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Instruções para os
Professores
O Objetivo dos Seminários e Institutos de Religião declara: “Ensinamos aos alunos
as doutrinas e os princípios do evangelho de acordo com as escrituras e as palavras
dos profetas” (Ensinar e Aprender o Evangelho: Manual para Professores e Líderes dos
Seminários e Institutos de Religião, 2012, p. x). No Seminário isso é basicamente
realizado por meio de um estudo sequencial das escrituras, seguindo o fluxo natural
dos livros e versículos de um volume de escrituras do início ao fim. O Élder
David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: “Essa é a primeira e a
mais fundamental maneira de se obter água viva” (“Um Reservatório de Água
Viva”, serão do Sistema Educacional da Igreja para jovens adultos, 4 de fevereiro de
2007, p. 3, lds.org/media-library).

Outra maneira de ajudarmos os alunos a entender, acreditar e viver a doutrina de
Jesus Cristo é por meio do Domínio Doutrinário. O Domínio Doutrinário
complementa o estudo sequencial das escrituras oferecendo oportunidades para os
alunos estudarem a doutrina do evangelho de Jesus Cristo por tópicos.

O Presidente Boyd K. Packer (1924–2015), do Quórum dos Doze Apóstolos,
ensinou por que esse método doutrinário de estudo também é benéfico: “As
doutrinas individuais do evangelho não estão plenamente explicadas em um único
lugar das escrituras, tampouco estão apresentadas em ordem ou sequência.
Precisam ser reunidas, uma parte aqui, outra ali. Às vezes são encontradas em
grandes segmentos, mas na maioria das vezes são pequenos trechos espalhados ao
longo dos capítulos e versículos” (“O Grande Plano de Felicidade”, Ensino no
Seminário: Textos Preparatórios, manual do Sistema Educacional da Igreja, 2004,
p. 73).

O estudo sequencial das escrituras e do Domínio Doutrinário são atividades
complementares, e ambos são elementos importantes da experiência dos alunos no
Seminário.

O Domínio Doutrinário faz melhorias e substitui programas anteriores dos
Seminários e Institutos de Religião, tais como o domínio de estudo das escrituras e
o estudo de Doutrinas Básicas. O Domínio Doutrinário tem a intenção de ajudar os
alunos a atingir os seguintes resultados:

1. Aprender e aplicar os princípios divinos para adquirir conhecimento espiritual.

2. Dominar a doutrina do evangelho de Jesus Cristo e as passagens das escrituras
em que essa doutrina é ensinada. Vamos nos concentrar particularmente na
doutrina relacionada aos nove tópicos seguintes:

• A Trindade

• O Plano de Salvação

• A Expiação de Jesus Cristo

• A Restauração
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• Profetas e Revelação

• O Sacerdócio e as Chaves do Sacerdócio

• Ordenanças e Convênios

• O Casamento e a Família

• Os Mandamentos

Os Seminários e Institutos de Religião produziram materiais de instrução para
ajudar professores e alunos a atingir esses resultados. Esses materiais incluem o
Documento Principal de Domínio Doutrinário e o material de Domínio Doutrinário do
professor. (Observação: O material de Domínio Doutrinário do professor estará
disponível para todos os quatro cursos do Seminário.)

Documento Principal de Domínio Doutrinário
O Documento Principal de Domínio Doutrinário é direcionado aos alunos. Ele consiste
de (1) uma introdução que explica o que é o Domínio Doutrinário e como será útil
para eles, (2) instruções que ensinam princípios sobre como adquirir conhecimento
espiritual e (3) uma seção sobre os nove tópicos doutrinários relacionados
anteriormente. Cada tópico doutrinário inclui declarações de doutrina relevantes
para a vida dos alunos e que serão importantes que eles entendam, acreditem e
apliquem.

Algumas das doutrinas e alguns dos princípios nas seções “Adquirir Conhecimento
Espiritual” e “Tópicos Doutrinários” do Documento Principal de Domínio Doutrinário
são confirmados pelas passagens de domínio doutrinário. Há 25 passagens de
domínio doutrinário para cada curso de estudo (Velho Testamento, Novo
Testamento, Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios e História da Igreja), com
um total de 100 passagens. Uma lista dessas passagens se encontra no final do
Documento Principal de Domínio Doutrinário. Ajudar os alunos a lembrarem e
localizarem essas passagens e a entenderem como as passagens ensinam a
doutrina do Salvador é parte importante de seu trabalho como professor.

Cada uma das 100 passagens de domínio doutrinário é usada para reforçar
diretamente uma declaração de doutrina no Documento Principal de Domínio
Doutrinário. Por exemplo, Joseph Smith—História 1:15–20 é citada no tópico
doutrinário 4, “A Restauração”, para afirmar a doutrina de que Deus, o Pai, e Seu
Filho, Jesus Cristo, apareceram a Joseph Smith em resposta à oração de
Joseph, e que Eles o chamaram para ser o Profeta da Restauração. Entretanto,
essa passagem de domínio doutrinário também pode ser usada para afirmar a
doutrina no tópico 1, “A Trindade”, de que há três Personagens distintos na
Trindade: Deus, o Pai Eterno; Seu Filho, Jesus Cristo; e o Espírito Santo.
Portanto, essa passagem de domínio doutrinário está listada como uma referência
relacionada a esse tópico.

Observar onde cada passagem de domínio doutrinário é citada permite saber em
qual experiência de aprendizado essa passagem específica será tratada no material
de Domínio Doutrinário do professor para o curso de estudo do ano. No exemplo
anterior, Joseph Smith—História 1:15–20 será tratada na experiência de
aprendizado de “A Restauração” no Doctrinal Mastery Doctrine and Covenants and
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Church History Teacher Material [Domínio Doutrinário de Doutrina e Convênios e
História da Igreja — Material do Professor].

Nem todo tópico doutrinário receberá a mesma ênfase todos os anos. Apesar de
cada tópico doutrinário ser estudado todos os anos, apenas as declarações
específicas que são confirmadas pelas passagens de domínio doutrinário relativas
ao curso de estudo de determinado ano serão enfatizadas nas experiências de
aprendizado de Domínio Doutrinário daquele ano.

Domínio Doutrinário — Material do Professor
O currículo de Domínio Doutrinário consiste de dez experiências de aprendizado
que deverão ser apresentadas durante o curso de estudo daquele ano. Em muitos
casos, o material de instruções de cada experiência de aprendizado precisará ser
ensinado em mais de uma aula.

A primeira experiência de aprendizado concentra-se em ajudar os alunos a
aprender e a aplicar os princípios relacionados à aquisição de conhecimento
espiritual. Isso deve ser ensinado nas primeiras duas semanas do ano letivo. Essa
experiência vai ajudar os alunos a captar a visão do domínio doutrinário. Além
disso, os princípios ensinados nessa experiência de aprendizado fornecem uma
base que vai ajudar no estudo das experiências de aprendizado subsequentes, que
serão ensinadas durante o restante do ano.

Cada uma das experiências de aprendizado subsequentes baseia-se em um dos
nove tópicos doutrinários listados previamente. Elas foram desenvolvidas para
ajudar os alunos a entender a doutrina do Salvador de maneira mais profunda e a
aplicá-la prontamente em sua vida. Cada uma dessas experiências de aprendizado
consiste de três partes: “Entender a Doutrina”, “Exercícios Práticos” e “Revisão de
Domínio Doutrinário”.

Entender a Doutrina. Essa parte da experiência de aprendizado inclui uma série
de atividades de aprendizado ou segmentos que podem ser ensinados durante uma
ou mais aulas. Essas atividades ajudarão os alunos a entender mais profundamente
cada tópico doutrinário e declarações específicas de doutrina associadas a
cada tópico.

Os segmentos “Entender a Doutrina” geralmente começam com um estudo do
tópico doutrinário no Documento Principal de Domínio Doutrinário. Além disso, os
segmentos concentram-se em declarações específicas da doutrina confirmadas
pelas passagens de domínio doutrinário específicas do volume de escrituras do
curso de estudo daquele ano. Por exemplo, na experiência de aprendizado para “A
Trindade” no Domínio Doutrinário do Livro de Mórmon — Material do Professor, os
professores são instruídos a ajudar os alunos a dominarem 2 Néfi 26:33, 3 Néfi
11:10–11, 3 Néfi 12:48 e 3 Néfi 18:15, 20–21. À medida que os alunos estudarem o
Novo Testamento e Doutrina e Convênios e a História da Igreja durante os outros
anos do Seminário, eles vão se concentrar em outras passagens de domínio
doutrinário que confirmam as declarações da doutrina relativas ao tópico “A
Trindade” no Documento Principal de Domínio Doutrinário.

Nos segmentos “Entender a Doutrina”, os alunos são incentivados a localizar,
marcar e estudar as passagens de domínio doutrinário para que possam usá-las
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para ensinar e explicar as declarações da doutrina que a passagem confirma. Se
desejar, acrescente outras atividades conforme necessário para ajudar os alunos a
dominar as declarações de doutrina e as passagens de domínio doutrinário.

Exercícios Práticos. A maioria das experiências de aprendizado fornece pelo
menos um exercício prático para os alunos. Esses exercícios consistem tipicamente
de estudos de caso, dramatizações, situações ou perguntas dos quais os alunos
podem participar, debater em grupos pequenos ou discutir em classe. Esses
exercícios são vitais para ajudar os alunos a entender como as declarações
doutrinárias que estão aprendendo são relevantes para as situações da vida
moderna. Os exercícios também salientam como a doutrina que os alunos
aprenderam pode abençoá-los e ajudá-los a viver e ensinar o evangelho, bem como
a explicar suas crenças de uma maneira não ameaçadora e inofensiva.

Revisão de Domínio Doutrinário. Cada experiência de aprendizado inclui uma
seção com ideias para ajudá-lo a fazer com os alunos uma revisão das declarações
doutrinárias e respectivas passagens de domínio doutrinário que eles aprenderam
durante o ano letivo. O propósito das atividades de “Revisão de Domínio
Doutrinário” é ajudar os alunos a atingir os seguintes resultados para o Domínio
Doutrinário: Saber como as declarações de doutrina são ensinadas nas passagens
de escrituras do domínio doutrinário e ser capazes de lembrarem-se e localizar
essas passagens; explicar cada declaração de doutrina com clareza, utilizando as
passagens de domínio doutrinário associadas; e aplicar o que aprenderam em suas
escolhas diárias e em suas respostas a questões doutrinárias, sociais e históricas, e
dúvidas (ver “Introdução ao Domínio Doutrinário” no Documento Principal de
Domínio Doutrinário).

Embora as estimativas de tempo não sejam incluídas nas atividades de “Revisão de
Domínio Doutrinário”, o tempo é atribuído para as atividades de revisão no guia de
andamento no final destas instruções. Por exemplo, são atribuídos 150 minutos
para o tópico de aquisição de conhecimento espiritual. Em virtude de as
experiências de aprendizado para esse tópico exigirem aproximadamente 80
minutos, você tem um adicional de 70 minutos para revisar os princípios, as
declarações de doutrina e as passagens de domínio doutrinário relacionadas com a
aquisição de conhecimento espiritual. Nesse exemplo, o tempo previsto para
revisão poderia ser distribuído por mais duas ou três semanas.

Examinar com frequência as declarações doutrinárias e as passagens de domínio
doutrinário usadas para confirmá-las ajudará os alunos em seu empenho de
dominá-las. No entanto, tenha cuidado para não permitir que as atividades de
“Revisão de Domínio Doutrinário” superem o ensino sequencial das escrituras ou
os resultados planejados para o Domínio Doutrinário.

Implementar o Domínio Doutrinário
O Domínio Doutrinário é implementado de maneira diferente, com base no tipo de
programa do Seminário no qual os alunos estão matriculados: Seminário diário
(programa matutino e em horário escolar), Seminário online ou Seminário de
Estudo no Lar.

INSTRUÇÕES PARA OS PROFESSORES

viii



Domínio Doutrinário no Seminário Diário
O Domínio Doutrinário não substitui o ensino sequencial das escrituras no
Seminário. É previsto que você gaste aproximadamente 30 minutos da aula por
semana durante o ano letivo com o Domínio Doutrinário. Implementar o Domínio
Doutrinário enquanto ensina o Livro de Mórmon sequencialmente vai exigir que
você comece a aula no horário e use seu tempo em sala de aula com eficiência.

A quantidade de semanas usadas em cada uma das dez experiências de
aprendizado do Domínio Doutrinário vai variar dependendo da quantidade de
declarações doutrinárias e das passagens de domínio doutrinário a serem
enfatizadas e estudadas naquele tópico da doutrina. Alguns tópicos serão
concluídos adequadamente em uma semana, enquanto outros precisarão de mais
semanas para isso (ver “Guia de Andamento do Domínio Doutrinário do Livro de
Mórmon” no final desta seção).

A parte “Entender a Doutrina” de cada experiência de aprendizado do Domínio
Doutrinário é dividida em atividades de aprendizado (segmentos) que geralmente
podem ser concluídas em 5 ou 10 minutos cada uma. Isso permite uma abordagem
flexível para usar o tempo da aula com o Domínio Doutrinário. Por exemplo, um
dia você pode planejar usar uma ou duas atividades de aprendizado durante a aula,
enquanto que, em outro dia, pode precisar de uma aula inteira para estudar o bloco
de escrituras, não restando tempo para o Domínio Doutrinário. Algumas atividades
de aprendizado necessitam de mais tempo, portanto faça-as em um dia em que
haja mais flexibilidade de tempo (ver “Guia de Andamento para os Professores do
Seminário Diário” e “Sugestões para os Dias Flexíveis” no apêndice do manual do
professor).

Se você ensinar o Domínio Doutrinário no mesmo dia em que também vai ensinar
uma lição sequencial em um bloco de escrituras, tenha cuidado para não permitir
que a quantidade de tempo gasto ensinando o Domínio Doutrinário infrinja o
tempo necessário para ensinar as escrituras sequencialmente. (Por exemplo, os
segmentos “Entender a Doutrina” de 5 minutos não devem durar regularmente 20
minutos, deixando pouco tempo para ensinar o Livro de Mórmon
sequencialmente.) Além disso, pode ser útil explicar aos alunos que eles vão
trabalhar no Domínio Doutrinário por um certo período de tempo (tais como 5 ou
10 minutos no início da aula) e depois vão estudar um determinado bloco de
escrituras (como 2 Néfi 4) pelo restante da aula.

Embora possa haver ocasiões em que você ou seus alunos reconheçam conexões
entre o material de Domínio Doutrinário que você estuda e um determinado bloco
de escrituras, evite impor indevidamente princípios e declarações de doutrina do
Documento Principal de Domínio Doutrinário em um bloco de escrituras. Fazer isso
pode impedir que os alunos entendam a intenção do autor inspirado do bloco de
escrituras.

Além de utilizar as passagens de escrituras do domínio doutrinário por tópico como
parte do Domínio Doutrinário, você deve enfatizar essas mesmas passagens ao
encontrá-las em seu estudo sequencial das escrituras com os alunos. Fazer isso vai
ajudar os alunos a obter mais entendimento do contexto e do conteúdo de cada
passagem, assim como ressaltar a importância das doutrinas que cada
passagem ensina.
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No Seminário diário, o Domínio Doutrinário faz melhorias e substitui o programa
de domínio das escrituras. Para essas passagens de domínio doutrinário
identificadas anteriormente como passagens de domínio das escrituras, o Livro de
Mórmon: Manual do Professor do Seminário contém sugestões e atividades de
aprendizado que o ajudarão a dar a devida ênfase à passagem em seu estudo
sequencial das escrituras com os alunos. Onde as passagens de domínio
doutrinário forem novas, o manual do professor não vai identificar as passagens
como tais; será importante que você enfatize as passagens de maneira adequada
como parte do estudo sequencial das escrituras.

Algumas passagens de escrituras estão identificadas no Livro de Mórmon: Manual do
Professor do Seminário como passagens de domínio das escrituras, mas não são
passagens de domínio doutrinário. Essas passagens não devem mais ser
enfatizadas de acordo com as instruções de domínio das escrituras do manual, mas
devem ser estudadas no curso normal do estudo sequencial das escrituras.

Como você vai precisar do tempo de aula limitado atribuído para o Domínio
Doutrinário para concentrar-se em um estudo de doutrina, para as passagens de
domínio doutrinário e para preencher os exercícios práticos e atividades de revisão,
provavelmente não terá tempo para as atividades de memorização em classe.
Contudo, como a memorização de passagens de escritura pode abençoar os alunos,
você pode pedir aos alunos que memorizem as passagens de domínio doutrinário
fora da classe.

Guia de Andamento do Domínio Doutrinário do Livro de Mórmon
A quantidade de semanas usadas em cada uma das dez experiências de
aprendizado do Livro de Mórmon vai variar dependendo da quantidade de
declarações-chave de doutrina e das passagens de escrituras a serem estudadas
naquele tópico da doutrina. Aproximadamente 30 minutos por semana devem ser
usados no Domínio Doutrinário usando as seguintes atividades de aprendizado:

• Entender os Segmentos de Doutrina

• Exercícios Práticos

• Atividades de Revisão de Domínio Doutrinário

Por exemplo, no guia de andamento anexo, quatro semanas são usadas para as
atividades de Domínio Doutrinário relacionadas à Trindade. Durante a primeira
semana, você pode fazer os três primeiros segmentos de “Entender a Doutrina”.
Para a segunda semana, você pode escolher fazer os segmentos de 4 a 6. Na
terceira semana, você pode fazer os segmentos 7 e 8. E na quarta semana, você
pode fazer o exercício prático e a atividade de “Revisão de Domínio Doutrinário”.

Examinar o currículo no Livro de Mórmon: Manual do Professor do Seminário da
semana seguinte com as atividades de aprendizado do Domínio Doutrinário
contidas neste Domínio Doutrinário do Livro de Mórmon — Material do Professor vai
ajudá-lo a planejar e separar um tempo da aula para o Domínio Doutrinário. Talvez
seja preciso identificar partes da lição que possam ser resumidas para arranjar
tempo para as atividades de aprendizado e exercícios práticos do Domínio
Doutrinário.
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O guia de andamento a seguir baseia-se na abordagem de ensinar tópicos
doutrinários na sequência em que ocorrem no Documento Principal de Domínio
Doutrinário. Entretanto, desde que a experiência de aprendizado sobre “Adquirir
Conhecimento Espiritual” seja ensinada em primeiro lugar, os outros tópicos
doutrinários podem ser ensinados em qualquer ordem. Pense nas duas abordagens
a seguir:

• Ensine os tópicos doutrinários na sequência em que ocorrem no Documento
Principal de Domínio Doutrinário (começando por “A Trindade” e terminando
com “Os Mandamentos”).

• Na medida do possível, alinhe o estudo dos alunos sobre os tópicos
doutrinários com aqueles que eles vão estudar nas reuniões de domingo (ver
Vem, e Segue-me: Recursos de Aprendizado para os Jovens em LDS.org).

Guia de Andamento

Semana Tópico Doutrinário (com o número aproximado de minutos atribuídos)

1

2

3

4

5

Adquirir Conhecimento Espiritual (150 minutos)

6

7

8

9

A Trindade (120 minutos)

10

11

12

O Plano de Salvação (90 minutos)

13

14

15

16

17

18

A Expiação de Jesus Cristo (180 minutos)

19 A Restauração (30 minutos)

20 Profetas e Revelação (30 minutos)
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Guia de Andamento

Semana Tópico Doutrinário (com o número aproximado de minutos atribuídos)

21 O Sacerdócio e as Chaves do Sacerdócio (30 minutos)

22

23

24

Ordenanças e Convênios (90 minutos)

25

26

O Casamento e a Família (60 minutos)

27

28

29

30

31

32

Os Mandamentos (180 minutos)

Domínio Doutrinário no Seminário Online
As atividades de aprendizado de Domínio Doutrinário serão incorporadas nas aulas
do Seminário online. Se você ensinar a uma classe do Seminário online, será útil
revisar a seção anterior sobre “Domínio Doutrinário no Seminário Diário” para
ajudá-lo a entender princípios e práticas importantes que podem ser adaptados e
aplicados em um ambiente de Seminário online.

Domínio Doutrinário no Seminário de Estudo no Lar
Até o momento, os materiais dos professores e alunos do Seminário de estudo no
lar não foram atualizados para incluir o conteúdo do Domínio Doutrinário.
Portanto, os professores e alunos devem continuar a usar os materiais de estudo no
lar e as atividades de domínio das escrituras. Até que os materiais de estudo no lar
sejam atualizados, recomenda-se que os professores deem aos alunos cópias do
Documento Principal de Domínio Doutrinário e incentive-os a estudar esse
documento e as passagens de domínio doutrinário sozinhos.

INSTRUÇÕES PARA OS PROFESSORES
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Adquirir Conhecimento
Espiritual
Observação: As partes 1 e 2 desta experiência de aprendizado podem ser ensinadas
durante o curso em duas aulas de 40 minutos, ou podem ser combinadas e
ensinadas em uma aula de 80 minutos. Se você tiver menos de 180 dias para dar
aulas, você pode ensinar a parte 1 desta experiência de aprendizado em vez da lição
1, “O papel do aluno”, no Livro de Mórmon: Manual do Professor do Seminário.

Parte 1 (40 minutos)
Aumentar Nosso Entendimento e Testemunho da Verdade Espiritual
Peça a um aluno que leia em voz alta o seguinte relato da irmã Sheri L. Dew, que
foi segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro:

“Uma moça maravilhosa (…) me telefonou, angustiada. Em meio a soluços, ela
desabafou: ‘Não sei se acredito mais que a Igreja é verdadeira e estou com medo.
E se eu e minha família não ficarmos juntas para sempre?’” (Sheri Dew, “Will
You Engage in the Wrestle?” [Você Participará da Luta?], Devocional da
Universidade Brigham Young–Idaho, 17 de maio de 2016, byui.edu/devotionals).

Peça aos alunos que ponderem se eles ou alguém que conhecem passou por
preocupações e sentimentos semelhantes aos que passou a jovem que falou com a
irmã Dew.

• Se essa moça viesse até você pedindo ajuda, o que poderia dizer ou fazer para
ajudá-la?

Peça a outro aluno que continue lendo em voz alta o relato da irmã Dew:

“Perguntei: ‘Você quer um testemunho?’ ‘Sim’, disse ela.

‘Você está disposta a trabalhar para isso?’ Novamente: ‘Sim’” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in
the Wrestle?”, byui.edu/devotionals).

• Por que você acha que pode ter sido útil perguntar a essa moça se ela desejava
um testemunho do evangelho e se ela estava disposta a trabalhar para isso?

Explique-lhes que, durante sua experiência no Seminário, os alunos terão muitas
oportunidades de trabalhar para aumentar o entendimento e testemunho do
evangelho, e para aprender como encontrar respostas para suas perguntas e as
perguntas que outras pessoas possam ter sobre a Igreja — inclusive seus
ensinamentos e sua história. Uma oportunidade que eles têm de fazer isso é por
meio do Domínio Doutrinário. O Domínio Doutrinário inclui buscar aprender e
aplicar princípios para adquirir conhecimento espiritual e desenvolver um
entendimento mais profundo das doutrinas-chave do evangelho de Jesus Cristo.
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Deus É a Fonte de Toda a Sabedoria
Forneça cópias aos alunos do Documento Principal de Domínio Doutrinário e
peça-lhes que abram na seção “Adquirir Conhecimento Espiritual”. Peça a um
aluno que leia em voz alta o primeiro parágrafo. Peça à classe que acompanhe a
leitura e identifique o que ele ensina a respeito da fonte de toda a verdade.

• Quem é a fonte de toda a verdade? Peça aos alunos que marquem a seguinte
doutrina: Deus conhece todas as coisas e é a fonte de toda a verdade.

• Qual passagem do domínio doutrinário reforça essa doutrina? (Você pode pedir
aos alunos que marquem Mosias 4:9 de modo diferente em suas escrituras para
que consigam localizá-la facilmente.)

Peça a um aluno que leia Mosias 4:9 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a
leitura e identifique como esse versículo nos ajuda a entender por que devemos
confiar em Deus ao buscarmos a verdade.

• Que palavras ou frases nesse versículo nos ajudam a entender por que devemos
confiar em Deus ao buscarmos a verdade?

• Que experiências o ajudaram a saber que Deus conhece todas as coisas e é a
fonte de toda a verdade? (Você pode lembrar aos alunos de não contarem
experiências muito sagradas ou pessoais.)

Como Adquirir Conhecimento Espiritual
Escreva o seguinte título no quadro: O Padrão Que Deus Concedeu para Ajudar-nos a
Adquirir Conhecimento Espiritual.

• Como você explicaria o que é um padrão? (Ajude os alunos a entender que uma
definição de padrão é um modelo que nos ajuda a entender a maneira correta
de fazer alguma coisa — especialmente algo que será feito repetidamente.
Como exemplo você pode mostrar um modelo que pode ser usado para fazer
alguma coisa.)

Peça a um aluno que leia em voz alta o segundo parágrafo da seção “Adquirir
Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de Domínio Doutrinário. Peça à
classe que acompanhe a leitura e identifique quatro coisas que devemos fazer para
seguir o padrão que Deus concedeu para ajudar-nos a adquirir conhecimento
espiritual.

• Com base no que lemos nesse parágrafo, que quatro coisas devemos fazer para
seguir o padrão que Deus concedeu para ajudar-nos a adquirir conhecimento
espiritual?

Escreva as respostas dos alunos embaixo do título no quadro da seguinte maneira:

1. Ter um desejo honesto de conhecer a verdade.

2. Estar disposto a viver de acordo com a verdade que Deus revelou.

3. Buscar a verdade por meio da oração.

4. Buscar a verdade por meio de um estudo sério da palavra de Deus.

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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Pergunte à classe:

• Por que você acha que é importante para nós aplicarmos o padrão de Deus para
a aquisição de conhecimento espiritual todos os dias e não apenas quando
temos perguntas ou dúvidas preocupantes? (É importante podermos aplicar
esse padrão todos os dias, porque fazer essas coisas convida o Espírito do
Senhor a sempre estar conosco e pode ajudar-nos a reconhecer a influência do
Espírito Santo. Ao seguir esse padrão de forma consistente, demonstramos ao
Senhor nosso desejo de adquirir conhecimento espiritual o tempo todo — não
só quando temos perguntas ou dúvidas preocupantes.)

Mencione novamente aos alunos o segundo parágrafo da seção “Adquirir
Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de Domínio Doutrinário.

• Quais das passagens de domínio doutrinário do Livro de Mórmon reforçam o
padrão de Deus para a aquisição de conhecimento espiritual? (Quando os
alunos responderem, escreva as seguintes referências no quadro: Morôni 10:4–5;
2 Néfi 32:8–9; 2 Néfi 32:3. Essa é a ordem das escrituras no segundo parágrafo.)

Separe os alunos em três grupos. Peça a cada grupo que estude uma passagem de
domínio doutrinário do Livro de Mórmon relacionada no quadro e identifique
frases nas escrituras que ensinam o padrão de Deus para a aquisição de
conhecimento espiritual. Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça a um ou mais
alunos de cada grupo que relatem o que encontraram. Depois que eles falarem,
você pode fazer perguntas como:

• O que você acha que significa “[perguntar] a Deus (…) com um coração sincero
e com real intenção” (Morôni 10:4)? (Ajude os alunos a entender que essa frase
significa que realmente desejamos receber uma resposta de Deus e
pretendemos agir de acordo com a resposta que recebermos.)

Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Presidente
Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“‘Real intenção’ significa que queremos realmente seguir a instrução divina
recebida” (Russell M. Nelson, “Pedir, Buscar, Bater”, A Liahona, novembro de
2009, p. 81).

• Por que você acha que é importante que busquemos a verdade com um coração
sincero e que realmente tenhamos a intenção de seguir a orientação que Deus
nos dá?

• O que você acha que significa “orar sempre” (2 Néfi 32:9)?

• Qual você acha que é a diferença entre ler casualmente e “[banquetear-se] com
as palavras de Cristo” (2 Néfi 32:3)?

• De que maneira escolher orar sempre e banquetear-se com as palavras de Cristo
pode nos ajudar a adquirir conhecimento espiritual?

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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Peça aos alunos que contem experiências que tiveram ao aplicar o padrão de Deus
para a aquisição de conhecimento espiritual. Depois que eles falarem, peça-lhes
que também expliquem quais bênçãos receberam como resultado. Você também
pode contar uma experiência.

Fazer Perguntas e Buscar Respostas É uma Parte Fundamental do Nosso
Empenho para Conhecer a Verdade
Peça aos alunos que ponderem se eles acham que é bom para as pessoas fazer
perguntas sobre os ensinamentos da Igreja ou os aspectos da história da Igreja que
podem ser difíceis de entender.

Peça a um aluno que leia em voz alta o terceiro parágrafo da seção “Adquirir
Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de Domínio Doutrinário. Peça aos
alunos que acompanhem a leitura e identifiquem o que esse parágrafo ensina sobre
a função de fazer perguntas e buscar respostas em nosso empenho para aprender a
verdade.

• Qual é a função de fazer perguntas e buscar respostas em nosso empenho para
aprender a verdade? (Depois que os alunos responderem, escreva no quadro a
seguinte declaração sobre a verdade: Fazer perguntas e buscar respostas é
uma parte essencial do nosso empenho para aprender a verdade.)

• Por que você acha que fazer perguntas e buscar respostas é uma parte
fundamental do nosso empenho para aprender a verdade?

• De acordo com o que aprendemos no terceiro parágrafo, por que nossa atitude
e intenção são importantes quando fazemos perguntas? (Ajude os alunos a
identificar a seguinte verdade: A atitude e a intenção com que fazemos
perguntas e buscamos respostas vão afetar significativamente nossa
capacidade de aprender por meio do Espírito Santo. Você pode sugerir aos
alunos que marquem esse princípio no exemplar deles do Documento Principal
de Domínio Doutrinário.)

Lembre aos alunos do relato da moça que entrou em contato com a irmã Sheri L.
Dew porque ficou preocupada se os ensinamentos da Igreja eram verdadeiros.
Explique-lhes que a jovem decidiu falar com seu bispo e com outras pessoas —
inclusive a irmã Dew — que poderiam ajudá-la a encontrar respostas para suas
perguntas.

Dê a cada grupo uma cópia do material que acompanha a lição.
Explique-lhes que esse material contém o relato da irmã Dew sobre o que

aconteceu quando a jovem procurou respostas para suas perguntas. Peça a vários
alunos que se revezem na leitura desse relato em voz alta. Peça à classe que
acompanhe a leitura e identifique como a atitude e a intenção com que fazemos
perguntas e buscamos respostas afetam nossa capacidade de aprender por meio do
Espírito Santo.

Depois que os alunos terminarem de ler os três primeiros parágrafos,
pergunte-lhes:

• De que maneira a atitude e a intenção da jovem como uma pessoa em busca da
verdade afetaram a capacidade dela de encontrar respostas para suas
perguntas?

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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Em seguida peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta do restante
do relato da irmã Dew.

“Eu disse [para a jovem]: ‘Traga suas escrituras e todas as suas perguntas.
As perguntas são boas. Vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar’.

Ela levou ao pé da letra e trouxe uma pergunta mais difícil do que a outra.
Buscamos as escrituras e os ensinamentos dos profetas para obter
respostas. Pouco a pouco, ela começou a perceber que só pelo fato de ter
dúvidas não significava que não tinha um testemunho. As escrituras estão

repletas de relatos de profetas que tinham dúvidas. E ela começou a reconhecer quando o
Espírito estava prestando testemunho a ela — inclusive prestando testemunho de que os
profetas, videntes e reveladores são verdadeiramente profetas.

O testemunho dela começou a crescer, e o tempo passou. Então cerca de um ano atrás ela
me telefonou novamente. ‘Eu queria que você fosse uma das primeiras a saber que estou
segurando na minha mão uma recomendação para o templo. Você virá quando eu receber
minha investidura?’ Então, ela acrescentou: ‘Você sabe o que você disse que mais me
ajudou? Você me disse que as perguntas eram boas e isso permitiu que eu me visse como
uma pessoa que busca em vez de uma pessoa incrédula’.

Fiquei muito feliz! Mas, dois dias depois, recebi uma ligação muito diferente de outra
[jovem]. ‘Irmã Dew’, disse ela, ‘antes que você ouça de outra pessoa, quero que saiba que
estou grávida’. Ela disse que por vários anos havia duvidado da veracidade do evangelho e
que tinha finalmente decidido que não havia nenhuma razão para viver a lei da castidade.

Disse-lhe que eu não era seu juiz e que a amava. Então, perguntei-lhe se ela gostaria de ter
um testemunho. ‘Não, acho que não’, respondeu ela.

O contraste foi impressionante. Na mesma época, essas duas jovens tinham perguntas que
ameaçaram seu testemunho. Uma delas enviou um pedido de ajuda, e a família, amigos e
líderes seguiram o conselho do Presidente Monson e foram resgatá-la. A outra jovem
cultivou sua dúvida e se convenceu de que suas escolhas imorais eram aceitáveis. (…)

As dúvidas de uma moça a impulsionaram a tornar-se uma pessoa que busca a verdade. A
outra moça usou suas dúvidas para justificar sua imoralidade.

Meus queridos amigos, as perguntas são boas. As perguntas são boas se forem inspiradas,
feitas com fé e dirigidas a fontes confiáveis, em que o Espírito vai orientar e confirmar a
resposta. (…)

Nenhum de nós tem direito à revelação sem nenhum esforço de nossa parte. As respostas
de Deus não aparecem como mágica. Se quisermos crescer espiritualmente, o Senhor
espera que façamos perguntas e busquemos respostas. ‘Se pedires’, Ele prometeu,
‘receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento’ (D&C 42:61).
Pode ser mais claro do que isso? O Senhor ama perguntas inspiradas feitas com fé, porque
elas levam ao conhecimento, à revelação e a mais fé” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in
the Wrestle?” [Você Participará da Luta?], Devocional da Universidade Brigham
Young–Idaho, 17 de maio de 2016, byui.edu/devotionals).

• Como as experiências das duas jovens que a irmã Dew contou ajudam-nos a
entender a importância de nossa atitude e intenção ao fazer perguntas?

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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• Como as experiências das duas moças nos ajudam a entender nosso papel ao
diligentemente buscar respostas para nossas dúvidas?

Você pode prestar testemunho sobre a importância de fazer perguntas sinceras e
buscar respostas diligentemente. Se desejar, relate aos alunos como você descobriu
que o Senhor responderá as nossas perguntas sinceras.

Convide os alunos a agir de acordo com o que aprenderam, fazendo perguntas
sinceras e buscando diligentemente as respostas usando o padrão ordenado pelo
Pai Celestial para a aquisição de conhecimento espiritual.

Parte 2 (40 minutos)
Princípios Que Podem Nos Ajudar a Responder Perguntas
Peça aos alunos que ponderem quais dúvidas eles podem ter sobre a vida ou sobre
a Igreja e seus ensinamentos e sua história.

Como exemplo de uma preocupação e pergunta que alguns alunos podem ter ou
podem ter sido questionados por outra pessoa, mostre ou escreva o seguinte
no quadro:

Ouvi falar de pessoas que recebem respostas às suas orações, mas isso não acontece
comigo. Não sinto que Deus me ama mesmo assim estou tentando fazer o que é
certo. Por que Deus não responde minhas orações?

Explique aos alunos que essa parte da experiência de aprendizado a fim de adquirir
conhecimento espiritual visa a ajudá-los a aprender três princípios que podem
guiá-los quando tiverem dúvidas ou forem submetidos a perguntas de outras
pessoas: agir com fé, examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna e
buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas.

Agir com Fé
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta do princípio 1, “Agir
com Fé”, na seção “Adquirir Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de
Domínio Doutrinário. Peça à classe que acompanhe a leitura e identifique as
declarações que explicam o que podemos fazer para agir com fé quando temos
dúvidas ou preocupações. Peça aos alunos que marquem as declarações que têm
significado especial para eles.

Peça aos alunos que relatem o que encontraram. Quando terminarem, você pode
pedir-lhes que expliquem como o fato de seguirem os conselhos que identificaram
pode ser útil quando eles têm dúvidas ou preocupações. Saliente a seguinte
declaração de doutrina: Ao continuarmos a buscar respostas, precisamos viver
pela fé — confiando que, no final, receberemos as respostas que buscamos.

• Qual passagem do domínio doutrinário do Livro de Mórmon reforça essa
declaração de doutrina? (Você pode pedir aos alunos que marquem Éter 12:6 de
modo diferente em suas escrituras para que consigam localizá-la facilmente.)

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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Peça a um aluno que leia Éter 12:6 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a
leitura e identifique palavras ou frases que nos ajudam a entender por que é
importante vivermos pela fé ao buscarmos respostas para nossas perguntas.

• Que palavras ou frases nesse versículo podem nos ajudar a entender por que é
importante vivermos pela fé ao buscarmos respostas para nossas perguntas?

• O que você acha que significa dizer que “não disputeis porque não vedes,
porque não recebeis testemunho senão depois da prova de vossa fé” (Éter
12:6)?

Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Presidente Dieter F.
Uchtdorf, da Primeira Presidência. Peça à classe que identifique o que podemos
fazer para receber um testemunho da veracidade do evangelho.

“Ao exercerem fé e colocarem em prática os princípios do evangelho todos os
dias sob quaisquer circunstâncias, provarão os doces frutos do evangelho e por
esses frutos conhecerão a veracidade dele” (Dieter F. Uchtdorf, “O Reflexo na
Água”, Serão do Sistema Educacional da Igreja para os jovens adultos, 1º de
novembro de 2009, LDS.org).

• De acordo com essa declaração do Presidente Uchtdorf, o que podemos fazer
para receber ou fortalecer nosso testemunho da veracidade do evangelho?

• Por que você acha que o Senhor espera que exerçamos nossa fé antes de
recebermos um testemunho da veracidade do evangelho?

• De que verdade você recebeu um testemunho ao escolher exercer sua fé
colocando em prática os princípios do evangelho diariamente? Como você
adquiriu esse testemunho? (Você também pode compartilhar uma experiência
pessoal.)

Explique-lhes que algumas pessoas podem questionar se elas têm um testemunho
ou se perguntar por que seu testemunho não é mais forte mesmo que tenham
buscado exercer fé vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor.

Saliente as duas declarações finais da doutrina do princípio 1, “Agir com Fé”, na
seção “Adquirir Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de Domínio
Doutrinário: Se formos fiéis à verdade e luz que já recebemos, receberemos
mais. As respostas às nossas dúvidas e orações geralmente vêm “linha sobre
linha, preceito sobre preceito”. Peça aos alunos que marquem essas verdades.

• Como essas verdades podem ajudar uma pessoa a entender por que seu
testemunho do evangelho não aumentou mais rapidamente?

• Que passagem de domínio doutrinário é compatível com essas duas verdades?
(Peça aos alunos que marquem 2 Néfi 28:30 de modo diferente.)

Peça a um aluno que leia 2 Néfi 28:30 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a
leitura e identifique palavras ou frases que reforçam a declaração do Documento
Principal de Domínio Doutrinário. Peça aos alunos que relatem o que encontraram.

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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Explique-lhes que o Élder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos,
descreveu sua experiência com a oração quando ele e sua família enfrentaram uma
provação que durou muitos anos. Peça a um aluno que leia a seguinte declaração
do Élder Christofferson em voz alta. Peça à classe que preste atenção às razões por
que o Senhor pode escolher não responder a algumas de nossas perguntas e
orações imediatamente ou da maneira que desejamos.

“Orei para que alguma intervenção milagrosa nos salvasse. Embora eu tivesse
orado muitas vezes com grande sinceridade e anseio, a resposta no final era:
‘Não’. Por fim, aprendi a orar como fez o Salvador: ‘Porém não se faça a minha
vontade, senão a tua’ (Lucas 22:42). Busquei a ajuda do Senhor a cada pequeno
passo ao longo do caminho até a solução final.

(…) Em mais de uma ocasião caí de joelhos diante do Pai Celestial, implorando
com lágrimas a Sua ajuda. E Ele me ajudou. Às vezes não passava de um sentimento de paz, a
certeza de que tudo terminaria bem. (…)

Embora eu tenha sofrido na época, sinto-me grato por não ter havido uma solução rápida para
meus problemas. O fato de eu ter sido obrigado a recorrer a Deus para pedir ajuda quase
diariamente durante um longo período de anos me ensinou realmente a orar e a obter a resposta
de minhas orações, e ensinou-me de modo bem prático a ter fé em Deus. Aprendi a conhecer
meu Salvador e meu Pai Celestial de um modo e em um nível que de outra forma talvez não
tivesse acontecido ou então teria levado bem mais tempo. (…) Aprendi a confiar no Senhor de
todo o coração. Aprendi a andar com Ele dia a dia” (D. Todd Christofferson, “Reconhecer a Mão
de Deus em Nossas Bênçãos Diárias”, A Liahona, janeiro de 2012, pp. 26–27).

• Com base no que você aprendeu com essa declaração, quais são algumas das
razões pelas quais Deus pode escolher não responder a algumas de nossas
perguntas e orações imediatamente ou da maneira que desejamos? (Depois que
os alunos responderem, você pode salientar que Deus também pode responder
nossas orações imediatamente, de maneira muito direta e poderosa.)

Aponte para a preocupação e pergunta no quadro.

• Se você tivesse essa preocupação e pergunta, como você poderia escolher agir
com fé?

Examinar Conceitos e Perguntas com uma Perspectiva Eterna
Peça aos alunos que pensem em ocasiões em que puderam notar que suas crenças
religiosas e pontos de vista sobre a vida eram diferentes de algumas das crenças e
opiniões de seus amigos e colegas que não são membros de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias.

Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Élder Dallin H.
Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos. Peça à classe que preste atenção ao motivo
pelo qual os santos dos últimos dias muitas vezes veem perguntas referentes à vida
e a temas religiosos de modo diferente de como outras pessoas podem vê-las.

ADQUIRIR CONHECIMENTO ESPIRITUAL
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“Em muitos assuntos importantes, nossas hipóteses [ou crenças] (…) são
diferentes das de muitos de nossos amigos e conhecidos. Elas também são
diferentes de muitas das hipóteses atualmente usadas na mídia. (…) Por
exemplo, pelo fato de os santos dos últimos dias conhecerem o plano de nosso
Pai Celestial para Seus filhos, sabemos que esta vida mortal não é um período
isolado de nossa existência entre um passado desconhecido e um futuro incerto.

Esta vida é como o segundo ato em uma peça de três atos. O propósito dela é definido pelo que
é revelado sobre nossa existência espiritual no primeiro ato e nosso destino eterno no terceiro
ato. Devido ao nosso conhecimento deste plano e de outras verdades que Deus revelou, partimos
de premissas diferentes em relação àqueles que não têm o mesmo conhecimento. Como
consequência, temos uma compreensão diferente em muitos assuntos importantes que outras
pessoas julgam somente com base na opinião que têm sobre a vida mortal” (Dallin H. Oaks,
“Como Imaginou em Seu Coração”, Uma Autoridade Geral Fala a Nós, 8 de fevereiro de 2013,
lds.org/broadcasts).

• De acordo com o Élder Oaks, por que os santos dos últimos dias veem
perguntas referentes à vida na Terra e a temas religiosos de modo diferente de
como outras pessoas podem vê-las? (Quando os alunos responderem, desenhe
o seguinte diagrama no quadro.)

Cubra as seções para os atos 1 e 3, e faça a seguinte pergunta:

• Qual seria um exemplo de um assunto importante que poderíamos ver de
modo diferente se não tivéssemos o conhecimento de nossa vida pré-mortal ou
da vida após a morte? (Os alunos podem mencionar vários assuntos, como o
valor que colocamos na vida humana ou que receberemos as consequências
dadas por Deus por nossas escolhas no Juízo Final.)

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder Oaks em voz alta.
Explique-lhes que ele estava falando para os professores do Seminário e Instituto.
Peça à classe que preste atenção sobre o que ele disse que os alunos devem fazer
quando forem confrontados com uma pergunta ou um conceito difícil.

“Sugiro que seja preferível que nossos jovens evitem discutir com os colegas.
(…) Geralmente, será melhor para eles identificar as ideias ou [suposições]
mundanas [nas afirmações] que surgirem e então identificar as ideias e premissas
diferentes que orientam o pensamento de um santo dos últimos dias” (Dallin H.
Oaks “Como Imaginou em Seu Coração”, lds.org/broadcasts).
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• Com base na sugestão do Élder Oaks, o que podemos fazer quando somos
confrontados com uma pergunta ou um conceito difícil? (Talvez você precise
ajudar os alunos a entender que uma premissa é uma ideia que é usada para
apoiar uma conclusão e que uma afirmação é uma declaração da posição da
pessoa, do ponto de vista ou da opinião.)

Para ilustrar como as crenças ou suposições de uma pessoa podem influenciar as
respostas a que ela chega, coloque ou desenhe uma moldura simples em torno da
preocupação e da pergunta escrita no quadro.

Explique-lhes que essa moldura simples
representa as crenças ou suposições que
uma pessoa que faz essa pergunta pode
ter se ela não as visualizar no contexto
do que sabemos sobre o Pai Celestial,
Seu Plano de Salvação e os
ensinamentos de Jesus Cristo. Saliente
que, ao pensarmos nas crenças ou
suposições de uma pessoa, devemos
fazê-lo com bondade e respeito, sendo
sensíveis aos sentimentos da pessoa e à
orientação do Espírito Santo.

• Quais são algumas das crenças ou suposições que podem não ser precisas e
podem influenciar uma pessoa a ter essa preocupação e pergunta?

Escreva as respostas dos alunos no quadro, ao redor da moldura. Isso pode incluir o
seguinte:

Deus responde às orações de todos da mesma forma.

Deus ama alguns de Seus filhos, mas Ele não me ama de verdade.

Deus não me ama se não responde minhas orações da maneira que desejo e espero
que Ele responda.

Se estou tentando fazer o que é certo, então Deus deveria responder a todas as
minhas orações imediatamente.

• Por que você acha que é importante pensar sobre as crenças ou suposições que
nós ou outras pessoas podemos ter ao fazer perguntas sobre Deus, nossa vida
na Terra ou da Igreja e seus ensinamentos e sua história? (Ajude os alunos a ver
que fazer isso pode nos ajudar a entender melhor as preocupações implícitas ou
a perspectiva limitada em que a pergunta se baseia.)

• Como as crenças ou suposições no quadro indicam que a pessoa pode estar
visualizando a questão com uma perspectiva limitada?

Peça a um aluno que leia em voz alta o princípio 2, “Examinar Conceitos e
Perguntas com uma Perspectiva Eterna”, na seção “Adquirir Conhecimento
Espiritual” do Documento Principal de Domínio Doutrinário. Peça à classe que
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acompanhe a leitura e identifique como podemos examinar conceitos e perguntas
com uma perspectiva eterna.

Peça aos alunos que relatem o que encontraram. Peça aos alunos que marquem a
seguinte verdade: Para examinar conceitos doutrinários, perguntas e
problemas sociais com uma perspectiva eterna, devemos considerá-los no
contexto do Plano de Salvação e dos ensinamentos do Salvador. Descubra as
seções para os atos 1 e 3 no quadro.

Para ajudar os alunos a entender como refletir sobre conceitos e perguntas
no contexto do Plano de Salvação e dos ensinamentos do Salvador, você

pode mostrar o vídeo “Reformular uma Pergunta a Partir de uma Perspectiva
Eterna” (2:55), disponível em LDS.org. Peça à classe que preste atenção a como
uma jovem chamada Lauren reservou um tempo para refletir sobre as crenças ou
suposições que podem ter influenciado a pergunta de sua amiga sobre Deus e
como Lauren examinou a pergunta com uma perspectiva eterna.

Depois que os alunos assistirem ao vídeo, pergunte-lhes:

• Por que você acha que foi útil para Lauren refletir sobre as crenças ou
suposições que podem ter influenciado a pergunta de sua amiga sobre Deus?

• O que aconteceu quando Lauren examinou a pergunta de sua amiga com uma
perspectiva eterna?

Para ajudar os alunos a praticar refletir sobre conceitos e perguntas com uma
perspectiva eterna, mostre a preocupação e a pergunta na moldura no quadro e
pergunte:

• O que sabemos sobre o Pai Celestial, Seu plano e os ensinamentos do Salvador
que poderia nos ajudar a olhar para essa pergunta de modo diferente e
encontrar respostas com base em verdades eternas?

À medida que os alunos responderem, apague as frases em volta do quadro e
troque-as pelas respostas dos alunos. Podem estar incluídas respostas semelhantes
a estas:

Deus pode responder nossas orações de modo diferente, com base em Seu
conhecimento de nossas necessidades individuais e no que é melhor para nós.

Deus ama a todos os Seus filhos, inclusive a mim.

Deus me ama mesmo quando não responde minhas orações da maneira que desejo
e espero que Ele responda.

Mesmo se estou tentando fazer o que é certo, Deus pode não responder a todas as
minhas orações imediatamente. Isso me proporciona oportunidades de crescer
espiritualmente.

Remova ou apague a moldura simples ao redor da preocupação e pergunta no
quadro e a substitua por uma moldura mais bonita.
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Explique-lhes que essa nova moldura
representa as verdades que sabemos
sobre o Pai Celestial, Seu Plano de
Salvação e os ensinamentos do
Salvador.

• De que maneira ver essa pergunta
no contexto do que sabemos sobre o
Pai Celestial, Seu plano e os
ensinamentos do Salvador nos
permite enxergar a pergunta de
modo diferente?

Peça aos alunos que contem como eles foram capazes de entender melhor um
conceito, um ensinamento ou uma pergunta quando os consideraram sob uma
perspectiva eterna. Você também pode contar uma experiência pessoal.

Buscar Mais Entendimento por Meio de Fontes Divinamente Atribuídas
Peça aos alunos que pensem a quais fontes eles podem recorrer quando tiverem
uma pergunta sobre a Igreja ou precisarem de ajuda para tomar uma decisão
importante.

Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Élder M. Russell
Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Tiago não disse: ‘E se algum de vós tem falta de sabedoria, procure-a no
Google!’” (M. Russell Ballard, “As Oportunidades e Responsabilidades dos
Professores do SEI no Século 21”, Uma Autoridade Geral Fala a Nós, 26 de
fevereiro de 2016, lds.org/broadcasts.)

• De acordo com Tiago 1:5, o que o Apóstolo Paulo ensinou realmente? (“E se
algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus.”)

• Quando temos uma pergunta ou preocupação, por que você acha que é
importante pedir ajuda a Deus primeiro?

Peça a um aluno que leia em voz alta o primeiro parágrafo do princípio 3 “Buscar
Mais Entendimento por Meio de Fontes Divinamente Atribuídas”, na seção
“Adquirir Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de Domínio Doutrinário.
Peça à classe que acompanhe a leitura e identifique o que Deus nos deu para nos
ajudar a descobrir e entender a verdade. Peça aos alunos que marquem o que
encontrarem.

• O que Deus nos deu para nos ajudar a descobrir e entender a verdade? (Como
parte desse debate, você pode pedir aos alunos que marquem a seguinte
declaração: Como parte do processo atribuído pelo Senhor para obter
conhecimento espiritual, Ele estabeleceu fontes por meio das quais Ele
revela a verdade e orienta Seus filhos.)
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• Que bênçãos podemos receber ao nos voltarmos para as fontes da verdade
divinamente atribuídas pelo Senhor?

Aponte para a preocupação e pergunta que está na moldura no quadro.

• Quais são algumas fontes divinamente atribuídas a que você poderia recorrer se
tivesse essa preocupação e pergunta?

Para ajudar os alunos a estar cientes dos recursos adicionais que podem ajudá-los a
localizar fontes divinamente atribuídas, você pode contar-lhes sobre o site oficial da
Igreja (e, se possível, mostrar-lhes ou pedir-lhes que encontrem em seus
dispositivos eletrônicos) mormonnewsroom.org. Explique-lhes que, nesse site, a
Igreja esclarece informações sobre vários assuntos de interesse público relacionado
à Igreja e corrige informações incorretas ou parciais que são relatadas nos meios de
comunicação. Mostre também a página Tópicos do Evangelho no site da Igreja
lds.org/topics. Os textos de Tópicos do Evangelho contêm informações valiosas e
objetivas sobre muitas questões históricas e doutrinárias difíceis.

Peça aos alunos que deem exemplos de como foram abençoados ao se voltarem
para as fontes divinas ao buscarem respostas para uma pergunta ou um problema.
Esteja preparado para dar um exemplo próprio.

Peça a um aluno que leia em voz alta o segundo parágrafo do princípio 3 “Buscar
Mais Entendimento por Meio de Fontes Divinamente Atribuídas”, na seção
“Adquirir Conhecimento Espiritual” do Documento Principal de Domínio Doutrinário.
Peça à classe que acompanhe a leitura e identifique o que esse parágrafo ensina
sobre as fontes de informações que não são produzidas pela Igreja.

• Por que é importante tomar cuidado com fontes de informação não confiáveis?

• Como podemos reconhecer a verdade em fontes de informações que não são
produzidas pela Igreja? [Ajude os alunos a entender que o Espírito Santo pode
nos ajudar a reconhecer a verdade ou o erro em qualquer fonte que os encontrar
(ver Morôni 10:5).]

Explique-lhes que, durante o ano letivo, além de estudar os ensinamentos do Livro
de Mórmon em sequência, os alunos também vão estudar os nove tópicos
doutrinários do Documento Principal de Domínio Doutrinário (que correspondem aos
tópicos do currículo da Escola Dominical). Eles também vão estudar as passagens
de domínio doutrinário do Livro de Mórmon associadas com cada tópico. À
medida que cada tópico for estudado, eles usarão os princípios de adquirir
conhecimento espiritual debatidos nesta lição para avaliar perguntas, problemas e
oportunidades reais para aplicação pessoal.

Compartilhe seu testemunho sobre a importância de aplicar os princípios de
adquirir conhecimento espiritual quando se depararem com conceitos ou perguntas
difíceis. Certifique aos alunos de que o Senhor quer ensiná-los por meio de Seu
Espírito. Ao agirmos com fé, examinarmos conceitos e perguntas com uma
perspectiva eterna e buscarmos maior entendimento por meio de fontes
divinamente atribuídas, Deus vai nos dar respostas e prover orientação em
nossa vida.
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Revisão de Domínio Doutrinário
Você pode usar a seguinte atividade durante uma seção separada da aula para
ajudar os alunos a examinar as passagens de domínio doutrinário do Livro de
Mórmon citadas nas partes 1 e 2 desta experiência de aprendizado sobre adquirir
conhecimento espiritual.

Antes da aula, escreva as referências para as seguintes passagens de domínio
doutrinário no quadro: 2 Néfi 28:30; 2 Néfi 32:3; 2 Néfi 32:8–9; Mosias 4:9; Éter 12:6;
Morôni 10:4–5.

Divida a turma em duplas. Peça-lhes que revejam a doutrina ensinada nas
passagens que estão no quadro, pedindo a um aluno de cada dupla que use o Guia
de Referência do Domínio Doutrinário e, em ordem aleatória, leia em voz alta a
frase-chave para cada uma dessas passagens de domínio doutrinário. Quando a
frase-chave for lida, o outro aluno indica qual passagem no quadro está associada à
frase-chave. Depois de alguns minutos, peça aos alunos que troquem de lugar com
o companheiro.

Em seguida, para ajudar os alunos a se familiarizarem com o texto das escrituras
das passagens de domínio doutrinário, leia uma passagem em voz alta sem dizer a
referência aos alunos. Peça-lhes que tentem localizar a passagem e juntem-se a
você na leitura em voz alta antes de você terminar de lê-la. Depois que a passagem
for lida, peça a um ou mais alunos que expliquem com suas próprias palavras a
doutrina ou o princípio ensinado na passagem. Repita essa atividade para cada
uma das passagens de domínio doutrinário relacionadas no quadro.
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A Trindade
Observação: As seguintes atividades de domínio doutrinário podem ser feitas no
decorrer de várias aulas ou em uma única aula.

Entender a Doutrina (75 minutos)
Segmento 1 (10 minutos)
Escreva a seguinte declaração no quadro e peça a um aluno que a leia em voz alta:
Deus realmente não me conhece ou Se importa com o que estou passando.

• Como esse mal-entendido pode dificultar para uma pessoa ter fé em Deus?

Peça aos alunos que consultem o tópico doutrinário 1, “A Trindade”, no Documento
Principal de Domínio Doutrinário. Peça aos alunos que leiam em duplas os parágrafos
sob esse tópico e identifiquem as verdades sobre o caráter e os atributos dos
membros da Trindade. Peça-lhes que debatam com o colega como algumas das
verdades que encontraram podem ajudar a corrigir ou esclarecer a declaração
escrita no quadro.

Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça a alguns alunos que relatem para a classe
o que debateram em dupla. Preste testemunho de que, quando aprendemos e
entendemos melhor a doutrina da Trindade, nossa fé e confiança no Pai Celestial,
em Jesus Cristo e no Espírito Santo vão aumentar.

Segmento 2 (10 minutos)
Faça a seguinte pergunta aos alunos:

• Que diferenças alguns podem observar em outras pessoas que podem levá-las a
julgar essas pessoas inferiores a si mesmas? (Algumas coisas que os alunos
podem mencionar são as diferenças de situação financeira, aparência,
capacidade, cultura, idioma, religião, sexo ou origem étnica.)

Peça aos alunos que abram o tópico doutrinário 1, “A Trindade”, no Documento
Principal de Domínio Doutrinário e leiam rapidamente o parágrafo sob o título
“Deus, o Pai” e identifiquem uma verdade que descreve como Deus Se sente sobre
todos os Seus filhos. Peça-lhes que relatem o que identificaram e escreva a seguinte
declaração de doutrina no quadro: Deus ama cada um de Seus filhos
perfeitamente, e todos são iguais perante Ele. Você pode sugerir aos alunos que
marquem essa declaração no exemplar deles do Documento Principal de Domínio
Doutrinário.

• Qual passagem de domínio doutrinário reforça essa verdade? (Você pode pedir
aos alunos que marquem 2 Néfi 26:33 de modo diferente em suas escrituras
para que consigam localizá-la facilmente.)

Para ajudar os alunos a entender o contexto dessa passagem, explique-lhes que, em
2 Néfi 26, o Profeta Néfi profetizou sobre os últimos dias e convidou todos a virem
a Jesus Cristo.
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Peça a um aluno que leia 2 Néfi 26:33 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a
leitura e identifique as palavras ou frases que ajudam a ensinar a declaração de
doutrina escrita no quadro. Peça aos alunos que relatem o que encontraram.

• Em sua opinião, o que significa dizer que “todos são iguais perante Deus”?

• Que experiências você teve que o ajudaram a saber que Deus ama cada um de
Seus filhos perfeitamente e que todos são iguais aos Seus olhos? (Você também
pode compartilhar uma experiência pessoal se desejar.)

• De que maneira entender essa verdade pode influenciar o modo como vemos e
tratamos as outras pessoas?

Para ajudar os alunos a entender uma aplicação dessa verdade, peça a um deles que
leia em voz alta a seguinte declaração:

“A Igreja inequivocamente condena o racismo, inclusive todo e qualquer racismo passado
praticado tanto fora quanto dentro da Igreja. Em 2006, o então Presidente da Igreja, Gordon B.
Hinckley, declarou: ‘Nenhuma pessoa que faça comentários depreciativos a respeito de outras
raças pode considerar-se um verdadeiro discípulo de Cristo; nem tampouco pode achar que está
agindo de acordo com os ensinamentos da Igreja de Cristo. Que todos nós reconheçamos que
cada pessoa é filha do Pai Celestial e que Ele ama todos os Seus filhos” (“Race and the Church:
All Are Alike unto God” [Raça e a Igreja: Todos São Iguais Perante Deus], 29 de fevereiro de
2012, mormonnewsroom.org).

Segmento 3 (10 minutos)
Mostre as gravuras Jesus Cristo Aparece
aos Nefitas (lds.org/media-library) e
Jesus Ensina no Hemisfério Ocidental
(Livro de Gravuras do Evangelho, 2009,
nº 82; ver também lds.org/
media-library).

Peça a um aluno que resuma
brevemente para a classe o relato das
escrituras ilustrado nessas gravuras.

Informe aos alunos que 3 Néfi
11:10–11, que contém as primeiras
palavras que o Salvador falou aos
nefitas quando apareceu a eles, é uma
passagem de domínio doutrinário. Você
pode sugerir que eles marquem as
passagens de modo diferente.

Peça a um aluno que leia 3 Néfi
11:10–11 em voz alta. Peça à classe que
acompanhe a leitura e identifique as verdades que o Salvador ensinou aos nefitas
sobre Si mesmo.

• A que você acha que a frase “Bebi da taça amarga” (3 Néfi 11:11) se refere? (A
amargura do sofrimento que Ele suportou durante Seu sacrifício expiatório.)
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• O que esses versículos lhe ensinam
sobre a relação entre o Pai Celestial
e Seu filho, Jesus Cristo?

• Que verdades podemos aprender
sobre o Salvador com esses
versículos? (Depois que os alunos
responderem, escreva no quadro as seguintes declarações de doutrina que se
encontram no tópico doutrinário 1, “A Trindade”, no Documento Principal de
Domínio Doutrinário: Jesus Cristo faz a vontade do Pai em todas as coisas.
Ele viveu uma vida sem pecados e expiou pelos pecados de toda a
humanidade. Peça aos alunos que marquem essas declarações de doutrina em
seu exemplar do Documento Principal de Domínio Doutrinário e escrevam a
primeira declaração em suas escrituras ao lado de 3 Néfi 11:10–11.)

Para ajudar os alunos a entender melhor essas doutrinas, peça à metade da classe
que leia Lucas 22:39–44 em silêncio e à outra metade que leia Moisés 4:1–2 em
silêncio. Peça-lhes que procurem exemplos de como Jesus Cristo Se submeteu à
vontade do Pai em todas as coisas. Peça aos alunos que relatem o que encontraram.

• O que podemos aprender com o exemplo do Salvador sobre como fortalecer
nosso próprio relacionamento com o Pai Celestial?

Segmento 4 (10 minutos)
Se você ainda não o fez, escreva as seguintes declarações de doutrina no quadro:

Deus ama cada um de Seus filhos perfeitamente, e todos são iguais perante Ele.

Jesus Cristo faz a vontade do Pai em todas as coisas. Ele viveu uma vida sem
pecados e expiou pelos pecados de toda a humanidade.

Peça aos alunos que encontrem as passagens de domínio doutrinário no Livro de
Mórmon que dão suporte a essas doutrinas. (Se os alunos tiverem dificuldade em
lembrar-se dessas passagens, incentive-os a procurar os parágrafos nas seções
“Deus, o Pai” e “Jesus Cristo” no tópico doutrinário 1, “A Trindade” no Documento
Principal de Domínio Doutrinário.) Depois que eles encontrarem 2 Néfi 26:33 e 3
Néfi 11:10–11, peça a alguns alunos que leiam essas passagens em voz alta.

Escreva a seguinte pergunta no quadro: Como o sacrifício expiatório de Jesus Cristo
ilustra o perfeito amor de Deus por todos os Seus filhos e ilustra como todos são iguais
perante Ele?

Peça aos alunos que respondam à pergunta no caderno ou diário de estudo. Depois
de dar-lhes tempo suficiente, convide alguns alunos para compartilhar com a classe
suas respostas.

Segmento 5 (5 minutos)
Peça aos alunos que pensem em pessoas que consideram bons exemplos e pensem
sobre o que faz com que elas sejam bons exemplos a seguir.
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Peça aos alunos que leiam rapidamente o segundo parágrafo da seção intitulada
“Jesus Cristo” do tópico doutrinário 1, “A Trindade”, no Documento Principal de
Domínio Doutrinário. Peça-lhes que identifiquem uma declaração que ensine sobre
alguém cuja vida todas as pessoas podem recorrer para obter um exemplo. Peça aos
alunos que relatem o que encontraram. Em seguida, escreva a seguinte declaração
de doutrina no quadro: A vida de Jesus Cristo é o exemplo perfeito de como
todos devemos viver.

• Que passagem de escritura reforça essa doutrina? (3 Néfi 12:48.)

Para ajudar os alunos a entender o contexto de 3 Néfi 12:48, explique-lhes que,
depois que Jesus Cristo apareceu aos nefitas, Ele os ensinou como se achegarem a
Ele e o que lhes seria exigido para entrar no reino dos céus.

Peça a um aluno que leia 3 Néfi 12:48 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a
leitura e identifique o mandamento do Salvador ao povo.

• Qual foi o mandamento do Salvador para o povo?

• Quais são algumas maneiras pelas quais podemos nos esforçar para obedecer a
esse mandamento e assim sermos perfeitos? (Enfatize que a maneira de ser
perfeitos como o Pai Celestial e Jesus Cristo é tornar-se semelhantes a Eles. À
medida que nos esforçamos para seguir o Salvador, podemos ser aperfeiçoados
por meio Dele e de Seu sacrifício expiatório. A perfeição é um processo que
continua na próxima vida.)

Peça aos alunos que marquem a passagem de domínio doutrinário 3 Néfi 12:48 de
modo diferente e escrevam “a vida de Jesus Cristo é o exemplo perfeito de como
todos devemos viver” ao lado desse versículo em suas escrituras.

Segmento 6 (10 minutos)
Leia 3 Néfi 12:48 em voz alta com a classe. Peça a um aluno que lembre a classe da
doutrina que essa passagem de domínio reforça. (A vida de Jesus Cristo é o
exemplo perfeito de como devemos viver.)

Para ajudar os alunos a entender melhor essa doutrina, mostre o vídeo
“Atributos Cristãos” (2:54), disponível em LDS.org. Peça-lhes que

identifiquem atributos do Salvador que podemos procurar desenvolver em nossa
própria vida. Depois do vídeo, peça aos alunos que citem esses atributos e relacione
suas sugestões no quadro. (Se o vídeo não estiver disponível, considere a seguinte
alternativa: Peça aos alunos que citem alguns dos atributos do Salvador que
podemos procurar desenvolver e faça uma lista de sugestões no quadro. Isso pode
incluir atributos como humildade, obediência e bondade. Você pode debater
brevemente exemplos da vida do Salvador para ilustrar alguns desses atributos.)

• Que experiência você teve na qual foi abençoado por alguém que seguiu o
exemplo do Salvador em uma dessas maneiras?

• Que experiência você teve em que foi capaz de ajudar outra pessoa porque
tentou aplicar um desses atributos?

Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração feita pelo Presidente
Howard W. Hunter (1907–1995):
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“Que sigamos o Filho de Deus de todas as formas e em todos os caminhos da
vida. Façamos Dele nosso padrão e nosso guia. Perguntemo-nos em cada
oportunidade: ‘O que Jesus faria?’ e tenhamos mais coragem para agir de acordo
com a resposta. Devemos seguir a Cristo, no melhor sentido da palavra. Devemos
cuidar da Sua obra da mesma forma que Ele cuidou dos negócios do Pai. (…) Até
onde nossos poderes mortais permitirem, devemos esforçar-nos por nos tornar

como Cristo — o único exemplo perfeito e sem pecado que este mundo já viu” (Ensinamentos
dos Presidentes da Igreja: Howard W. Hunter, 2015, p. 313).

Peça aos alunos que ponderem sobre algumas maneiras pelas quais podem seguir o
exemplo do Salvador em sua vida cotidiana. Enquanto eles ponderam, escreva a
seguinte declaração incompleta no quadro: Vou seguir melhor o exemplo do
Salvador ao…

Peça aos alunos que completem a declaração no caderno ou no diário de estudo.
Incentive-os a agir de acordo com as metas que escreveram e a ter coragem de
seguir o exemplo de Jesus Cristo.

Segmento 7 (10 minutos)
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 18:15, 20–21 em voz alta. Peça à classe que
acompanhe a leitura e identifique o conselho que o Senhor deu aos nefitas. Saliente
que essa é uma passagem de domínio doutrinário. (Peça aos alunos que marquem
essa passagem de modo diferente.)

• O que o Salvador aconselhou os nefitas a fazer?

Saliente a instrução repetida do Salvador em 3 Néfi 18:20–21 para orar “em
meu nome”.

• Por que você acha que o Salvador nos ordena a orar ao Pai Celestial sempre em
Seu nome?

Para ajudar os alunos a entender um motivo pelo qual oramos em nome de Jesus
Cristo, faça um desenho da seguinte ilustração no quadro:

Desenhe uma linha vertical no quadro entre a figura que nos representa e a
imagem que representa a presença do Pai Celestial.
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• O que nos separa de nosso Pai Celestial, de Seu poder e de Suas bênçãos?

Depois que os alunos responderem, escreva no quadro A Queda e Pecado Pessoal ao
lado da linha. Em seguida, coloque uma gravura do Salvador no quadro sobre a
linha e escreva a palavra Mediador embaixo da gravura.

• O que é um mediador? (Alguém que intervém entre pessoas ou grupos a fim de
resolver as diferenças e aproximá-los.)

• Como Jesus Cristo é nosso Mediador junto ao Pai Celestial? (Por meio de Seu
sacrifício expiatório, o Salvador proporcionou um modo para que todas as
pessoas vençam as consequências negativas da Queda, arrependam-se de seus
pecados, reconciliem-se com o Pai Celestial e recebam as bênçãos da salvação.
Esse é um motivo pelo qual oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo.)

Mostre como o Salvador providenciou uma maneira pela qual podemos
reconciliar-nos com o Pai Celestial desenhando uma seta a partir da figura que nos
representa para a imagem que representa a presença do Pai Celestial.

• Além de orar, o que somos ordenados a fazer em nome de Jesus Cristo? (Anote
as respostas dos alunos no quadro.)

Escreva a seguinte declaração de doutrina no quadro: Como Jesus Cristo é nosso
Salvador e nosso Mediador junto ao Pai, todas as orações, bênçãos e
ordenanças do sacerdócio devem ser feitas em Seu nome. Peça aos alunos que
marquem essa declaração na seção intitulada “Jesus Cristo” do tópico doutrinário
1, “A Trindade”, em seu exemplar do Documento Principal de Domínio Doutrinário e
escreva-a em suas escrituras ao lado de 3 Néfi 18:15, 20–21.

Segmento 8 (10 minutos)
Escreva a seguinte declaração de doutrina no quadro: Como Jesus Cristo é nosso
Salvador e nosso Mediador junto ao Pai, todas as orações, bênçãos e ordenanças do
sacerdócio devem ser feitas em Seu nome. Peça aos alunos que localizem a passagem
de domínio doutrinário que ajuda a reforçar essa doutrina (3 Néfi 18:15, 20–21).
Peça ao primeiro aluno que localizar a passagem que comece a ler em voz alta e
peça aos outros alunos que se juntem na leitura em voz alta assim que a
encontrarem.
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Explique-lhes que usar o nome de Jesus Cristo em orações, bênçãos e ordenanças
do sacerdócio invoca Sua divina autoridade e Seu poder (ver Abraão 1:18).

Peça aos alunos que formem duplas ou grupos de três. Escreva as seguintes
referências de escrituras no quadro e designe uma ou mais referências a cada
grupo: Atos 2:37–38; Atos 3:2–8; Doutrina e Convênios 84:66–70; Moisés 1:21–22.

Peça aos alunos que leiam suas passagens de escrituras designadas em seus
respectivos grupos e identifiquem alguns resultados de orações, bênçãos e
ordenanças do sacerdócio realizadas em nome de Jesus Cristo. Depois de dar-lhes
tempo suficiente, peça a um aluno de cada grupo que relate o que encontraram.

Peça aos alunos que reflitam sobre como sua vida foi abençoada por meio de
orações, bênçãos do sacerdócio e ordenanças do sacerdócio realizadas em nome de
Jesus Cristo. Convide alguns alunos para contar suas experiências para a classe.

Exercício Prático (15 minutos)
Peça aos alunos que abram na seção “Adquirir Conhecimento Espiritual” no
Documento Principal de Domínio Doutrinário. Examine o significado dos três
princípios: “Agir com Fé”, “Examinar Conceitos e Perguntas com uma Perspectiva
Eterna” e “Buscar Mais Entendimento por Meio de Fontes Divinamente
Atribuídas”.

Mostre as seguintes perguntas ou as escreva do quadro:

Como a irmã da menina a ajudou a agir com fé?

Como a irmã da menina a ajudou a examinar a situação com uma
perspectiva eterna?

Como a irmã da menina a ajudou a buscar entendimento por meio de fontes
divinamente atribuídas?

Divida a classe em duplas e dê a cada dupla uma cópia da folha com a
conversa por mensagem de texto entre duas irmãs ao final desta

experiência de aprendizado. Peça-lhes que leiam a situação e debatam as perguntas
escritas no quadro.

Depois de os alunos terem debatido suas respostas em duplas, escolha alguns para
compartilhar suas respostas com a classe. Preste seu testemunho de que o Pai
Celestial ama todos os Seus filhos perfeitamente e que todos são iguais perante Ele.
Peça aos alunos que tentem ver os outros da maneira que o Pai Celestial os vê.

Revisão de Domínio Doutrinário
A atividade a seguir pode ajudar os alunos a rever todas as passagens de domínio
doutrinário que aprenderam durante o curso do Seminário do Livro de Mórmon.

Escreva no quadro as passagens de domínio doutrinário do Livro de Mórmon que
você já estudou. Dê aos alunos de 5 a 7 minutos para prepararem um breve
pensamento das escrituras que podem compartilhar com a classe usando uma
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dessas passagens de domínio doutrinário. Peça-lhes que façam o seguinte ao
compartilharem seus pensamentos das escrituras:

1. Ler a passagem de domínio doutrinário que escolheram.

2. Explicar como a passagem de escritura ensina ou reforça uma declaração de
doutrina do Documento Principal de Domínio Doutrinário.

3. Explicar o que a doutrina significa para eles.

4. Compartilhar por que eles acham que é importante para os jovens entenderem
aquela doutrina.

5. Compartilhar sua crença ou testemunho dessa doutrina.

Durante a próxima semana, peça a alguns alunos que compartilhem seus
pensamentos das escrituras com a classe como parte do devocional no início, ou
final da aula, se o tempo permitir.
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