou esse termo ao encerrar seu registro 
[ver Morôni 10:3].

Ao meditarmos, damos ao Espírito a oportunidade 
de inspirar e guiar. A meditação é um forte elo entre 
o coração e a mente. Ao lermos as escrituras, nosso 
coração e nossa mente são tocados. Se usarmos o 
dom de meditar, poderemos avaliar essas verdades 
eternas e perceber como incorporá-las em nossos 
atos cotidianos. (…)

A meditação é uma atividade mental progressiva. É 
uma dádiva grandiosa para aqueles que aprenderam 
a tirar proveito dela. Encontraremos compreensão, 
discernimento e aplicações práticas se usarmos o 
dom da meditação” (“There Are Many Gifts”, Ensign, 
novembro de 1987, p. 20).

 2. Responda a uma das seguintes perguntas (ou a 
ambas) em seu diário de estudo das escrituras:

 a. De que maneira a meditação durante o estudo do Livro 
de Mórmon já o ajudou a sentir o Espírito Santo?
 b. Ao estudar as escrituras, o que você pode fazer para meditar 
de modo mais consistente e eficaz?
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“[Perguntar] com um coração sincero e com real intenção, 
tendo fé em Cristo”
Quando as pessoas “[oram] sinceramente e com real 
intenção”, isso quer dizer que elas “[têm] a intenção de 
colocar em prática a resposta que receberem de Deus” 
(Pregar Meu Evangelho, 2004, p. 115).

Um homem chamado Rodolfo Armando Pérez Bonilla 
aprendeu a importância de orar com real intenção. Foi 
batizado aos nove anos de idade, mas sua família não 
era ativa na Igreja. Ao chegar à adolescência, começou 
a pensar no evangelho e teve a seguinte experiência:

“Às vezes orava para saber o que era certo, mas 
tratava-se mais de um pensamento passageiro do que 
uma pergunta sincera. Então, certa noite decidi orar 
com ‘real intenção’.

Eu disse ao Pai Celestial que desejava conhecê-Lo e 
fazer parte de Sua Igreja verdadeira. Prometi: ‘Se me 
mostrares que Joseph Smith é um profeta verdadeiro 
e que o Livro de Mórmon é verdadeiro, farei tudo o 
que desejares de mim. Se A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias for a igreja verdadeira, eu a 
seguirei e jamais a deixarei’.

Não tive nenhuma manifestação espetacular, mas me 
senti em paz e fui dormir. Várias horas depois acordei 
com um pensamento bem nítido: ‘Joseph Smith é um 
profeta verdadeiro, e o Livro de Mórmon é verdadeiro’. 
Esse pensamento veio acompanhado de uma paz 
indescritível. Adormeci de novo e mais tarde acordei 
com o mesmo pensamento e sentimento.

Desde esse dia, nunca mais duvidei que Joseph Smith 
fosse um profeta verdadeiro. Sei que esta é a obra do 
Salvador e que o Pai Celestial responderá a nossas 
súplicas sinceras” (“Como Eu Sei”, A Liahona, outubro 
de 2011, p. 64).

 3.  Pense no quanto você deseja ter um testemunho forte 
da veracidade do Livro de Mórmon. Escreva em seu diário 

de estudo das escrituras algumas coisas que você já fez para adqui-
rir um testemunho do Livro de Mórmon. Em seguida, escreva o que 
você pode fazer para adquirir um testemunho mais forte do Livro de 
Mórmon.

Leia Morôni 10:4 e identifique o que Morôni testificou 
que Deus faria por aqueles que seguissem esse pro-
cesso de ler, lembrar, meditar e perguntar. Você pode 
marcar essa promessa em suas escrituras. (Morôni 
10:4–5 é uma passagem de domínio das escrituras.)

Leia Morôni 10:5–7 e identifique o que mais Morôni 
prometeu que podemos saber por meio do Espírito 
Santo.

Um princípio que podemos aprender com Morôni 
10:3–7 é: Se buscarmos com fé, poderemos receber 
um testemunho do Livro de Mórmon e de Jesus 
Cristo por meio do Espírito Santo. Você pode escre-
ver isso em suas escrituras ao lado desses versículos.

 4. Faça o seguinte em seu diário de estudo das 
escrituras.

 a. Registre como o empenho de ler, lembrar, meditar e orar 
neste ano fortaleceu seu testemunho do Livro de Mórmon e as 
verdades que ele ensina ou como ajudou você a adquirir um tes-
temunho dele.
 b. Pense numa ocasião em que você sentiu o Espírito Santo 
testificar para você da veracidade do Livro de Mórmon ou de 
outra verdade do evangelho. É importante lembrar que a maio-
ria das revelações não chega de maneira espetacular. A maioria 
das pessoas sente inspirações serenas e sutis do Espírito Santo, 
como uma sensação cálida e tranquila ou uma confirmação da 
verdade. O Espírito também pode testificar das verdades do 
evangelho linha sobre linha, ajudando-nos a aprender as ver-
dades gradualmente ao longo do tempo. Escreva sobre uma 
ocasião em que você sentiu o testemunho confirmador do Espí-
rito Santo.
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Morôni 10:27–29
Morôni testificou que nos veria no tribunal de Deus
Leia Morôni 10:27–29 e pense em como esses versículos 
ensinam a seguinte verdade: Aqueles que receberem o 
Livro de Mórmon responderão a Deus pela maneira 
como o trataram. Imagine que você tenha a oportuni-
dade de encontrar-se com Morôni no tribunal de Deus. 
Pense no que diria a ele sobre o Livro de Mórmon e 
como ele influenciou sua vida.

Domínio das Escrituras — Morôni 10:4–5
Caso memorize Morôni 10:4–5, isso será de grande 
valia para levar a mensagem do Livro de Mórmon às 
pessoas. Pense na possibilidade de reservar um pouco 
de tempo agora para decorar essa passagem palavra 
por palavra. Uma estratégia é lê-la em voz alta várias 
vezes. Em seguida, escreva-a palavra por palavra três 
vezes numa folha ou em seu diário de estudo das escri-
turas. Quando terminar, veja se consegue recitar esses 
versículos de cor.

 5. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 10:1–7, 27–29 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:

UNIDADE 32: DIA 4

Morôni 10:8–26, 
30–34
Introdução
Depois de ensinar sobre como adquirir um testemunho 
da veracidade de todas as coisas por meio do Espírito 
Santo, Morôni exortou aqueles que lessem suas pala-
vras a reconhecer e receber dons espirituais. Morôni 
encerrou o registro do Livro de Mórmon exortando 
todos a virem a Jesus Cristo, a se apegarem a toda boa 
dádiva que Ele oferece e a serem aperfeiçoados Nele.

Morôni 10:8–26
Morôni ensina sobre os dons do Espírito e seu propósito 
na obra do Senhor
Pense numa ocasião em que o Pai Celestial o aben-
çoou para conseguir fazer algo que não poderia ter 
feito sozinho. Em seu último capítulo, Morôni prestou 
testemunho do auxílio e da força que o Senhor pode 
nos proporcionar. Leia Morôni 10:8 e procure o trecho 
que descreve os dons ou as bênçãos espirituais que o 
Pai Celestial concede a Seus filhos fiéis.

Os “dons de Deus” mencionados por Morôni em Morôni 
10:8 também são conhecidos como “dons do Espírito” ou 
“dons espirituais”. Você pode marcar a expressão “dons 
de Deus” em suas escrituras. Escreva a seguinte verdade 
em suas escrituras ao lado de Morôni 10:8: Deus con-
cede dons do Espírito para o benefício de Seus filhos. 
O verbo “beneficiar” significa favorecer ou ajudar.

Leia Morôni 10:9–16 e marque cada dom espiritual 
mencionado por Morôni. É importante saber que os 
dons espirituais citados por Morôni não passam de 
alguns exemplos dos muitos dons espirituais existen-
tes. O Élder Marvin J. Ashton, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou que “Deus conferiu a cada um de 
nós um ou mais talentos especiais”:

“A meu ver, uma das maiores tragédias da 
vida é quando uma pessoa acha que não 
possui talentos ou dons. (…) Se concluir-
mos que não temos dons ao nos julgar-
mos pela estatura, a inteligência, as notas 
escolares, as riquezas materiais, a posição 

social ou a aparência externa estaremos sendo não só 
injustos, mas também insensatos. (…)

(…) De modo aleatório, citarei alguns dons que, apesar 
de nem sempre serem evidentes ou notados, são muito 
importantes. Entre esses dons podem estar os seus — 
dons não tão visíveis, mas ainda assim reais e valiosos.

Examinemos alguns desses dons menos perceptíveis: 
o dom de pedir; o dom de ouvir; o dom de escutar e 
acatar a voz mansa e delicada; o dom de chorar; o dom 
de evitar contendas; o dom de ser agradável; o dom de 
evitar vãs repetições; o dom de buscar a retidão; o dom 
de não julgar; o dom de buscar a orientação de Deus; o 
dom de ser discípulo; o dom de se importar com o pró-
ximo; o dom de ser capaz de ponderar; o dom de orar; 
o dom de prestar um testemunho vigoroso; e o dom de 
receber o Espírito Santo.
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Devemos lembrar que a todo homem é concedido um 
dom pelo Espírito de Deus [ver D&C 46:11–12]. Temos 
o direito e a responsabilidade de aceitar nossos dons e 
partilhá-los. Os dons e poderes de Deus estão ao alcance 
de todos nós” (“There Are Many Gifts”, Ensign, novem-
bro de 1987, p. 20).

Leia Morôni 10:17 e observe o ensinamento de Morôni 
de que todos os membros fiéis da Igreja possuem pelo 
menos um dom espiritual (ver também D&C 46:11). O 
Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
ensinou que “os dons do Espírito (…) ajudarão todos 
nós a alcançarmos a meta da vida eterna.

“Esses dons do Espírito estão circunscritos 
no dom do Espírito Santo. O Espírito Santo 
é o terceiro membro da Trindade eterna e 
é identificado como o Espírito Santo. O 
Espírito Santo é um dom de Deus que nos 
ajuda a tomar as decisões que nos permiti-

rão encontrar e cumprir nossa missão. (…)

Nestes últimos dias, foi-nos concedido um entendi-
mento dos dons do Espírito por revelação, que se encon-
tra na seção 46 de Doutrina e Convênios. A Seção 46 
identifica, da seguinte maneira, dons específicos do 
Espírito Santo:

‘Pois a todos não são dados todos os dons; pois há 
muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo 
Espírito de Deus’ (v. 11).

Foi-nos indicado claramente que todos nós temos 
um dom ou vários. Será que sabemos qual dom nos 
foi concedido? Estamos tentando descobrir quais são 
nossos dons?” (“Gifts of the Spirit”, Ensign, fevereiro 
de 2002, p. 12).

 1. Pense nos dons espirituais que você recebeu de Deus 
e depois responda a duas das seguintes perguntas (ou a 

todas elas) em seu diário de estudo das escrituras:
 a. De que maneira você já se beneficiou com os dons do Espí-
rito que recebeu?
 b. Que exemplos de dons espirituais você vê na Igreja hoje?
 c. Como você pode usar seus dons espirituais para abençoar 
outras pessoas? De que maneira sua vida já foi abençoada por 
dons alheios?

Pense em como os dons espirituais se manifestaram 
claramente no surgimento do Livro de Mórmon. 
Nos espaços abaixo, identifique os dons espirituais 
visíveis na vida de Joseph Smith, conforme mostra-
dos em cada imagem:

Morôni 10:11 -----------------------------------

Morôni 10:14 -----------------------------------
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Morôni 10:16 -----------------------------------

Morôni prestou testemunho de que precisamos ter fé 
para receber dons espirituais. Ele ensinou que Deus 
“opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos 
homens, o mesmo hoje e amanhã e para sempre” 
(Morôni 10:7). Leia Morôni 10:19, 24 e identifique o 
que impede as pessoas de receber e reconhecer os 
dons espirituais.

 2. Escreva em seu diário de estudo das escrituras por 
que você acha que as pessoas descrentes não conseguem 

reconhecer ou receber o poder e os dons de Deus.

Leia Morôni 10:20–23. Identifique o que Morôni ensi-
nou sobre os importantes dons da fé, da esperança e da 
caridade. Ele testificou que o dom espiritual da fé leva a 
uma bênção maravilhosa. Consulte o versículo 23 para 
encontrar essa bênção. Observe que a palavra conve-
niente significa “desejável” e a frase “todas as coisas que 
me são convenientes” pode significar “todas as coisas 
que eu desejar que faças”. Você pode marcar a frase em 
Morôni 10:23 que ensine o seguinte princípio: Se tiver-
mos fé, conseguiremos fazer o que o Pai Celestial 
deseja que façamos.

 3.  Para ajudar você a reconhecer como esse princípio já 
se cumpriu ou pode cumprir-se em sua vida, escreva algu-

mas frases em seu diário de estudo das escrituras em resposta a 
uma das seguintes frases (ou a ambas):
 a. Vivenciei a promessa feita em Morôni 10:23 quando …
 b. A promessa que se encontra em Morôni 10:23 pode me aju-
dar com …

 4. Pense nos dois princípios que você aprendeu em 
Morôni 10:8–26: Deus concede dons do Espírito para 

o benefício de Seus filhos. Se tivermos fé, conseguiremos 
fazer o que o Pai Celestial deseja que façamos. Responda às 
seguintes perguntas em seu diário de estudo das escrituras:
 a. De que maneira o conhecimento desses dois princípios pode 
ajudar você neste momento em sua vida?
 b. De que maneira esses princípios podem ajudar você com 
oportunidades que poderão vir no futuro?

Morôni 10:30–34
Morôni encerra Seu registro convidando todos a virem a 
Cristo e serem aperfeiçoados Nele

Você acha possível ser perfeito nesta vida? 
O Presidente James E. Faust, da Primeira 
Presidência, explicou o mandamento de 
nos tornarmos perfeitos: “A perfeição é 
uma meta eterna. Embora não nos seja 
possível ser perfeitos na mortalidade, o 

empenho para isso é um mandamento que, por meio 
da Expiação, poderemos cumprir um dia” (“This Is Our 
Day”, Ensign, maio de 1999, p. 19).

Como o Presidente Faust ensinou, a perfeição é uma 
meta pela qual podemos trabalhar agora e alcançar na 
vida vindoura, com o auxílio do Senhor. Morôni con-
cluiu seu testemunho ensinando o que podemos fazer 
para convidar o poder purificador do Salvador para 
nossa vida agora e para sermos, um dia, aperfeiçoados 
por meio de Sua Expiação.

 5. Faça o seguinte quadro em seu diário de estudo das 
escrituras:

O que posso fazer O que Deus promete

Leia Morôni 10:30–33 à procura (a) do que precisamos fazer 
para nos tornarmos puros e, por fim, perfeitos e (b) do que Deus 
promete fazer para nos ajudar. Registre o que você encontrar na 
respectiva coluna de seu quadro.
Escreva a seguinte afirmação abaixo do quadro em 
seu diário de estudo das escrituras ao lado de Morôni 
10:32–33: Se nos achegarmos a Jesus Cristo, pode-
remos ser purificados e aperfeiçoados por meio de 
Sua Expiação.
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Vir a Cristo é um processo para a vida toda. Começa-
mos crendo Nele e depois buscando humildemente Sua 
influência em nossa vida. O processo continua quando 
aceitamos o evangelho, aceitamo-Lo como nosso 
Salvador, arrependemo-nos, fazemos convênio com Ele 
por meio das ordenanças do evangelho e perseveramos 
fielmente na obediência a Seus mandamentos no decor-
rer da vida. Em última análise, teremos vindo a Cristo 
quando tivermos nos tornado como Ele é. Aí poderemos 
viver com Ele nas eternidades.

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, resumiu o convite final de Morôni para vir-
mos a Cristo, que se encontra em Morôni 10:30–33:

“O [testemunho final] de Morôni destaca 
a fé em Cristo, a esperança em Cristo, a 
caridade de Cristo, com a oração para 
que essas três grandiosas virtudes cristãs, 
esses três sublimes princípios cristãos, 
nos levem à pureza. (…)

A súplica final, conclusiva e solitária da pedra angular 
de nossa religião e do livro mais correto jamais escrito é 
que não toquemos em coisas impuras, que permaneça-
mos santos e sem manchas, que sejamos puros. E essa 
pureza só pode ser alcançada por meio do sangue do 
Cordeiro que tomou sobre Si nossas dores e carregou 
nossos pesares, o Cordeiro que foi ferido por nossas 
transgressões e moído por nossas iniquidades, o Cor-
deiro que foi desprezado e afligido, mas do Qual não 
fizemos caso (ver Mosias 14). (…)

Pureza — por meio do sangue do Cordeiro. Essa é a 
súplica do [Livro de Mórmon]” (“A Standard unto My 
People” [Simpósio do SEI sobre o Livro de Mórmon, 9 
de agosto de 1994, p. 15, si.LDS.org).

Leia Morôni 10:32–33 e marque trechos que salientem 
que a única maneira pela qual podemos ser perfeitos é 
“em Cristo”. Isso significa que não podemos alcançar 
a perfeição sozinhos, precisamos valer-nos do poder 
e da graça da Expiação do Salvador. Pondere por que 
necessitamos da Expiação de Jesus Cristo para nos 
tornarmos puros e perfeitos. Você pode marcar trechos 
de Morôni 10:32–33 que você considere alentadores ao 
empenhar-se para ser puro e alcançar a meta eterna da 
perfeição.

Releia o que você escreveu abaixo de “O que posso 
fazer” no quadro em seu diário de estudo das escri-
turas. Escolha uma ação que lá aparece e reflita 
sobre como você pode ser mais diligente nessa 
área de sua vida.

Leia Morôni 10:34 e procure evidências da fé que 
Morôni tinha em Jesus Cristo e de sua esperança em 
alcançar a vida eterna. Nós também podemos ter fé e 
esperança ao fazermos da leitura do Livro de Mórmon 
um objetivo para toda a vida e aplicarmos as verdades 
ensinadas em suas páginas.

 6. Ao concluir este curso de estudo do Livro de Mórmon, 
responda às seguintes perguntas em seu diário de estudo 

das escrituras e esteja preparado para relatar suas respostas ao 
professor:
 a. Que diferença o estudo do Livro de Mórmon fez em sua vida 
neste ano?
 b. Que lições ou princípios ajudaram você a “vir a Cristo” e for-
taleceram sua fé no Salvador?
 c. Qual é seu testemunho do Livro de Mórmon?

 7. Escreva o seguinte no final das designações de hoje 
em seu diário de estudo das escrituras:

Estudei Morôni 10:8–26, 30–34 e completei esta lição em (data).

Perguntas adicionais, pensamentos e ideias que gostaria de com-
partilhar com meu professor:
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