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Jesus disse: “Aprendei de mim”.
(Mateus 11:29) Aprender com o
Salvador as Suas verdades é uma parte
essencial da aplicação prática do
evangelho. Seus esforços em estudar
diariamente as escrituras o ajudarão a
aproximar-se Dele, pois “foram escritos
para que creiais que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome”. (João
20:31)

Este manual de estudo está dividido
em seções numeradas que
correspondem às lições do curso de
Doutrina do Evangelho — Novo
Testamento. Cada seção fornece as
designações de leitura da semana e
perguntas para ajudar seu estudo. Use
as perguntas para melhorar a aplicação
prática das escrituras em sua vida,
promover debates em família sobre
temas do evangelho e preparar-se para
participar de modo significativo das
discussões em classe.

Este manual de estudo será uma fonte
de referência importante para a
família. Cada seção contém uma
sugestão para uma atividade ou
discussão a fim de aumentar o
interesse e a criatividade no estudo do
evangelho no lar.

Também está incluída em cada seção
uma seqüência de escrituras: uma lista
de passagens das escrituras
relacionadas com a designação de
leitura. Você poderá copiar essas listas
na contracapa de suas escrituras.
Também poderá criar suas próprias
seqüências de escrituras, usando as
listas do Guia para Estudo das
Escrituras.

Para ressaltar uma seqüência de
escrituras em seus livros, marque em
suas escrituras a primeira passagem da
lista. A seu lado escreva a referência da
segunda passagem. Abra na segunda
passagem, marque-a e escreva a
referência da terceira. Continue assim,
até ter marcado a última passagem da
lista e completando a seqüência,
escrevendo ao lado da última a
referência da primeira passagem. Você
poderá usar essas seqüências de
escrituras para encontrar rapidamente
as passagens das escrituras
relacionadas a um princípio do
evangelho.

Uma seção adicional no final do
manual contém declarações dos
profetas destes últimos dias a respeito
das bênçãos do estudo das escrituras.

Você compartilha com o professor de
Doutrina do Evangelho a
responsabilidade de ajudar a classe a
ser bem-sucedida. O Senhor disse que
os professores precisam “pregar (...) no
Espírito da verdade” e que aqueles que
recebem a “palavra da verdade” devem
“[recebê-la] pelo Espírito da verdade”.
(D&C 50:17, 19) Vá para a aula
preparado para contribuir com
reflexões, fazer perguntas, contar
experiências, prestar testemunho e
ouvir atentamente ao professor e aos
outros alunos. Se tiver estudado a
designação de leitura e ponderado as
perguntas de seu manual de estudo,
estará melhor preparado para ver o
cumprimento das palavras do Senhor
quando disse: “Aquele que prega e
aquele que recebe se compreendem
um ao outro e ambos são edificados e
juntos se regozijam”. (D&C 50:22)

Introdução
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• O que podemos aprender a respeito
de Jesus Cristo em João 1:1–3, 14?
(Ver a lista abaixo. Observe que “o
Verbo” em João 1:1, 14 se refere ao
Salvador”. Use a Tradução de Joseph
Smith desses versículos, se estiver
disponível.)

• O Apóstolo João disse que “Nele
estava a vida”. (João 1:4) Ele também
testificou que Jesus é “a luz
verdadeira, que ilumina a todo o
homem que vem ao mundo”. (João
1:9) Como o Salvador lhes concedeu
a vida e a luz?

• Que histórias ou ensinamentos do
Novo Testamento foram
particularmente inspiradoras ou úteis
para vocês? Como o estudo do Novo

Testamento na Escola Dominical este
ano irá ajudar a fortalecer seu
testemunho de que Jesus é o Cristo?

Sugestão para Debate em Família

Leia João 1:1–3 ou a Tradução de
Joseph Smith de João 1:1–3. Explique-
lhes que Jesus (“a Palavra” em João
1:1–3) criou a Terra sob a direção do
Pai Celestial. Leve a família para uma
caminhada, prestando atenção nas
muitas belezas da criação.

Seqüência de Escrituras: A Missão
Pré-Ordenada de Jesus Cristo

João 1:1–5 Mosias 3:5–10
João 1:9–17 Isaías 61:1–2
Abraão 3:22–27 Lucas 4:16–21

• O que aprendemos a respeito de
Maria a partir de sua conversa com o
anjo Gabriel e com Isabel? (Ver Lucas
1:26–38; 45–49; ver também Alma
7:10.) O que você pode fazer para
seguir seu exemplo?

• De que modo o exemplo de Isabel,
Zacarias, João Batista, Maria e José
ajudam vocês a reconhecer a
grandiosidade do Salvador e a
aumentar sua fé Nele? Como
podemos ajudar outras pessoas a
aumentarem sua fé em Jesus Cristo?

Sugestão para Debate em Família

Leia Lucas 1:16 e discuta a
importância de ajudar as pessoas a 

“converterem-se ao Senhor”
compartilhando o evangelho com elas.
Faça uma lista de parentes ou amigos
que não são membros da Igreja ou que
são membros menos ativos. Ore em
família para ser guiado na decisão de
com quem compartilhar o evangelho
ou de como fazê-lo.

Seqüência de Escrituras: As profecias
a respeito de João Batista

Isaías 40:3 Lucas 1:13–17
1 Néfi 10:7–10 Lucas 1:67, 76–79

“A Minha Alma Engrandece ao Senhor” 2
Lucas 1; Mateus 1

“Para que Creiais que Jesus É o Cristo” 1
Isaías 61:1–3; Tradução de Joseph Smith, Lucas 3:4–11;
João 1:1–14; 20:31
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• Em que circunstâncias nasceu Jesus?
(Ver Lucas 2:7.) De que maneira as
pessoas hoje em dia se recusam a dar
lugar para o Salvador em sua vida? O
que podemos fazer para dar lugar
para Ele em nossa vida?

• Por que Jesus veio à Terra? (Ver 3
Néfi 27:13–16.)

• O que os "magos [vindos] do oriente"
fizeram quando encontraram o
menino Jesus? (Ver Mateus 2:11.)
Que dádivas podemos ofertar ao
Senhor?

• Em Sua juventude, Jesus "crescia (...)
em sabedoria, e em estatura, e em
graça para com Deus e os homens".
(Lucas 2:52) Em outras palavras, Ele
desenvolveu-Se intelectual, física,
espiritual e socialmente. Quais são

algumas coisas específicas que
podemos fazer para crescer
intelectual, física, espiritual e
socialmente?

Sugestão para Debate em Família

Leia a letra de vários hinos do hinário
ou da Primária a respeito do
nascimento de Jesus e convide os
membros da família a identificar os
hinos. Cante um dos hinos em família
e discuta a importância de lembrarmos
o nascimento de Jesus durante o ano
todo, em vez de apenas na época do
Natal.

Seqüência de Escrituras: O
Nascimento de Jesus

Isaías 9:6 1 Néfi 11:13–21
Helamã 14:1–8 Lucas 2:7–14

“(...) Vos Nasceu Hoje o Salvador” 3
Lucas 2; Mateus 2

• Que mensagem João pregou para
preparar o povo para a vinda do
Salvador? (Ver Mateus 3:1–2.) O que
significa arrepender-se? (Ver II
Coríntios 7:9–10; Lucas 19:8; Mosias
7:33; D&C 1:31–32; 58:42–43.)

• Ao ler a respeito do encontro de
Jesus com Satanás no deserto, o que
você aprendeu a respeito de como
resistir às tentações? (Ver Mateus
4:1–11. Ver também a Tradução de
Joseph Smith de Mateus 4:1–2, 5–6,
8–9 e 11.)

• Depois de receber um testemunho de
que Jesus era o Messias, como Filipe
respondeu às dúvidas de Natanael?
(Ver João 1: 43–46.) O que podemos
fazer para convidar outras pessoas,
como fez Filipe,  a achegarem-se ao
Salvador?

Sugestão para Debate em Família

Prepare uma lição para ajudar os
membros da família que estejam se
preparando para o batismo ou discuta
maneiras de ajudar conversos que
estão para serem batizados. Discuta
por que Jesus precisava ser batizado
(Mateus 3:13–15; 2 Néfi 31:6–9) e por
que nós necessitamos do batismo? (2
Néfi 31:5, 10–12; D&C 20:71–73;
49:13–14) Convide membros da
família que já foram batizados a contar
algo a respeito de quando foram
batizados e expressar seus sentimentos
a respeito das bênçãos que receberam
por terem sido batizados. 

Seqüência de Escrituras: O
Arrependimento

Lucas 15:3–10 I João 1:8–9
II Coríntios 7:9–10 Mateus 3:1–2
Alma 34:31–34 D&C 58:42–43

“Preparai o Caminho do Senhor” 4
Mateus 3–4; João 1:35–51
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• Jesus disse a Nicodemos que “aquele
que não nascer de novo não pode
ver o reino de Deus”. (João 3:3) O
que significa nascer de novo? (Ver as
escrituras da seqüência de escrituras
desta seção.)

• Leia e pondere Alma 5:14–31, como
se Alma estivesse falando a você. O
que você precisa individualmente
para “[nascer] (...) espiritualmente de
Deus”? (Alma 5:14)

• Jesus disse à mulher samaritana que
daria a ela a “água viva”. (João 4:10)
O que vocês acham que significa a
“água viva”? (Ver 1 Néfi 11:25; D&C
63:23.) Como podemos obter a água
viva? De que maneira vocês foram
abençoados por essa água viva?

Sugestão para Debate em Família

Entregue a cada membro da família
um copo. Coloque água em cada copo
e peça aos membros da família que
bebam a água. Pergunte se eles acham
que algum dia precisarão beber outro
copo de água. Em seguida, leia João
4:1–15 e discuta as perguntas do
terceiro parágrafo desta seção. Preste
testemunho de que se nos achegarmos
a Cristo e vivermos Seu evangelho,
receberemos a “vida eterna”. (João
4:14)

Seqüência de Escrituras: “Nascer de
Novo”

João 3:3–5 Mosias 27:25–26
João 3:16–17 Alma 5:14–16
Mosias 5:1–7 Alma 22:15–18

“Nascer de Novo” 5
João 3–4

• Por que é importante que Jesus
chame Apóstolos? (Ver Mateus
9:36–38; 16:19; Marcos 3:14–15; João
20:19–21, 23; Efésios 4:11–15.) Por
que é importante que o Senhor
chame Apóstolos em nossos dias?

• O que aprendemos a respeito dos
poderes e responsabilidades dos
Apóstolos a partir do conselho dado
por Jesus em Mateus 10? Como você
viu os Apóstolos destes últimos dias
cumprirem essas responsabilidades?

• Como você foi abençoado por seguir
o conselho de um Apóstolo?

Sugestão para Debate em Família

Mostre o quadro das Autoridades
Gerais na A Liahona da última 

conferência. Ajude os membros da
família a reconhecerem os membros
da Primeira Presidência e do Quórum
dos Doze Apóstolos e aprenderem seus
nomes. Expresse seus sentimentos a
respeito da bênção que é ser dirigido
por profetas e apóstolos.

Seqüência de Escrituras: O Chamado
de um Apóstolo

Lucas 6:13 D&C 107:33, 35
Mateus 10:5–8 D&C 112:14
Efésios 4:11–15 D&C 112:19–22
D&C 107:23

“Deixando Logo as Redes” 6
Lucas 4:14–32; 5; 6:12–16; Mateus 10
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• O milagre é um acontecimento
extraordinário causado por um poder
divino ou espiritual (Guia para Estudo
das Escrituras, “Milagre”, p. 140.) Por
que Jesus realizou milagres durante
Seu ministério mortal? (Ver Mateus
9:27–30; Marcos 1:27; 2:10–11; 5:19,
para algumas respostas a essa
pergunta.)

• Por que vocês acham que a fé precisa
vir antes do milagre? Por que o
milagre por si só não proporciona
um firme alicerce para a fé?

• Por que os milagres que Jesus
realizou durante Sua vida mortal são
importantes para vocês? Por que é 

importante saber que Ele continua a
realizar milagres em nossos dias? Quais
são alguns exemplos de milagres
modernos?

Sugestão para Debate em Família

Convide os membros da família a
contarem milagres que aconteceram
na vida deles ou na de pessoas
conhecidas.

Seqüência de Escrituras: Os Milagres
e a Fé em Jesus Cristo

2 Néfi 27:23 Éter 12:12
Marcos 1:34 Mórmon 9:15–21
3 Néfi 17:5–10

“Ele Tomou sobre Si as Nossas Enfermidades,
e Levou as Nossas Doenças.” 7
Marcos 1–2; 4:35–41; 5; Lucas 7:11–17

• Como os santos dos últimos dias
podem ser “a luz do mundo”?
(Mateus 5:14; ver também o
versículo 16.)

• De que modo os ensinamentos do
Salvador em Mateus 5:22–24, 28,
34–37, 39–40 e 44–48 são leis mais
elevadas do que as mencionadas em
Mateus 5:21, 27, 33, 38 e 43?

• Como os ensinamentos do Sermão
da Montanha ajudam-nos a achegar-
nos a Cristo e sermos aperfeiçoados
Nele? (Morôni 10:32)

Sugestão para Debate em Família

No quadro-negro, em um cartaz ou em
uma folha de papel, escreva a 

seguinte declaração (ou outra
declaração que seja mais adequada aos
membros de sua família): Os
ensinamentos do Sermão da Montanha
podem ajudar-me na escola. Peça aos
membros da família que leiam
algumas passagens de Mateus 5 e
discutam como essas passagens se
relacionam com a declaração que você
escreveu.

Seqüência de Escrituras: A Perfeição
por meio da Expiação de Jesus Cristo

Mateus 5:48 Morôni 10:32–33
Éter 12:27 D&C 76:68–70

O Sermão da Montanha:
“Um Caminho mais Excelente” 8
Mateus 5
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• Qual será a recompensa das pessoas
que fazem coisas boas para serem
vistas pelos outros? (Ver Mateus 6:2,
5, 16.) Que coisas podemos fazer
para ser vistos pelos outros e não
para agradar a Deus? Como podemos
purificar o motivo pelo qual
servimos e fazemos boas obras?

• O ensinamento encontrado em
Mateus 7:12 é muitas vezes chamado
de a regra de ouro. Que experiências
mostraram a vocês o valor desse
princípio? De que modo o
cumprimento desse princípio faz
com que nos tornemos melhores
discípulos de Jesus Cristo?

• Jesus prometeu que se “[buscarmos]
primeiro o reino de Deus”,
receberemos todas as outras coisas de
que necessitamos? (Mateus 6:33) Que
experiências ajudaram vocês a
ganharem um testemunho dessa
promessa?

Sugestão para Debate em Família

1. Mostre uma pedra e um montinho
de areia. Pergunte aos membros da

família que material utilizariam para
fazer o alicerce de uma casa. Leia
Mateus 7:24–27 e discuta como a
edificação de nossa vida sobre os
ensinamentos do Salvador
assemelha-se à construção de uma
casa sobre um firme alicerce de
pedra.

2. Mostre um mapa. Pergunte aos
membros da família como o mapa
pode ajudá-los a planejar uma
viagem. Se sua família tiver feito
uma viagem recentemente ou
estiver planejando fazê-la, discuta
como o mapa foi usado ou como
será usado na viagem. Explique-lhes
que em nossa jornada para a vida
eterna, as escrituras e os
ensinamentos dos profetas vivos são
como um mapa que nos ajudam a
saber como voltar à presença do Pai
Celestial.

Seqüência de Escrituras: Viver como
Discípulos de Cristo

Mateus 16:24–25 João 13:35
Mateus 7:21 2 Néfi 31:10–13
João 8:31 Morôni 7:48

“Buscai Primeiro o Reino de Deus” 9
Mateus 6–7

• Quais são alguns exemplos de cargas
que levamos nesta vida? Como o
Senhor pode dar-nos “descanso”
dessas cargas? (Ver Mateus 11:28–30.)
O que significa tomar sobre nós o
jugo de Cristo? (Ver a seqüência de
escrituras desta seção.)

• A mulher que entrou na casa de
Simão, o fariseu, carregava o fardo
do pecado. (Lucas 7:37) O que fez a
mulher que permitiu que Jesus
aliviasse o fardo dela? (Ver Lucas
7:38, 44–50.) O que podemos fazer 

para que o Salvador remova o fardo
do pecado de nossa vida?

Sugestão para Debate em Família

Peça a um membro da família que
segure um recipiente aberto e vazio,
como um saco ou caixa. Peça aos
demais membros da família que
coloquem vários objetos no recipiente,
um de cada vez. Quando o recipiente
começar a ficar pesado, peça a outro
membro da família que ajude a
carregar o recipiente. Explique-lhes 

“Tomai sobre Vós o Meu Jugo, e Aprendei de Mim” 10
Mateus 11:28–30; 12:1–13; Lucas 7:36–50; 13:10–17
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que os objetos representam os fardos
que carregamos, como a adversidade e
a tristeza. A ajuda prestada pelo
segundo membro da família representa
o descanso que o Salvador nos oferece
ao nos achegarmos a Ele quando
estamos “cansados e oprimidos”.
(Mateus 11:28) Leia Mateus 11:28–30 e
Mosias 24:8–15, e ajude os membros
da família a compreenderem que
quando seguimos o Salvador, Ele irá

aliviar nossa carga e fazer com que
fique leve.

Seqüência de Escrituras:
“Tomai sobre Vós o Meu Jugo (...)
e Encontrareis Descanso”

Mateus 11:28–30 D&C 54:10
Mosias 24:8–15 D&C 59:23
Alma 12:33–35

• Jesus desafiou os líderes judeus a
“[examinar] as escrituras” (João
5:39). Qual a diferença entre
examinar e ler as escrituras? Como
vocês tornaram seu estudo pessoal e

familiar das escrituras mais
significativo? Como foram
abençoados ao examinarem as
escrituras?

• Qual é o significado da parábola do
semeador? (Ver Mateus 13:3–8,
18–23.) Por que vocês acham que a
parábola do semeador se concentra
mais na terra do que no semeador ou
na semente?

• Que convite Jesus fez às pessoas para
quem contou a parábola do
semeador? (Ver Mateus 13:9.) O que
acham que a palavra ouvir significa
nesse convite? O que quer dizer ver
sem ver e ouvir sem ouvir? (Mateus
13:13–15)

• O Profeta Joseph Smith ensinou que
as parábolas da semente de mostarda
e do fermento referem-se à Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias (Ensinamentos do Profeta Joseph
Smith, pp. 95–98). Como vocês viram
o reino de Deus crescer, conforme
ilustrado por essas parábolas?

Sugestão para Debate em Família

Providencie 14 pequenos pedaços de
papel. Em cada pedaço de papel
escreva uma das seguintes frases, que
estão relacionadas com a parábola do
joio e do trigo: (1) o semeador, (2) o
Senhor e Seus Apóstolos, (3) a boa
semente, (4) os membros dignos da Igreja,
(5) o campo, (6) o mundo, (7) o joio, (8)
os iníquos, (9) o inimigo, (10) o diabo,
(11) a colheita, (12) o fim do mundo,
(13) os ceifeiros, (14) os anjos. Para
revisar a parábola do joio e do trigo,
misture os pedaços de papel. Peça aos
membros da família que associem as
pessoas, objetos e ações da parábola
com seu respectivo significado. Leia
Mateus 13:24–30, 36–43 e Doutrina e
Convênios 86:1–7 ao dirigir esta
discussão.

Seqüência de Escrituras: “Ter
Ouvidos para Ouvir”

Mateus 13:9–16 Alma 10:2–6
Mosias 2:9 Alma 12:9–11

“Falou-lhes de Muitas Coisas por Parábolas” 11
Mateus 13

“Eu Sou o Pão da Vida” 12
João 5-6; Marcos 6:30–44; Mateus 14:22–33
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• Por que Pedro sentiu sua fé vacilar
quando andava sobre a água? (Ver
Mateus 14:30.) De que modo às
vezes cometemos erros semelhantes
quando surgem dificuldades?

• De que modo o “pão da vida” é uma
boa descrição do Salvador e das
bênçãos que Ele quer oferecer-nos?
(Ver João 6:35, 47–51.)Como
podemos partilhar do “pão da vida”?
(Ver João 6:47, 51–54; Mateus
26:26–28; Alma 5:33–35; D&C
20:77.)

Sugestão para Debate em Família

Leia Mateus 14:22–32. Saliente que
Pedro demonstrou grande fé ao andar
na água, mas começou a afundar

quando se sentiu amedrontado.
Mostre a gravura de Jesus Cristo e
assegure aos membros da família que
embora haja ocasiões em que nos
veremos cercados de problemas,
podemos vencer o medo lembrando-
nos do Salvador e seguindo-O. Peça
aos membros da família que contem
algumas ocasiões em que venceram o
medo procurando pensar em Jesus
Cristo e nos ensinamentos que Ele nos
deixou.

Seqüência de Escrituras: As
Escrituras Testificam de Cristo

João 5:39 Atos 18:28
João 20:31 2 Néfi 25:26

• Jesus disse a Pedro: “Sobre esta pedra
edificarei a minha igreja”. (Mateus
16:18) O Profeta Joseph Smith
ensinou que a rocha a que Jesus Se
referia é a revelação. (Ensinamentos
do Profeta Joseph Smith, p. 267) De
que maneira a revelação é o alicerce
da Igreja do Senhor?

• O Élder David B. Haight ensinou que
a Transfiguração de Jesus “teve o
propósito de iluminar-nos
espiritualmente, como também
àqueles que foram testemunhas
oculares”. (A Liahona, outubro de
1977, p. 7.) O que aprendemos com
a Transfiguração que pode ajudar-nos
quando estivermos precisando de
força espiritual? (Ver Mateus 17:1–5.)

Sugestão para Debate em Família

Leia Mateus 16:13–17. Explique-lhes
que Pedro ganhou um testemunho de
Jesus Cristo por meio de revelação e
que podemos ganhar um testemunho
do Salvador da mesma maneira. Conte
a sua família como você recebe um
testemunho de Jesus Cristo e o que
continua a fazer para fortalecer esse
testemunho. Se for adequado, peça a
seus familiares que prestem seu
testemunho. Incentive-os a fortalecer
seus testemunhos por meio da oração
diária, estudo diário das escrituras e
obediência aos mandamentos de Deus.

Seqüência de Escrituras: Revelação

Provérbios 29:18 Gálatas 1:11–12
Amós 3:7 II Pedro 1:20–21
I Coríntios 2:9–12 Alma 5:46
Morôni 10:5

“Eu Te Darei as Chaves do Reino dos Céus” 13
Mateus 15:21–17:9
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• Qual foi o conselho de Jesus para
aqueles que desejassem alcançar a
verdadeira grandeza em Seu reino?
(Ver Mateus 18:2–4; Marcos 9:35.)
Como podemos tornar-nos mais
semelhantes às crianças e mais
submissos à vontade de nosso Pai
Celestial?

• Ao ensinar a parábola do servo
incompassivo, Jesus ressaltou a
importância de perdoarmos os
outros. (Mateus 18:23–35) De que
maneira nos assemelhamos ao servo
do rei em relação a nossa dívida para
com o Senhor? O que aprendemos
com o exemplo do rei a respeito de
perdoar as outras pessoas? Quais são
alguns dos perigos de não se perdoar
as outras pessoas? (Ver Mateus
18:34–35.)

• O que você aprendeu com a parábola
do bom samaritano? (Ver Lucas
10:25–37.) De que modo você foi
abençoado por “bons samaritanos”?

Como você pode ser um “bom
samaritano”? (Ver Mosias 4:26.)

Sugestão para Debate em Família

Leia a parábola do bom samaritano.
(Lucas 10:25–37) Preste atenção ao
convite feito pelo Salvador: “Vai, e faze
da mesma maneira”. (Lucas 10:37)
Faça uma lista de seus amigos,
parentes e conhecidos, pedindo a cada
membro de sua família que coloque
pelo menos um nome na lista. Faça
planos para servir uma ou duas das
pessoas da lista na semana vindoura.

Como parte da discussão em família,
cantem juntos “Neste Mundo” (Hinos,
nº 136).

Seqüência de Escrituras: “Amarás o
Teu Próximo”

Lucas 10:25–37 João 13:34–35
Levítico 19:18 Mosias 2:17
Mateus 22:35–40 D&C 38:24–25

“Quem É o Meu Próximo?” 14
Mateus 18; Lucas 10

• O que Jesus instruiu o povo a fazer
para adquirir um testemunho de
Seus ensinamentos? (Ver João 7:17.)
Como podemos colocar em prática
essa instrução em nossa vida?

• O que significa Jesus ser a luz do
mundo? (Ver a seqüência de
Escrituras desta seção.) Como
podemos ajudar outras pessoas a
verem a luz oferecida por Cristo?
(Ver Mateus 5:16; 28:18–20;
Filipenses 2:14–15.)

• O que Jesus prometeu a essas pessoas
se continuassem a segui-Lo? (Ver
João 8:31–32.) Do que a verdade nos

liberta? (Ver João 8:33–34.) De que
modo os pecados que cometemos
nos tornam escravos? (Ver Alma
12:11; 34:35.) De que modo o
conhecimento da verdade fez com
que você se tornasse livre?

Sugestão para Debate em Família

Apague as luzes da sala e feche as
cortinas ou persianas. Peça a um
membro da família que faça uma
tarefa simples que exija o uso da visão,
como ler uma escritura ou descrever
um quadro. Então acenda as luzes,
abra as cortinas ou persianas, e peça ao
membro da família que realize

“Eu Sou a Luz do Mundo” 15
João 7–8
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novamente a mesma tarefa. Discuta
por que é mais fácil realizar a tarefa
quando a luz está acesa. Leia João 8:12
e debata em família as maneiras pelas
quais Jesus Cristo é a luz do mundo.

Seqüência de Escrituras: Jesus Cristo,
a “Luz do Mundo”

João 8:12 Alma 38:9
Salmos 27:1 3 Néfi 15:9
Isaías 2:5 D&C 88:6–13

• Jesus curou um homem que havia
nascido cego. (João 9:1–7) De que
maneira o testemunho desse homem
cresceu quando ele continuou a
prestá-lo? (Compare os versículos
João 9:11, 17, 33, 38.) De que modo
o testemunho que você possui
cresceu quando o prestou?

• De que modo responderam os pais
do homem que havia sido cego
quando os fariseus os interrogaram a
respeito do milagre? (Ver João
9:18–23.) Por que os pais
responderam dessa maneira? (Ver
João 9:22.) De que modo às vezes
nos assemelhamos aos pais daquele
homem? Como podemos ser mais
valentes em nosso testemunho?

• Na explicação de Jesus a respeito do
pastor e das ovelhas, quem as
ovelhas representam? (Ver João 10:4,
27.) Quem é o pastor? (Ver João
10:11.) Quais são algumas das

qualidades de um bom pastor? (Ver
João 10:3–4, 7, 9–15.) De que modo
Jesus é um exemplo do pastor
perfeito?

Sugestão para Debate em Família

Leia João 9:1–38, pedindo aos
membros da família que procurem
descobrir maneiras pelas quais o
Salvador ajudou o homem cego, tanto
física quanto espiritualmente. Discuta
as semelhanças e as diferenças entre a
visão espiritual e a visão física. Peça à
família que discuta maneiras pelas
quais podemos aumentar nossa
capacidade de “ver” as verdades do
evangelho.

Seqüência de Escrituras: Jesus Cristo,
o “Bom Pastor”

Salmos 23:1–6 João 10:11
Isaías 40:11 Mosias 26:21
Ezequiel 34:11–12 Alma 5:60

“Havendo Eu Sido Cego, Agora Vejo” 16
João 9–10

• Que bênçãos são mais importantes
do que as posses materiais? (Ver
alguns exemplos em Lucas 12:31–34;
D&C 6:7.)

• Por que muitas pessoas colocam seu
coração nas riquezas do mundo,
mesmo sabendo que elas são apenas
temporárias? Como podemos
determinar se estamos por demais
preocupados com nossas posses
materiais?

• O que o Senhor pediu que você
sacrificasse? De que modo foi
abençoado por fazer esse sacrifício?

Sugestão para Debate em Família

Coloque um conjunto de escrituras em
um canto da sala e um pouco de
dinheiro no outro canto. Peça a um
membro da família que procure andar
em linha reta em direção às escrituras
mas olhando para o dinheiro. Se a

“Que Farei para Herdar a Vida Eterna?” 17
Marcos 10:17–30; 12:41–44; Lucas 12:13–21; 14; 16
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pessoa tiver dificuldade em alcançar as
escrituras, pergunte-lhe por que teve
dificuldade em fazê-lo. Se ele conseguir
alcançar as escrituras, pergunte quanto
tempo conseguiria caminhar sem
desviar-se da linha reta. Leia Marcos
10:17–24 e explique-lhes que não
podemos entrar no reino de Deus
(representado pelas escrituras) se
concentrarmos nossa atenção nas
posses materiais (representadas pelo

dinheiro). Discuta como desenvolver e
manter atitudes corretas em relação a
nossas posses materiais.

Seqüência de Escrituras: Buscar o
Reino de Deus

Mateus 6:19–21 Jacó 2:18–19
Mateus 6:33 D&C 6:6–7
Marcos 10:28–30

• O que você aprendeu com as ações
do pastor na parábola da ovelha
perdida e da mulher na parábola da
moeda de prata? (Ver D&C
18:10–13.) De que maneira uma
pessoa pode se “perder”? Qual é
nossa responsabilidade para com
aqueles que se perdem? (Ver Lucas
15:4–5, 8; Alma 31:34–35.)

• Na parábola do filho pródigo, o que
o pai fez quando viu que seu filho
estava voltando? (Ver Lucas 15:20.)
Como o pai reagiu à confissão do
filho? (Ver Lucas 15:21–24.) De que
maneira a reação do pai é
semelhante à reação do Senhor
quando nos arrependemos? (Ver
Lucas 15:7; Mosias 26:30; D&C
58:42.)

Sugestão para Debate em Família

Estude o relato da ocasião em que
Jesus curou os dez leprosos. (Lucas
17:11–19) Discuta alguns dos motivos
pelos quais nós, da mesma forma que
os nove leprosos, nem sempre
expressamos nossa gratidão ao Senhor.
Converse a respeito de coisas que
poderíamos fazer para melhor
expressar nossa gratidão ao Senhor
todos os dias.

Como parte do debate em família,
cantem juntos “Assombro Me Causa”
(Hinos, nº 112).

Seqüência de Escrituras: Regozijar-
nos com o Senhor por Aqueles que
Se Arrependem

Lucas 15:4–10 Alma 26:11–16
Lucas 15:11–24 D&C 18:10–16

“Tinha-se Perdido, e Foi Achado” 18
Lucas 15;17

• Como o cego que estava próximo de
Jericó demonstrou que tinha fé no
Senhor? (Ver Lucas 18:38–42.) De
que maneira você foi abençoado ao
exercer fé em Jesus Cristo?

• Como Zaqueu mostrou seu grande
desejo de ver Jesus? (Ver Lucas
19:3–4.) O que Jesus disse para
Zaqueu depois de vê-lo na árvore?

(Ver Lucas 19:5.) De que forma
Zaqueu reagiu às palavras de Jesus?
(Ver Lucas 19:6.) O que podemos
fazer para receber o Salvador com
alegria em nossa casa?

• O que mais lhe impressionou a
respeito do testemunho de Marta
registrado em João 11:21–27?

“A Tua Fé Te Salvou” 19
Lucas 18:1–8; 35–43; 19:1–10; João 11
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• Que sinal da Segunda Vinda do
Salvador é descrito em Joseph Smith
— Mateus 1:22? Que evidência vocês
têm de que essa profecia está sendo
cumprida? Como podemos evitar ser
enganados por falsos profetas? (Ver
Mateus 7:15–20; D&C 45:57; 46:7–8.)

• O Senhor ensinou que não
precisamos nos “inquietar” por causa
das guerras e rumores de 

guerras. Como podemos encontrar
paz em uma época tão atribulada?
(Ver I João 4:16–18; D&C 6:34–36,
45:34–35; 59:23.)

• O Senhor instruiu Seus seguidores em
Jerusalém a “[estarem] no lugar
santo” (Joseph Smith — Mateus 1:12)
e deu um conselho semelhante em
nossos dias. (D&C 87:8: 101:22)
Quais são alguns desses lugares
santos em que devemos estar?

“Qual É o Sinal de Tua Vinda?” 21
Joseph Smith — Mateus 1:4 (Mateus 24) 

Sugestão para Debate em Família

Leia João 11:1–46. Pergunte à família
como esse relato os faz sentir a
respeito do Salvador. Estude os
versículos dessa passagem que
demonstram a fé que Maria e Marta
tinham em Jesus Cristo. Peça aos
membros da família que escolham

uma coisa que podem fazer para
mostrar maior fé no Salvador.

Seqüência de Escrituras: Fé
Inabalável

Mateus 8:5–10, 13 II Timóteo 4:7
Marcos 10:46–52 Éter 3:3–13

• O que mais lhe impressionou a
respeito do relato da entrada
humilde e ao mesmo tempo triunfal
de Jesus em Jerusalém? (Ver Mateus
21:1–11.) O que acha que teria
sentido se estivesse presente naquele
dia?

• Por que acham que os dois grandes
mandamentos mencionados em
Mateus 22:37–40 são tão
importantes? O que podemos fazer
para viver mais plenamente esses
mandamentos?

• O Salvador por diversas vezes
condenou os escribas e fariseus por
serem hipócritas. Eles davam muita
importância às ordenanças e ações
exteriores, que lhes davam o ar de
justos, mas não se preocupavam em
ser realmente justos no coração.
(Mateus 23:13–33) O que você pode
fazer para não ser hipócrita?

Sugestão para Debate em Família

Em uma folha de papel, desenhe uma
árvore com muitas folhas mas
nenhum fruto. No verso do papel,
desenhe uma árvore com folhas e
frutos. Mostre à família o desenho da
árvore sem frutos e peça a um membro
da família que leia Mateus 21:17–20.
Explique-lhes que quando fingimos ser
justos mas não vivemos retamente,
somos como uma árvore com muitas
folhas mas nenhum fruto. Mostre à
família o desenho da árvore com
frutos e incentive-os a viverem em
retidão, ou seja, a fazerem mais do que
aparentarem retidão.

Seqüência de Escrituras: Dedicação
Genuína

Mateus 22:37 Ômni 1:26
Josué 24:15 D&C 4:1–2
1 Néfi 3:7 D&C 20:37

“Ai de Vós (...), Hipócritas!” 20
Mateus 21-23; João 12:1–8
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Sugestão para Debate em Família

Discuta alguns dos sinais que
precederão a Segunda Vinda, conforme
mencionados na seqüência de
escrituras desta seção. Distribua jornais
recentes e exemplares de A Liahona.
Peça aos membros da família que
trabalhem individualmente ou aos
pares, procurando sinais da Segunda
Vinda nos jornais e nas revistas.

Quando contarem o que encontraram,
discuta como podemos preparar-nos
para a Segunda Vinda.

Seqüência de Escrituras: Sinais da
Segunda Vinda

Isaías 2:2–3 Daniel 2:44
Joseph Smith —
Mateus 1:21–37 D&C 45:16–35

• A parábola das dez virgens (Mateus
25:1–13) representa a Segunda
Vinda. O noivo representa o
Salvador, as dez virgens representam
membros da Igreja e o óleo das
lâmpadas representa a preparação
para a Segunda Vinda. Quais são
algumas das maneiras pelas quais
podemos acrescentar “óleo” a nossa
“lâmpada”?

• Em Mateus 25:14–30, os talentos
representam dons de Deus. Toda
pessoa recebeu pelo menos um dom
de Deus (D&C 46:11–12), mas alguns
dons são mais facilmente
reconhecíveis que outros. Quais são
alguns dons que podem ser difíceis
de reconhecer, mas que podem ser
usados para servir ao próximo e
glorificar a Deus?

• O que acham que o Salvador quis
dizer ao declarar: “Quando o fizestes
a um destes meus pequeninos

irmãos, a mim o fizestes”. (Mateus
25:40; ver também Mosias 2:17.)

Sugestão para Debate em Família

Leia a parábola dos talentos (Mateus
25:14–30) e diga que os talentos
representam dons de Deus. Peça a cada
membro da família que fale a respeito
de um ou dois talentos ou dons com
que ele foi abençoado. Em seguida,
peça a cada membro da família que
fale a respeito dos talentos ou dons
com que cada um dos outros membros
da família foi abençoado. Discuta
maneiras pelas quais a família pode
usar esses dons para ajudar a construir
o reino de Deus na Terra.

Seqüência de Escrituras: A
Preparação para a Segunda Vinda

Mateus 25:1–13 D&C 45:36–39
D&C 38:29–30 D&C 88:123–126

“Possuí por Herança o Reino que
Está Preparado para Vós” 22
Mateus 25

• Quando Jesus e Seus Apóstolos Se
reuniram para a ceia de Páscoa, Jesus
instituiu a ordenança do
sacramento.(Lucas 22:19–20) Por que
é importante que tomemos o

sacramento todas as semanas? Como
podemos preparar-nos
espiritualmente antes de tomar o
sacramento?

“Que Vos Ameis Uns aos Outros; como
Eu Vos Amei a Vós” 23
Lucas 22:1–38; João 13–15
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• Qual disse Jesus aos Apóstolos ser o
motivo pelo qual Ele havia lavado
seus pés? (Ver João 13:12–17.) De
que maneira você sentiu alegria ao
servir o próximo?

• Jesus disse: “Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros”. (João
13:35) Será que o modo como trata
as outras pessoas demonstra que
você é um discípulo, ou seguidor, de
Cristo? Quais são algumas coisas
específicas que podemos fazer para
seguir o exemplo do amor de Cristo?

Sugestão para Debate em Família

Peça a um membro da família que leia
Doutrina e Convênios 20:77. Discuta o
significado do pão do sacramento.

Peça a outro membro da família que
leia Doutrina e Convênios 20:79.
Discuta o significado da água do
sacramento, observando que hoje
usamos água em vez de vinho. Diga
que quando tomamos o sacramento,
prometemos que sempre nos
lembraremos de Jesus. Converse a
respeito de coisas que a família pode
fazer que irá ajudá-la a lembrar-se
sempre de Jesus.

Como parte do debate em família,
cantem juntos um hino sacramental.

Seqüência de Escrituras: O
Sacramento

Mateus 26:26–28 3 Néfi 18:5–12
Lucas 22:19–20 D&C 20:77, 79

• Qual é a missão do Espírito Santo?
(Ver João 14:26; 15:26; 16:7–14.)
Como podemos reconhecer a
influência do Espírito Santo? (Ver
Gálatas 5:22–23; D&C 6:15, 23;
11:13.) De que modo receber o dom
do Espírito Santo ajudou você?

• Jesus disse aos Apóstolos: “No
mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo, eu venci o mundo”.
(João 16:33) De que modo o
conhecimento de que Jesus venceu o
mundo nos ajuda a ter bom ânimo
quando enfrentamos tribulações? Por
que é importante que tenhamos bom
ânimo?

• Em sua oração, o Salvador disse: “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) De que forma conhecer o
Pai Celestial e Jesus Cristo difere de
apenas sabermos algo a respeito
Deles? Como podemos conhecê-Los?

Sugestão para Debate em Família

Em uma caixa, coloque um papel com
os dizeres O Dom do Espírito Santo. Em
outra caixa, coloque um papel com os
dizeres Vida Eterna. Embrulhe as caixas
para presente. Explique-lhes que em
João 16–17 Jesus menciona dois
presentes que podemos receber. Peça a
um membro da família que abra a
primeira caixa e leia o que está escrito
no papel que está dentro dela. Leia
João 16:13 e explique-lhes que nesse
versículo “o Espírito da verdade”
refere-se ao Espírito Santo. Peça a
outro membro da família que abra a
segunda caixa e leia o que está escrito
no papel que está dentro dela. Leia
João 17:1–3. Expresse sua gratidão pelo
dom do Espírito Santo e pela
oportunidade de receber a vida eterna.

Seqüência de Escrituras: “Sejam Um,
como Nós Somos Um”

João 17:20–26 4 Néfi 1:15–17
Filipenses 1:27 D&C 35:2
Mosias 18:21 D&C 38:24–27

“E a Vida Eterna É Esta” 24
João 16–17



15

• Por que Jesus estava disposto a passar
pelo grande sofrimento que sabia
que enfrentaria no Jardim do
Getsêmani? (Ver Mateus 26:39, 42,
44.) O que aprendemos com a oração
do Salvador no Getsêmani? De que
modo vocês foram abençoados ao
submeterem-se à vontade do Pai
Celestial?

• O que aconteceu ao Salvador no
Getsêmani? (Ver D&C 19:16–19;
Lucas 22:44; Mosias 3:7; Alma
7:11–13.)

• Por que precisamos da Expiação de
Jesus Cristo? (Ver 1 Néfi 10:21; 2
Néfi 2:5–9; Alma 34:9; Moisés 6:48.)

• Que bênçãos estão a nosso alcance
graças ao sacrifício expiatório do
Salvador? (Ver Mosias 16:7–8; Alma
7:11–13; D&C 19:23.) 

Como podemos receber essas
bênçãos? (Ver Alma 7:14; Regras de Fé
1:3.)

Sugestão para Debate em Família

Mostre a gravura de Jesus orando no
Getsêmani (Pacote de Gravuras do
Evangelho 34730 059 – 227). Leia o
relato de Jesus no Getsêmani,
encontrado em Mateus 26:36–46,
Lucas 22:39–46 ou Doutrina e
Convênios 19:16–19. Convide cada
membro da família a expressar seus
sentimentos a respeito da Expiação de
Jesus Cristo.

Seqüência de Escrituras: A Expiação
de Jesus Cristo

Lucas 22:39–44 2 Néfi 9:5–8
D&C 19:15–19 Alma 7:11–13
Mosias 3:7, 9 Regras de Fé 1:3

“Não Se Faça a Minha Vontade, Mas a Tua” 25
Mateus 26:36–46; Marcos 14:32–42; Lucas 22:39–46

• O que Pedro fez quando as pessoas
que estavam do lado de fora do
palácio de Caifás disseram que ele
conhecia Jesus? (Ver Mateus
26:69–75; ver também o versículo
34.) De que maneira alguns de nós,
como Pedro, às vezes negamos nossa
fé? O que podemos aprender com a
vida de Pedro após ter negado o
Senhor?

• Como se sente ao pensar em tudo o
que o Salvador sofreu por você?
Como podemos demonstrar nossa
gratidão pela Expiação? (Ao ponderar
essas questões, escreva suas reflexões
em seu diário.)

Sugestão para Debate em Família

Discuta a respeito das seguintes

pessoas mencionadas no relato
encontrado nas escrituras da morte e
do sepultamento de Jesus. Pergunte
aos membros da família o que
lembram a respeito de cada pessoa ou
grupo de pessoas.

Jesus Cristo Os dois ladrões

Pilatos Os escarnecedores

Simão Cireneu João, o amado

Os soldados O centurião

José de Arimatéia Maria, mãe de
Jesus

Seqüência de Escrituras: “Ninguém
Tem Maior Amor do que Este”

Lucas 23:33–46 1 Néfi 19:9–10
João 15:13 D&C 34:1–4

“Eu para Isso Nasci” 26Mateus 26:47–27:66; Marcos 14:43–15:39;
Lucas 22:47–23:56; João 18–19
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• Por que é importante que saibamos
que Jesus ressuscitou? Que impacto
essa notícia tem sobre a
humanidade? Que importância tem
em sua vida?

• O Senhor ressuscitado mostrou-Se
novamente a sete dos Apóstolos que
estavam pescando. E milagrosamente
lhes proveu uma grande quantidade
de peixes. (Ver João 21:4–7.) Depois
de terem comido, o que Jesus pediu
que Pedro e os outros Apóstolos
fizessem? (Ver João 21:15–17.) Como
podemos apascentar as ovelhas do
Senhor?

• Qual foi o motivo pelo qual João
escreveu algumas das coisas que
Jesus ressuscitado disse e fez? (Ver
João 20:30–31.) Como você se
beneficiou com o estudo dos relatos
das escrituras a respeito da
ressurreição de Jesus

Sugestão para Debate em Família

Peça a um membro da família que
coloque uma luva na mão e mova os
dedos. Explique-lhes que a luva
representa nosso corpo e a mão, nosso
espírito. Um espírito combinado com
um corpo forma uma pessoa viva.
Peça-lhe que retire a luva. Explique-

lhes que quando morremos, nosso
espírito separa-se de nosso corpo.
Nosso corpo, então, estará morto, mas
nosso espírito continuará vivendo.
Peça ao membro da família que
coloque a luva novamente. Diga que a
ressurreição é a reunião do espírito
com o corpo. Depois que
ressuscitarmos, nunca mais
morreremos nem seremos sujeitos a
enfermidades. Testifique-lhes que por
causa da Ressurreição de Jesus Cristo,
todas as pessoas ressuscitarão. [Essa
lição com uso de objeto é uma
adaptação de uma apresentação feita
pelo Élder Boyd K. Packer (“Olhai para
Vossas Criancinhas”, A Liahona,
fevereiro de 1974, pp. 41–43.)]

Como parte deste debate em família,
cantem juntos “Cristo É Já
Ressuscitado” (Hinos, nº 119) ou “Jesus
da Morte Ressurgiu?” (Músicas para
Crianças, p. 45).

Seqüência de Escrituras: Aparições
do Senhor Ressuscitado

João 20:11–29 Atos 9:1–6
Lucas 24:36–51 3 Néfi 11:1–14
I Coríntios Joseph Smith —

15:3–8 História 1:11–17

“Ele Não Está Aqui, porque Já Ressuscitou” 27
Mateus 28; Lucas 24; João 20–21

• De que modo o dom do Espírito
Santo ajuda os Apóstolos em sua
responsabilidade de serem
testemunhas de Jesus Cristo? (Ver
João 15:26–27; I Coríntios 12:3.)
Qual é o papel do Espírito Santo em
nossos esforços para pregar o
evangelho? (Ver 2 Néfi 33:1; D&C
42:14.)

• Como Pedro reagiu àqueles que
zombavam dos Apóstolos por
estarem falando em muitas línguas?
(Ver Atos 2:14–24, 36.) O que mais
lhe impressionou na resposta de
Pedro? Por que é importante que
tenhamos um testemunho de Jesus
Cristo e de Sua divina missão? Como
o Espírito Santo pode ajudar-nos a
compartilhar nosso testemunho?

“Nós Somos Testemunhas” 28
Atos 1–5
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• Pedro usou um milagre como
oportunidade para prestar
testemunho de Jesus Cristo. (Atos
3:12–26; 4:5–12) Que oportunidades
temos de prestar testemunho de
Jesus Cristo? Como você foi
abençoado ao ser testemunha (ou
ouvir outras pessoas serem
testemunhas) de Jesus Cristo?

Sugestão para Debate em Família

Leia Mosias 18:8–9, dando ênfase ao
mandamento de “ser testemunhas de
Deus em todos os momentos e em
todas as coisas e em todos os lugares”.
Pergunte aos membros da família

como podem cumprir esse
mandamento. Peça a um membro da
família que relate uma experiência em
que foi testemunha de Jesus Cristo e
do evangelho. Incentive os membros
da família a serem testemunhas do
Salvador nas coisas que disserem e
fizerem na semana vindoura.

Seqüência de Escrituras: Os
Apóstolos — Testemunhas Especiais
de Cristo

Atos 1:1–8 D&C 27:12
Atos 4:33 D&C 107:23

• À medida que a Igreja crescia, alguns
grupos dentro dela às vezes tinham
desentendimentos entre si. (Ver Atos
6:1.) Como podemos, como
membros da Igreja, resolver
desentendimentos e divisões entre
nós? Por que é importante que
superemos essa divisão?

• De que maneira Filipe encontrou-se
com o eunuco etíope? (Ver Atos
8:25–29.) Que bênçãos receberam
Filipe e o etíope, por Filipe ter
seguido o Espírito? (Ver Atos
8:30–38) Que bênçãos você (ou
alguém conhecido) recebeu por ter
seguido o Espírito?

• O que fez com que Saulo passasse de
perseguidor dos santos para grande
servo do Senhor? (Ver Atos 9:1–9,
17.) Como podemos ouvir a voz do
Senhor? (Ver D&C 1:38; 6:23; 8:2;
18:34–36.) De que modo o fato de
ouvirmos a voz do Senhor ajuda a
nos convertermos?

Sugestão para Debate em Família

Depois de ler e marcar a seqüência de
escrituras desta seção com a família,
faça as seguintes perguntas:

• Porque acham que é importante ser
membro de uma ala (ou ramo)?
Quem são alguns dos líderes e
professores de nossa ala? O que eles
fazem para ajudar e apoiar-nos? O
que podemos fazer para ajudá-los e
apoiá-los?

Seqüência de Escrituras: Trabalhar
Juntos no Reino de Deus

Êxodo 18:13–26 D&C 107:99
Atos 6:1–3 I Coríntios 

2:12–21
D&C 64:33–34 Efésios 4:11–16

“[Cresceu] O Número dos Discípulos” 29
Atos 6–9
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• De que maneira alguns membros da
Igreja reagiram ao saberem que Pedro
estivera ensinando o evangelho a
gentios? (Ver Atos 11:1–3.) O que
devemos fazer quando recebemos
novas instruções dos líderes da
Igreja, mesmo que a princípio não
gostemos delas ou as consideremos
difíceis de compreender? (Ver João
7:17; 2 Néfi 28:30; D&C 6:11,
14–15.)

• O que o chamado e Saulo e Barnabé
mostra a respeito de como os
membros da Igreja são chamados
para o serviço de Deus? (Ver Atos
13:1–3.) Que experiências o
ajudaram a saber que os chamados
da Igreja são inspirados pelo
Espírito?

• Paulo e Barnabé voltaram a cada
uma das cidades em que
estabeleceram ramos da Igreja para
ajudar os santos a “permanecer na
fé” (Atos 14:22; ver também

versículos 21 e 23.) O que podemos
fazer para apoiar os novos membros
de nossa ala ou ramo?

Sugestão para Debate em Família

Discuta as experiências de Saulo e
Barnabé como missionários. (Atos
13–14) Conte experiências que teve
quando foi missionário de tempo
integral ou convide um missionário
que retornou do campo a contar suas
experiências. Discuta como as
experiências de Saulo e Barnabé são
semelhantes às dos missionários
atuais. Escreva em família uma carta a
um missionário. Como parte da oração
familiar, peça ao Pai Celestial que
abençoe e proteja os missionários.

Seqüência de Escrituras: “Deus Não
Faz Acepção de Pessoas”

Atos 10:34–35 Romanos 2:9–11
Atos 15:7–11 2 Néfi 26:33

“Deus Não Faz Acepção de Pessoas” 30
Atos 10–14; 15:1–35

• De que modo as pessoas da sinagoga
de Beréia receberam os ensinamentos
de Paulo? (Ver Atos 17:10–12.) Como
podemos desenvolver a atitude
necessária para aprendermos de
“bom grado” o evangelho?

• O que Paulo ensinou aos atenienses
a respeito de Deus? (Ver Atos
17:22–31.) Por que é importante que
saibamos que “somos também (...)
geração [de Deus]?” (Atos 17:28) De
que maneira a compreensão da
verdadeira natureza de Deus e Seu
papel como nosso Pai ajuda-nos a
amá-Lo e a adorá-Lo?

• O que Paulo ensina em I
Tessalonicenses 1:5 e 2:2–12 a
respeito de como devemos ensinar o
evangelho a outras pessoas? Como o
cumprimento desses princípios
ajudaram você a ensinar o
evangelho?

Sugestão para Debate em Família

Faça os preparativos necessários para
convidar os missionários de tempo
integral de sua área para jantar em sua
casa. Peça-lhes que compartilhem seus
sentimentos a respeito da importância
do trabalho missionário e contem
como se preparam para servir como

“De Sorte que as Igrejas
Eram Confirmadas na Fé” 31
Atos 15:36–18:22; e I e II Tessalonicenses
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missionários de tempo integral.

Como parte do debate, cantem juntos
“Chamados a Servir” (Hinos, nº 166)
ou “Eu Quero Ser um Missionário”
(Músicas para Crianças, p. 91).

Seqüência de Escrituras:
Características do Missionário de
Sucesso

I Tessalonicenses D&C 38:41
2:1–12

II Coríntios 4:5 D&C 88:81
D&C 4:1–7 D&C 123:12–14

• Paulo concluiu seu discurso aos
irmãos de Éfeso lembrando-os do
ensinamento do Senhor de que
“mais bem aventurada coisa é dar do
que receber”. (Atos 20:35) De que
modo você comprovou a veracidade
desse princípio em sua própria vida?

• Paulo incentivou os gálatas a
buscarem os frutos, ou resultados, de
se viver pelo Espírito. (Gálatas 5:16,
25) Quais são alguns desses frutos?
(Ver a seqüência de escrituras desta
seção.) Como esses frutos se
manifestaram na sua vida? O que
devemos fazer quando sentimos falta
desses frutos em nossa vida?

• O que significa “tudo o que o
homem semear, isso também
ceifará”? (Ver Gálatas 6:7–9.) Como
esse princípio se aplica a nossa
capacidade de ouvir e seguir os
sussurros do Espírito? Como isso se

aplica a nosso relacionamento com
as outras pessoas e com outras
situações de nossa vida?

Sugestão para Debate em Família

Pergunte aos membros da família
como eles podem saber que a
influência do Espírito está presente no
lar. Discuta coisas que vocês podem
fazer como família para convidar a
presença do Espírito. Estabeleçam
metas em família para convidar o
Espírito a seu lar durante a próxima
semana.

Seqüência de Escrituras: Os Frutos
do Espírito

Gálatas 5:22–23 Morôni 8:26
João 14:26 Morôni 10:3–5
João 15:26 D&C 6:22–23

“Viver em Espírito” 32
Atos 18:23 a 20:38; Gálatas

• A que problema Paulo se referia em I
Coríntios 1:10–13? De que maneira
as divisões e dissensões afetam nossa
integração como discípulos de
Cristo? (Ver Mosias 18:21–22; 3 Néfi
11:29–30; D&C 38:27.) O que Paulo
aconselhou aos santos para serem
mais unidos? (Ver I Coríntios 1:10.)

• Paulo ensinou que a sabedoria de
Deus “torna louca” a sabedoria do
mundo. (I Coríntios 1:18–21) De que
maneira a sabedoria de Deus difere
da sabedoria do mundo? (Ver Isaías

55:8–9; D&C 38:1–2.) Quais são
alguns exemplos em que a sabedoria
de Deus torna louca a sabedoria do
mundo? Como podemos conhecer as
“coisas de Deus”? (Ver I Coríntios
2:10–13.)

• A que Paulo comparou nosso corpo?
(Ver I Coríntios 3:16–17; 6:19–20.) O
que devemos fazer para cuidar de
nosso corpo como se fosse um
templo? Quais são as bênçãos de
manter-nos moralmente limpos?

“Sois o Templo de Deus” 33
I Coríntios 1–6
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Sugestão para Debate em Família

Diga que Paulo se comunicava
freqüentemente com os membros da
Igreja, enviando-lhes epístolas, ou
cartas. Discuta algumas das maneiras
pelas quais os profetas, apóstolos e
outros líderes da Igreja se comunicam
conosco atualmente. Leia em família
um discurso de conferência de A
Liahona ou outra publicação da Igreja.

Discuta como podem colocar em
prática essa mensagem.

Seqüência de Escrituras: Pureza
Moral

I Coríntios Gálatas 5:16
3:16–17 3 Néfi 12:27–30

I Coríntios D&C 42:22
6:19–20 D&C 46:33

• O que significa dizer que “nem o
homem é sem a mulher, nem a
mulher sem o homem, no Senhor”?
(I Coríntios 11:11) Por que o
relacionamento entre marido e
mulher é tão importante no reino de
Deus? O que isso nos ensina a
respeito de como o marido e a
mulher devem tratar um ao outro?

• De acordo com Paulo, quais são os
propósitos do sacramento? (Ver I
Coríntios 11:23–26; ver também
Lucas 22:19–20.) Por que um exame
de consciência é uma parte
importante do sacramento?

• As escrituras aconselham-nos a
buscar os dons espirituais. (I
Coríntios 12:31; D&C 46:8) Quais
devem ser os motivos pelos quais
buscamos dons espirituais? (Ver I
Coríntios 14:12; D&C 46:9.)

• O que Paulo ensinou a respeito dos
reinos de glória? (Ver I Coríntios

15:35–44.Ver também D&C
88:27–32.) Como seu conhecimento
da Ressurreição e dos reinos de glória
influencia seu modo de vida?

Sugestão para Debate em Família

Leia algumas das passagens da
seqüência de escrituras desta seção.
Depois, discuta as perguntas do
terceiro parágrafo desta seção. Peça aos
membros da família que comentem a
respeito dos dons espirituais que
observaram uns nos outros que
ajudam a família como um todo.
Ajude cada membro da família a saber
que é parte importante da família.

Seqüência de Escrituras: Os Dons do
Espírito

I Coríntios Tiago 1:17
12:1–11 3 Néfi 29:5–6

I Coríntios Morôni 10:8–19
12:31 D&C 46:8–26

“Retende os Preceitos, como Vo-los Entreguei” 34
I Coríntios 11–16

• Por que Paulo e Timóteo
conseguiram afastar o desespero,
embora estivessem enfrentando
problemas, perplexidades,
perseguição e tribulações? (Ver II
Coríntios 1:3–5; 4:5–15.) Como o Pai

Celestial e Jesus Cristo o ajudaram
em suas adversidades?

• Paulo admoestou os santos a
perdoarem-se mutuamente. (II
Coríntios 2:5–8) Por que é
importante que perdoemos as outras

“Reconciliar-nos com Deus” 35
II Coríntios
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pessoas? (Ver Mateus 6:14–15; II
Coríntios 2:7–8; D&C 64:9–10.) O
que podemos fazer para ter mais
disposição de perdoar?

• O que significa ter uma “tristeza
segundo Deus” por nossos pecados?
(II Coríntios 7:9–10) Por que a
tristeza segundo Deus é uma parte
importante do arrependimento?

Sugestão para Debate em Família

Leia II Coríntios 1:3–4, dando ênfase
especial aos esforços de Paulo para
consolar as outras pessoas “com a
consolação com que nós mesmos
somos consolados por Deus”. Faça os
preparativos necessários para visitar

um hospital, albergue ou asilo. Ajude a
servir as refeições, entreter os pacientes
ou doe alimentos, roupas ou outros
artigos necessários.

Como parte deste debate em família,
cantem juntos “Eu Devo Partilhar”
(Hinos, nº 135).

Seqüência de Escrituras:
Características dos Discípulos de
Cristo

II Coríntios II Coríntios
1:3–5 4:5–10

II Coríntios II Coríntios
1:11 5:17–21

II Coríntios II Coríntios
2:5–8 7:9–10

• Somos justificados quando nos
reconciliamos com Deus, somos
perdoado da punição do pecado e
declarados justos e inocentes. Por
que precisamos ser justificados? (Ver
Romanos 3:10–12, 23; ver também
Alma 7:21.) O que Paulo ensinou a
respeito de como somos justificados?
(Ver Romanos 3:24, 28; 5:1–2; ver
também 2 Néfi 2:6.)

• De que maneira o batismo representa
a morte, o sepultamento e a
ressurreição (novo nascimento)? (Ver
Romanos 6:3–4; D&C 76:50–52.) De
que maneira o batismo foi um novo
nascimento para você?

• De que maneira você comprovou
que “todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus”? (Romanos 8:28)

• Que atributos dos verdadeiros santos
são mencionados em Romanos
12:9–21? Qual desses atributos você

considera mais difícil de
desenvolver? O que pode fazer na
semana vindoura para desenvolver
um pouco mais esse atributo?

Sugestão para Debate em Família

Leia as passagens da seqüência de
escrituras desta seção e peça aos
membros da família que identifiquem
pessoas da ala ou ramo que possuam
algumas das qualidades mencionadas
nessas passagens. Desafie cada
membro da família a fazer algo
durante a semana vindoura para seguir
o exemplo dessas pessoas.

Seqüência de Escrituras: As
Qualidades dos Santos

Romanos 1:7–8 Mosias 3:19
Romanos 12:9–21 D&C 4:5–6
Efésios 4:1–3 D&C 88:74–77, 81

“Amados de Deus, Chamados Santos” 36
Romanos
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• Paulo demonstrou grande coragem
ao contar a história de sua conversão
e da visão que teve de Jesus Cristo à
multidão enfurecida em Jerusalém.
(Atos 21:27–22:21) Em que ocasião
foi necessário coragem para prestar
seu testemunho? De que modo você
conseguiu coragem para fazê-lo? De
que modo saber o que Paulo fez nos
ajuda a ter mais coragem para prestar
nosso testemunho às outras pessoas?

• O que aconteceu quando o mestre
do navio rejeitou o aviso de Paulo de
que seria muito arriscado partir de
Bons Portos? (Ver Atos 27:7–20.) O
que levou o centurião a não dar
atenção ao conselho de Paulo? (Ver
Atos 27:11–12.) Por que alguns de
nós às vezes deixamos de dar
ouvidos aos conselhos dos líderes da

Igreja? De que modo você aprendeu
a importância de dar ouvidos aos
conselhos dos líderes da Igreja?

Sugestão para Debate em Família

Peça aos membros da família que
pensem em alguém cujo exemplo os
inspirou ou lhes deu coragem. Peça-
lhes que digam o que pensam dessa
pessoa e por que a escolheram.

Seqüência de Escrituras: Ser
Testemunhas de Deus

Atos 26:22–23 D&C 18:10–16
Atos 28:30–31 D&C 33:7–11
Romanos 1:16

“Porque de Mim Testificaste” 38
Atos 21–28

• O que você aprendeu a respeito de
Jesus Cristo em Hebreus 1?

• Por que um portador do sacerdócio
precisa ser “chamado por Deus” e
não “[tomar] para si esta honra”?
(Hebreus 5:4)

• Paulo deu exemplos de pessoas que
realizaram coisas grandiosas por
meio da fé em Jesus Cristo. Quem ele
mencionou? (Ver Hebreus 11:4–12,
17–34.)

• Paulo ensinou que a fé pode ajudar-
nos em momentos de adversidade ou
oposição. (Hebreus 11:32–38) De que
modo a fé o ajudou a lidar com a
adversidade? Que outras bênçãos
você (ou alguém que você conhece)
recebeu por exercer fé em Jesus
Cristo?

Sugestão para Debate em Família

Plante uma semente. Leia Hebreus
11:1 e Alma 32:21 e pergunte de que
forma o plantio de uma semente é um
ato de fé. Depois, leia Tiago 2:17.
Pergunte que obras são necessárias
para ajudar uma semente a crescer. Nas
semanas vindouras, cuide da semente
que plantou e verifique de tempos em
tempos para ver como sua fé e suas
ações ajudaram a semente a crescer.

Como parte do debate em família,
cantem juntos “Fé” (Músicas para
Crianças, p. 50)

Seqüência de Escrituras: Fé
Hebreus 11:1–6 Alma 32:21
Tiago 2:14–18 Éter 12:6
1 Néfi 7:12 D&C 63:10–11

Jesus Cristo: “Autor e
Consumador de Nossa Fé” 37
Hebreus
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• O que Paulo ensinou em Efésios 2:20
e 4:11–14 a respeito da importância
dos apóstolos e profetas? Por que os
apóstolos e profetas vivos são
essenciais à Igreja verdadeira? Quais
são alguns dos ensinamentos dos
apóstolos e profetas destes últimos
dias que nos ajudam a progredir no
sentido de alcançarmos a perfeição e
a união?

• De que modo o conselho de Paulo
que se encontra em Efésio 6:1–4
ajuda-nos a fortalecer o
relacionamento familiar e manter a
união no lar? Que conselhos os
apóstolos e profetas destes últimos
dias têm-nos dado a respeito da
família?

• Quais são as diferentes peças do que
Paulo deu o nome de armadura de
Deus? O que representa cada peça?
(Ver Efésios 6:13–18; D&C 27:15–18.)
Como pode cada peça da armadura
de Deus proteger-nos contra a

influência de Satanás? O que
podemos fazer para vestir essa
armadura todos os dias?

Sugestão para Debate em Família

Dê uma folha de papel a cada membro
da família. Peça a cada pessoa que
rasgue a sua folha de papel. Depois
entregue a um membro da família um
livro grosso e peça-lhe que rasgue
todas as suas páginas ao mesmo
tempo. Diga que assim como as
páginas do livro são mais fortes por
estarem juntas, somos fortes quando
estamos unidos em família ou como
Igreja. Discuta o que vocês podem
fazer como família para promover a
união no lar e na ala ou ramo.

Seqüência de Escrituras: União

Salmos 133:1 2 Néfi 1:21
I Coríntios 1:10 Moisés 7:18
Efésios 4:11–16

“Para o Aperfeiçoamento dos Santos” 39
Efésios

• Como podemos colocar em prática o
conselho dado por Paulo em
Filipenses 4:8? (Ver também Regras
de Fé 1:13.) Como somos
abençoados quando seguimos essa
admoestação?

• O que Paulo quis dizer ao exortar os
colossenses a serem “fundados e
firmes” no evangelho? (Ver
Colossenses 1:23.) O que faz com
que algumas pessoas se “[movam] da
esperança do evangelho”?
(Colossenses 1:23) O que podemos
fazer para fortalecer nosso
testemunho?

• Paulo salientou diversas vezes a
importância de sermos gratos.

(Colossenses 2:7; 3:15, 17) Por que é
importante que sejamos gratos?
Como podemos demonstrar gratidão
ao Pai Celestial e Jesus Cristo em
todos os momentos?

Sugestão para Debate em Família

Escreva a décima terceira regra de fé
em um quadro-negro, cartaz ou
cartolina. Peça à família que leia a
regra de fé várias vezes. A cada vez que
ela for lida, cubra ou apague uma
palavra importante. Peça aos membros
da família que continuem a repetir a
regra de fé até conseguirem decorá-la.

“Posso Todas as Coisas em Cristo” 40
Filipenses; Colossenses; Filemom
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Seqüência de Escrituras: “A
Admoestação de Paulo”

Filipenses 4:8 Regras de Fé 1:13

Usando o Guia para Estudo das
Escrituras, acrescente passagens à
seqüência procurando uma escritura
referente a cada uma das seguintes
palavras: verdade, honestidade, pureza,
castidade, benevolência e virtude.

• Por que algumas pessoas “aprendem
sempre, e nunca podem chegar ao
conhecimento da verdade”? (II
Timóteo 3:7) Como podemos
assegurar-nos de que nosso
aprendizado nos leva ao
conhecimento da verdade? De que
modo o aprendizado da verdadeira
doutrina do evangelho abençoou sua
vida?

• O que acha que significa ser “o
exemplo dos fiéis”? (I Timóteo 4:12)
Como você pode ser um exemplo em
cada uma das maneiras mencionadas
em I Timóteo 4:12? De que modo
você foi influenciado por uma pessoa
que era “o exemplo dos fiéis”?

• Em que sentido o amor ao dinheiro é
“a raiz de toda a espécie de
males”?(Ver I Timóteo 6:7–10.)
Como podemos assegurar-nos de não
nos preocuparmos demais com o

dinheiro e com outras riquezas
materiais? (Ver I Timóteo 6:17–19;
Jacó 2:18–19.)

Sugestão para Debate em Família

Mostre várias gravuras, como as do
Pacote de Gravuras do Evangelho ou
tiradas de A Liahona, que ilustrem
relatos conhecidos das escrituras.
Depois, cante um hino do hinário ou
da Primária. Depois de ver cada
gravura e cantar cada hino, peça aos
membros da família que sugiram
doutrinas ou ensinamentos que
poderiam ser ilustrados por aquela
gravura ou hino.

Seqüência de Escrituras: O Poder da
Doutrina Verdadeira

I Timóteo 4:16 3 Néfi 11:31–41
II Timóteo 3:16–17 D&C 88:77–78
João 8:31–32

“Acabei a Carreira” 41
I e II Timóteo; Tito

• Que conselho Tiago dá àqueles que
têm “falta de sabedoria”? (Ver Tiago
1:5–6.) De que modo o Profeta
Joseph Smith foi influenciado por
esse conselho? (Ver Joseph Smith —
História 1:11–13.) Que experiências
você teve em receber respostas a
orações?

• Tiago ensinou que o homem deve
ser “pronto para ouvir, tardio para
falar”. (Tiago 1:19) Que experiências
em sua vida confirmaram a sabedoria
desse conselho?

• O que Tiago enfatiza que devemos
fazer para viver a religião pura? (Ver
Tiago 1:27 ou relembre os alunos da
atividade motivadora.) Por que você
acha que visitar e ajudar as pessoas
que estão passando necessidade faz
parte da religião pura? O que
podemos fazer para “guardar-nos da
corrupção do mundo”?

Sugestão para Debate em Família

Tiago disse que parte da “religião
pura” é “guardar-nos da corrupção do
mundo”. (Tiago 1:27) Discuta como

“A Religião Pura” 42
Tiago
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esse ensinamento pode afetar nossas
decisões cotidianas. No debate, utilize
o livreto Para o Vigor da Juventude
(34285 059), que contém conselhos da
Primeira Presidência sobre como
podemos “guardar-nos da corrupção
do mundo”.

Seqüência de Escrituras: Receber
Resposta à Oração

Tiago 1:5–6 3 Néfi 18:20–21
Mateus 21:22 D&C 112:10
Alma 37:37

• O que podemos fazer para seguir o
exemplo do Salvador ao
enfrentarmos provações e
perseguição? (Ver I Pedro 2:19–23.)
Que exemplos você viu de pessoas
que são semelhantes a Cristo nos
momentos de provação? Como
seremos abençoados se seguirmos o
exemplo do Salvador ao
enfrentarmos provações?

• Que atributos Pedro descreve como
parte da natureza divina? (Ver II
Pedro 1:4–7.) Por que é importante
que desenvolvamos essas qualidades?
(Ver II Pedro 1:8.) De que modo você
viu essas qualidades serem
demonstradas por outras pessoas?

• Pedro e Judas advertiram que haveria
falsos mestres entre os membros da
Igreja. Quais eles disseram ser
algumas das características dos falsos
mestres? (Ver II Pedro 2:1–3, 10,
12–19; Judas 1:4, 8, 10–13, 16,
18–19.) Que conselho Pedro e Judas

dão que podem ajudar-nos a afastar-
nos dos falsos ensinamentos e
permanecer fiéis ao preparar-nos
para a Segunda Vinda? (Ver II Pedro
3:11–14, 17–18; Judas 1:3, 20–21; ver
também Morôni 7:12–17; D&c 45:57;
46:7–8.)

Sugestão para Debate em Família

Escolha uma receita de doce para
prepararem juntos. Enquanto os
membros da família seguem a receita,
discuta por que é importante ter em
mãos todos os ingredientes da receita.
Quando tiver terminado, leia II Pedro
1:4–8. Discuta por que cada atributo
da natureza divina é importante a fim
de que nos tornemos semelhantes ao
Pai Celestial e Jesus Cristo.

Seqüência de Escrituras: “Acautelai-
vos dos Falsos Profetas”

II Pedro 2:1–3 2 Néfi 28:7–9
Mateus 7:15–20 D&C 45:57
Mateus 24:24

“Geração Eleita” 43
I e II Pedro; Judas

• Que palavra João usou para descrever
o Pai Celestial em I João 4:8, 16? Por
que essa é uma palavra adequada?

• Leia I João 4:9–10. Que manifestação
do amor de Deus João menciona
nesses versículos? (Ver também João
3:16; I João 5:11; 2 Néfi 9:10.) Como

o fato de o Pai Celestial ter enviado o
Seu filho para expiar nossos pecados
demonstra o amor que Ele tem por
nós?

• João ensinou que o Pai Celestial
responderá a nossas orações se
pedirmos de acordo com Sua

“Deus É Amor” 44
I, II e III João
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vontade. (I João 5:14–15) De que
modo a oração os ajudou a sentir o
amor do Pai Celestial?

• Como João descreveu aquele que
declara amar a Deus, mas “não ama
a seu irmão”. (Ver I João 2:9, 11;
3:14–15, 17; 4:20.) Por que o amor a
nosso irmão é uma medida de nosso
amor a Deus?

• Por que os pais sentem tanta alegria
ao “ouvir que os [seus] filhos andam
na verdade”? (III João 1:4)

Sugestão para Debate em Família

Diga à família que irão fazer um
passeio de descobertas. Depois, saiam
para uma caminhada ou passeio de

carro, procurando coisas que ajudem
os membros da família a sentir o amor
que o Pai Celestial e Jesus Cristo têm
por nós. Quando um membro da
família descobrir algo que demonstre o
amor do Pai Celestial e Jesus Cristo,
tome nota. Quando terminar de fazer
as descobertas, leia a lista que
escreveram juntos.

Como parte do debate em família,
cantem juntos “Onde Há Amor”
(Músicas para Crianças, p. 76).

Seqüência de Escrituras: “Aquele que
ama a Seu Irmão Está na Luz”

I João 2:10–11 I João 4:20–21
I João 3:16–19 João 21:15–17
I João 4:7–11 Morôni 7:45–48

Para melhor compreensão desses
capítulos, ver a Tradução de Joseph
Smith de Apocalipse 1:1–4; 2:22;
12:1–17, no Guia para Estudo das
Escrituras.

• O que saía da boca do Salvador na
visão de João? (Ver Apocalipse 1:16.)
O que representa essa espada? (Ver
D&C 6:2.) De que maneira a palavra
do Senhor se assemelha a uma
espada? (Ver Hebreus 4:12: Helamã
3:29.)

• Na visão de João, o que o Senhor
prometeu àqueles que vencerem as
provações e tentações da
mortalidade? (Ver a seqüência de
escrituras desta seção.)

• Como a Igreja e o reino de Deus
vencerão Satanás no final? (Ver
Apocalipse 12:11. Como a Expiação
de Cristo e nosso testemunho dela
podem ajudar-nos em nossa luta
individual contra Satanás?

Sugestão para Debate em Família

Leia Apocalipse 6:12–14 e 16:18–21 e
diga que essas passagens descrevem
coisas que João viu em sua visão dos
últimos dias. Depois, explique-lhes que
embora algumas dessas profecias do
Livro de Apocalipse possam ser
assustadoras, outras profecias desse
livro nos dão esperança e nos ajudam
a não ter medo nos momentos difíceis.
Leia algumas passagens da seqüência
de escrituras desta seção e procure
algumas dessas mensagens de
esperança.

Seqüência de Escrituras: Promessas
aos que Vencerem

Apocalipse 2:7 Apocalipse 3:5
Apocalipse 2:11 Apocalipse 3:12
Apocalipse 2:17 Apocalipse 3:21

“Quem Vencer Herdará Todas as Coisas” 45
Apocalipse 1–3; 12
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• Uma coisa que aprendemos no
capítulo 6 é que Satanás guerreou
contra os justos durante toda a
história da Terra. De acordo com
Apocalipse 6:4–11, quais são algumas
das maneiras pelas quais ele fez isso?
Que estratégia Satanás utiliza
atualmente para tentar vencer os
justos? Como podemos manter a
esperança e uma atitude positiva
enquanto lutamos contra Satanás?

• A Segunda Vinda de Jesus Cristo dará
início ao milênio, um período de mil
anos em que Cristo reinará
pessoalmente sobre a Terra. O que
acontecerá a Satanás durante o
milênio? (Ver Apocalipse 20:1–3.)
Como será a vida quando Satanás
estiver preso? (Ver 1 Néfi 22:26; D&C
45:55, 58.) Como podemos limitar o

poder de Satanás em nossa vida
desde já?

Sugestão para Debate em Família

Leia Apocalipse 20:1–3, que mostra
como Satanás será preso durante o
milênio. Depois, entregue revistas ou
jornais recentes aos membros da
família. Peça-lhes que examinem os
jornais ou revistas e determinem quais
artigos não serão encontrados nos
jornais e revistas durante o milênio.

Seqüência de Escrituras: Palavras de
Esperança e Consolo no Livro de
Apocalipse

Apocalipse 3:20 Apocalipse 22:1–7
Apocalipse 7:13–17 Apocalipse 22:17
Apocalipse 21:3–7

“Com Eles Habitará, e Eles Serão o Seu Povo” 46
Apocalipse 5–6; 19–22 

“Examinem as escrituras; examinem as
revelações que publicamos e peçam ao
Pai Celestial, em nome de Seu Filho
Jesus Cristo, que lhes manifeste a
verdade; e se o fizerem com os olhos
fitos na sua glória, nada duvidando,
Ele lhes responderá pelo poder do seu
Santo Espírito. Assim saberão por si
mesmos e não por intermédio de
outros. Não dependerão mais do
homem para conhecer a Deus nem
haverá lugar para especulações. Não;
porque quando os homens recebem
instruções daquele que os fez, sabem
como Ele os salvará”. (Joseph Smith,
Ensinamentos do Profeta Joseph Smith,
pp. 13-14.)

“Agradeço pelo destaque dado à leitura
das escrituras. Espero que isso se torne
algo mais agradável que um simples

dever; que se transforme em uma
paixão pelas palavras de Deus.
Prometo-lhes que, quando as lerem,
sua mente será iluminada e seu
espírito será elevado. A princípio
poderá parecer monótono, mas
transformar-se-á em uma maravilhosa
experiência com pensamentos e
palavras de natureza divina.” (Gordon
B. Hinckley, “A Luz Interior de Cada
Uma”, A Liahona, julho de 1995, p.
104.)

“A leitura da vida e dos ensinamentos
do Senhor Jesus Cristo vos
aproximarão mais Daquele que é o
autor de vossa salvação”. (Gordon B.
Hinckley, “Elevai-vos à Estatura do
Divino em Vós”, A Liahona, janeiro de
1990, p. 107.)

Ensinamentos dos Profetas dos Últimos Dias a respeito
da Bênção que É o Estudo das Escrituras
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“Quando seguimos o conselho de
nossos líderes de ler e estudar as
escrituras, colhemos benefícios e
bênçãos de muitos tipos. É o estudo
mais proveitoso a que nos podemos
dedicar.” (Howard W. Hunter, A
Liahona, março de 1980, p. 93.)

“Quando os membros,
individualmente e como família, se
lançam regular e consistentemente ao
estudo das escrituras, (…) outros
aspectos da participação são uma
decorrência automática. Os
testemunhos se fortalecerão; o
comprometimento será reforçado; as
famílias se tornarão mais fortes; e
fluirá a revelação pessoal.” (Ezra Taft
Benson, “O Poder da Palavra”, A
Liahona, julho de 1986, p. 83.)

“Não tratemos levianamente as
grandes coisas que temos recebido das
mãos do Senhor! Sua palavra é uma
das mais valiosas dádivas que nos
deixou. Exorto-vos a vos entregardes
novamente ao estudo das escrituras.
Mergulhai nelas diariamente, para que
o poder do Espírito vos ampare em
vossos chamados. Lede-as em família e
ensinai vossos filhos a amá-las e
estimá-las.” (Ezra Taft Benson, “O
Poder da Palavra”, A Liahona, julho de
1986, p. 84.)

“Descobri que quando tenho um
relacionamento casual com a
divindade e parece não haver ouvido
divino escutando, nem voz divina
falando, que estou distante, muito
distante. Se mergulho nas escrituras, a
distância diminui e a espiritualidade
volta. Começo então a amar mais
intensamente aqueles que devo amar
de todo o coração, mente e força; e ao
fazê-lo, sinto que se torna bem mais
fácil seguir o conselho deles.” (Spencer
W. Kimball, The Teachings of Spencer W.

Kimball, ed. Edward L. Kimball, 1982,
p. 135; citado em “Lembrai-vos
Também das Promessas”, A Liahona,
janeiro de 1993, p. 87.)

“Estou convencido de que cada um de
nós, em alguma parte da vida, deve
descobrir as escrituras por si mesmo —
e não apenas descobri-las uma vez,
mas redescobri-las repetidamente.”
(Spencer W. Kimball, “Que Possessão
Rara: As Escrituras!”, A Liahona,
dezembro de 1985, p. 4.)

“Creio que as pessoas que estudam as
escrituras ganham uma compreensão
da vida que ninguém mais possui e
que não pode ser alcançada de
qualquer outra forma a não ser pelo
estudo das escrituras. As pessoas que
estudam o evangelho, em particular as
obras-padrão, e ponderam seus
princípios sentem a fé e o desejo de
fazer o que é certo aumentarem e
ganham inspiração e entendimento,
de um modo que não pode ser
alcançado de outra forma.” (Bruce R.
McConkie, Church News, 24 de janeiro
de 1976, p. 4.)

“Desafio todos os santos dos últimos
dias a procurarem conhecer as
escrituras e entendê-las. Esses livros
sagrados são nossa defesa contra a
astúcia do adversário.” (Marvin J.
Ashton, Conference Report, outubro
de 1977, p. 110; ou Ensign, novembro
de 1977, p. 73.)

“Prometo-vos que a oração em família
e o estudo diário das escrituras criarão
dentro do lar uma segurança e uma
união que enriquecerão vossa vida,
preparando vossas famílias para os
desafios de hoje e para as eternidades
do porvir.” (L. Tom Perry, “De Volta
aos Elementos Básicos do Evangelho”,
A Liahona, julho de 1993, p. 95.)
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