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Sobre Este Manual
As lições deste manual são organizadas em uni-
dades que abordam fundamentos doutrinários do 
evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada lição 
se centraliza em perguntas que os jovens tenham e 
em princípios doutrinários que podem ajudá-los a 
encontrar respostas. As lições são planejadas para 
ajudá-lo a preparar-se espiritualmente, a aprender 
a doutrina por si mesmo e, em seguida, a planejar 
maneiras de envolver os rapazes em experiências 
eficazes de aprendizado.

Esboços de aprendizado
Para cada um dos pontos doutrinários listados no 
sumário, há mais esboços de aprendizado do que 
você conseguirá ensinar durante o mês. Deixe que 
a orientação do Espírito, as perguntas e os interes-
ses dos rapazes o guiem na escolha do que salien-
tar nesta unidade e no tempo que dedicará a cada 
assunto.

Estes esboços de aprendizado não são feitos para 
determinar o que você vai dizer e fazer em classe. 
Seu propósito é ajudá-lo a aprender a doutrina por 
si mesmo e a preparar experiências de aprendizado 
adaptadas às necessidades dos rapazes que ensina.

Preparar-se espiritualmente
Para ajudar os rapazes a compreender os princí-
pios contidos nestes esboços, você mesmo precisa 
compreendê-los e colocá-los em prática. Estude as 
escrituras e os outros recursos fornecidos nos esbo-
ços e procure declarações, histórias ou exemplos que 
possam ser especialmente relevantes ou inspiradores 
para os rapazes que ensina. Depois, use os esboços 
de aprendizado para planejar meios de ajudar os 
rapazes a descobrir tais verdades por si mesmos, 
ganhar um testemunho delas e viver de acordo com 
o que aprendem.

Aconselhar-se Mutuamente
Aconselhe-se com a presidência do quórum e com 
outros professores e líderes a respeito dos rapazes de 
sua classe. Que dúvidas e necessidades os rapazes 
têm? O que estão aprendendo em outras situações — 
em casa, no seminário e na Escola Dominical? Como 
isso vai influenciar sua preparação? (Se informações 
delicadas forem reveladas nessas conversas, mante-
nha a confidencialidade.)

Mais na Internet
Você pode encontrar recursos adicionais e ideias de 
ensino para cada uma dessas lições em LDS.org/
youth/learn. As lições online incluem:

•	 Links para os ensinamentos mais recentes dos 
profetas vivos, apóstolos e outros líderes da Igreja. 
Esses links são atualizados regularmente, por isso, 
consulte-os com frequência.

•	 Links para vídeos, imagens e outros meios de 
comunicação que você pode usar para se preparar 
espiritualmente e ensinar os jovens.

•	 Vídeos que mostram exemplos de ensino eficaz 
para melhorar sua capacidade de ajudar os jovens 
a se converterem.

•	 Ideias adicionais de ensino.
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Outubro: Tornar-se Mais Semelhante a Cristo
Como posso servir ao próximo?

Como posso tornar-me mais semelhante a Cristo?

Como posso desenvolver amor cristão?
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Qual é a maneira do Senhor de cuidar dos pobres e necessitados?

Como posso encontrar soluções para meus desafios e problemas?

Dezembro: A Edificação do Reino de Deus nos Últimos Dias
Como posso ser um missionário agora?

Como posso tornar-me um mestre familiar melhor?

Como o Pai Celestial quer que eu use meus dons espirituais?
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Agenda da Reunião do Quórum

Presidida por  Data 

Dirigida por (membro da presidência do quórum):  

Reunir-se em Conselho
membro da presidência do quórum

Assuntos a tratar (atividades, eventos, designações):

  

  

 

Ensinar deveres (explicar e aconselhar-se mutuamente sobre como cumprir os deveres do sacerdócio)

  

  

 

Convite para compartilhar (que experiências pessoais os membros do quórum estão tendo? Que princípios do 
evangelho estão vendo e aprendendo? O que estão aprendendo ao cumprir o Dever para com Deus?)

  

  

 

Aprender Juntos
consultor ou membro do quórum

Discussão semanal sobre o evangelho:  

Professor:  

Compromisso à Ação
membro da presidência do quórum

• Prestar testemunho do que foi aprendido.
• Pedir aos membros do quórum que vivam os princípios que aprenderam juntos e se preparem para a reu-

nião da semana seguinte.

Oração de encerramento: 



VISÃO GERAL DA UNIDADE

Visite LDS.org/youth/learn para ver essa unidade online.

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida” (João 14:6).

Os esboços nesta unidade ajudarão os rapazes a conhecer e desenvolver atributos 
como os de Cristo. Jesus Cristo ordenou a todos nós: “Portanto quisera que fôsseis 
perfeitos, assim como eu ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito” (3 Néfi 
12:48). Desenvolver os atributos de Cristo ajudará os rapazes a cumprir os deveres 
como portadores do santo sacerdócio do Senhor. Eles precisarão desses atributos ao 
enfrentarem os desafios da vida em tempos trabalhosos e ao se prepararem para ser-
vir como missionários de tempo integral e criar uma família justa no futuro.

Opções de esboços para este mês:

Como posso servir ao próximo? (Dever para com Deus)
Como posso tornar-me mais semelhante a Cristo?
Como posso desenvolver amor cristão?
Como posso aprender a ser mais paciente?
Por que é importante ser grato?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e das atividades de apren-
dizado nessa unidade funcionariam bem como ati-
vidades da Mutual. Trabalhe com as presidências de 
quórum na seleção e no planejamento de atividades 
adequadas para reforçar o que os rapazes aprendem 
no domingo.

Dever para com Deus

As seguintes seções do livreto Dever para com Deus se 
relacionam com as lições desta unidade:

“Viver Dignamente”, páginas 16–17, 40–41, 64–65

“Entender a Doutrina”, páginas 18–20, 42–44, 66–68

Outubro: Tornar-se Mais Semelhante 
a Cristo



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso servir ao próximo?
Jesus Cristo deixou o exemplo perfeito de como amar e servir ao próximo. 
Como portadores do sacerdócio, temos o dever de servir ao próximo. Pode-
mos servir ao próximo de muitas maneiras, como o Salvador fez, inclusive ao 
administrar as ordenanças do sacerdócio, compartilhar o evangelho com outras 
pessoas e realizar todos os dias atos simples de bondade.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar as escrituras e outros recursos sobre serviço, procure coisas que inspirarão 
os rapazes a prestar serviço cristão.

Mateus 25:31–46; Mosias 2:17 
(Quando servirmos ao próximo, esta-
mos servindo a Deus)

João 13:34–35 (Devemos amar as pes-
soas como o Salvador nos ama)

Tiago 1:27 (A religião pura é visitar os 
órfãos e as viúvas)

1 Néfi 2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 
17:7–19, 50–51; 18:1–4 (Atitudes de 
Néfi, Lamã e Lemuel em resposta às 
designações)

Mosias 18:8–10 (Devemos estar dis-
postos a consolar os que necessitam 
de consolo)

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, pp. 26, 50, 74

Henry B. Eyring, “Vinde a Mim”, 
A Liahona, maio de 2013, p. 22

“Serviço”, Para o Vigor da Juventude, 
2011, pp. 32–33

Vídeo: “As Pernas de Dayton”,“Se 
Nos Esquecermos de Nós”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos 
sacerdotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conse-
lho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando 
as escrituras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiên-
cias pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou 
outro membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se 
preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Pense em experiências que 
teve ao servir ao próximo. 
Quais foram os resultados 
do seu serviço? Quais 
experiências você poderia 
relatar que ajudariam os 
rapazes a sentir a impor-
tância do serviço?

Quando você viu os rapa-
zes servindo ao próximo? 
Quais experiências os 
rapazes podem compar-
tilhar uns com os outros? 
Por que é importante 
aprender a prestar serviço 
cristão?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Escreva o título da lição da semana 
anterior no quadro e deixe cada rapaz 
escrever rapidamente o ensinamento 
que ele aprendeu com a lição ou como 
ele o aplicou.

• Peça aos rapazes que falem sobre 
as experiências que tiveram recente-

mente servindo ao próximo (se pos-
sível, deixe-os falar sobre um projeto 
de serviço individual ou em quórum 
que completaram como parte de seus 
planos do Dever para com Deus). Que 
efeito esse serviço teve sobre eles? 
Que efeito teve nas outras pessoas?

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar todos os rapazes a entender como cumprir seu dever de 
servir ao próximo, como portador do sacerdócio. Como parte desta lição, os membros do 
quórum devem traçar planos em seus livretos Dever para com Deus para o cumpri-
mento desse dever. Antes do dia da reunião do quórum, peça aos rapazes que tragam 
para a igreja o livreto Dever para com Deus. Nas futuras reuniões do quórum, peça-
lhes que contem experiências pessoais que estão tendo ao cumprir seus planos.

• Divida as seguintes escrituras entre 
os rapazes: Mateus 25:31–46; João 
13:34–35; Mosias 2:17; Tiago 1:27; e 
Mosias 18:8–10. Peça-lhes que pro-
curem nesses versículos algo sobre 
servir ao próximo e anotem o que 
encontrarem (ver Dever para com Deus, 
p. 26). Depois de ter compartilhado o 
que encontraram nos versículos, peça-
lhes que contem experiências pessoais 
de como foram abençoados por meio 
do serviço ao próximo.

• Peça aos membros do quórum que 
leiam as seguintes passagens das 
escrituras e comparem a atitude de 
Néfi com a de Lamã e Lemuel, ao 
responderem às designações: 1 Néfi 
2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 17:7–19, 
50–51; 18:1–4 (pense na possibili-
dade de pedir que eles escrevam as 

respostas no quadro). Peça a eles que 
pensem sobre qual foi sua atitude na 
última vez em que receberam uma 
oportunidade para servir ao próximo. 
Peça aos rapazes que escrevam, no 
espaço fornecido na página 50 do 
livreto Dever para com Deus, várias 
frases de seu estudo que representam 
a atitude que devemos ter quando 
cumprimos as designações do sacer-
dócio.

• Mostre um ou ambos os vídeos 
sugeridos neste esboço, e peça aos 
rapazes que procurem no(s) vídeo(s) 
as bênçãos que advêm do serviço 
ao próximo, incluindo aos membros 
do seu quórum. Peça aos membros 
do quórum que pesquisem em seus 
livretos Dever para com Deus e iden-
tifiquem maneiras pelas quais eles 

Planos do Dever para com 
Deus

Reserve um tempo no final 
da reunião do quórum 
para que os rapazes façam 
planos no livreto Dever 
para com Deus ou na versão 
online do Dever para com 
Deus. Esses planos são 
pessoais, mas os membros 
do quórum podem aju-
dar-se mutuamente a fim 
de gerar ideias para seus 
planos.



podem servir ao próximo como por-
tadores do Sacerdócio Aarônico [ver 
página 23 (diáconos), 47 (mestres) ou 
71 (sacerdotes)]. Peça aos rapazes que 

reflitam sobre maneiras pelas quais 
eles podem fortalecer seu quórum por 
meio do serviço.

Depois que os rapazes concluírem uma ou mais das atividades acima, faça o seguinte:

• Peça aos membros do quórum que 
abram na seção “Servir ao Próximo” 
de seus livretos Dever para com Deus 
[páginas 26–27 (diáconos), 63 (mes-
tres) ou 74 (sacerdotes)]. Peça a todos 
os membros do quórum que escrevam 
seu plano pessoal para prestar ser-
viço. Por exemplo, o plano do jovem 
poderia ser seguir o conselho do Élder 
M. Russell Ballard para orar todos os 

dias por oportunidades para servir 
ao próximo (ver “Ocupar-se Zelosa-
mente”, A Liahona, novembro de 2012, 
p. 29). Depois peça ao presidente 
do quórum que conduza um debate 
sobre o que o quórum pode fazer para 
servir a outras pessoas, e peça aos 
rapazes que escrevam esse plano em 
seus livretos.

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Compartilhar seu plano de servir 
alguém e pedir aos rapazes que cum-
pram os planos deles.

• Explicar aos membros do quórum 
que nas semanas seguintes serão con-
vidados a falar das experiências que 
estão tendo ao servir ao próximo.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Durante seu ministério 
terreno, Jesus Cristo pas-
sou Seu tempo servindo 
e ajudando as pessoas ao 
Seu redor. Os verdadeiros 
discípulos de Cristo fazem 
o mesmo. O Salvador 
disse: “Nisto todos conhe-
cerão que sois meus discí-
pulos, se vos amardes uns 
aos outros” (João 13:35). 
Ao ensinar os rapazes, 
procure oportunidades de 
convidá-los a dizer como 
eles serviram ao próximo e 
o que os inspirou a prestar 
esse serviço.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso tornar-me mais 
semelhante a Cristo?
Jesus Cristo deu o exemplo perfeito para nós e ordenou que nos tornássemos 
como Ele é. Ele exemplificou características como a fé, esperança, caridade, 
paciência, humildade, pureza, diligência e obediência. Ao aprendermos sobre 
Ele e buscarmos desenvolver Seus atributos, nos tornaremos os portadores do 
sacerdócio que Ele e nosso Pai Celestial gostariam que fôssemos.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que você sente 
inspirado a compartilhar com os rapazes?

Mateus 26:36–45; Lucas 7:11–15; 
23:33–34; João 13:4–10 (Atributos que 
o Salvador exemplificou em Sua vida)

Mosias 3:19 (Por meio da Expiação 
de Jesus Cristo podemos nos tornar 
santos)

3 Néfi 27:27 (Recebemos o manda-
mento de ser como Cristo é)

Dallin H. Oaks, “Seguidores de 
Cristo”, A Liahona, maio de 2013, p. 96

Dallin H. Oaks, “O Desafio de Tor-
nar-se”, A Liahona, janeiro de 2001, 
p. 40

Robert D. Hales, “Ser um Cristão 
Mais Cristão”, A Liahona, novembro 
de 2012, p. 90

“Como Posso Desenvolver Atribu-
tos Como os de Cristo?”, Pregar Meu 
Evangelho, 2004, pp. 121–133

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos 
sacerdotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conse-
lho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando 
as escrituras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiên-
cias pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou 
outro membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se 
preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Quais são alguns dos 
atributos de Jesus Cristo? 
Quais desses atributos 
você mais precisa desen-
volver? Quem você viu 
ou conheceu em sua vida 
que é um exemplo desses 
atributos?

Quais atributos como os 
de Cristo você vê em cada 
um dos rapazes que você 
ensina? Quais atributos 
precisam desenvolver 
agora para se tornarem 
portadores mais fiéis do 
sacerdócio?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça a cada membro do quórum 
que encontre uma escritura sobre a 
doutrina que ele aprendeu na lição da 
semana passada e que a compartilhe 
com outro membro do quórum.

• Dê a cada rapaz uma cópia da 
Atividade para Desenvolvimento de 
Atributo, que se encontra na página 

133 do manual Pregar Meu Evangelho, 
e peça a eles que reservem alguns 
minutos para realizar a autoavalia-
ção. Peça a cada rapaz que conte o 
que aprendeu com a atividade. Peça 
a alguns rapazes que compartilhem 
um atributo cristão que admiram no 
outro membro do quórum ou em um 
membro da família deles.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender sobre 
os atributos de Jesus Cristo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Certifique-se de que cada rapaz 
tenha uma cópia do capítulo 6 de Pre-
gar Meu Evangelho. Peça aos rapazes 
que escolham um dos atributos de 
Cristo descritos nesse capítulo em que 
gostariam de melhorar. Peça-lhes que 
digam por que esse atributo é impor-
tante para eles. Dê-lhes tempo nas 
reuniões do quórum para aprender 
mais sobre o atributo que escolheram, 
seguindo as sugestões sob o título 
“Desenvolver Atributos Semelhantes 
aos de Cristo”, nas páginas 129–130 
de Pregar Meu Evangelho.

• Peça aos rapazes que pesquisem 
individualmente ou em pequenos 
grupos os atributos do Salvador no 
discurso: “Seguidores de Cristo”, 
de Dallin H. Oaks, ou nas escrituras 
sugeridas neste esboço. Peça aos 
rapazes que anotem no quadro o que 
encontraram e que acrescentem à lista 

outros atributos ou características de 
Cristo de que conseguem se lembrar. 
Peça-lhes que pensem em uma situa-
ção difícil que estejam enfrentando na 
vida. Como esses atributos de Cristo 
os ajudariam a responder adequada-
mente à situação?

• Peça a todos os rapazes que esco-
lham um atributo cristão que o Élder 
Robert D. Hales lista ao final do 
seu discurso: “Ser um Cristão Mais 
Cristão”. Peça-lhes que leiam o que 
o Élder Hales diz sobre esse atributo 
e criem um esboço para um discurso 
breve sobre esse atributo. Eles podem 
incluir em seu esboço uma escritura, 
uma experiência pessoal e seu teste-
munho. Ajude os rapazes a fazer pla-
nos para proferir seus discursos nas 
aberturas das Mutuais, em reuniões 
sacramentais, em reuniões do quórum 
ou em casa.

Dica de ensino

“Os testemunhos costu-
mam ser mais eficazes 
e vigorosos quando são 
breves, concisos e diretos” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 43).



• Peça os rapazes que identifiquem 
os deveres do sacerdócio, conforme 
relacionados no livreto Dever para 
com Deus [ver páginas 23, (diáconos), 
46–47, (mestres), e 70–71, (sacerdo-
tes)] e converse sobre as diferentes 
situações com as quais eles podem 
se deparar ao cumprir esses deveres 
(por exemplo, fazendo visitas de 
mestre familiar para uma família que 
não é receptiva ou que não vive os 
padrões da Igreja). Como os atributos 
de Cristo ajudarão os rapazes nessas 
situações? Quando eles viram um 
membro do seu quórum exemplificar 
um desses atributos?

• Leia para os rapazes a parábola do 
pai rico no discurso do Élder Dallin 
H. Oaks: “O Desafio de Tornar-se”. 
Peça aos rapazes que falem sobre o 
que acham que essa parábola ensina 
e como ela se relaciona com a vida 

deles. O que o filho na parábola 
precisa fazer de modo a se tornar 
como seu pai? Peça a eles que leiam 3 
Néfi 12:48 e Morôni 7:48. O que essas 
escrituras acrescentam a nossa com-
preensão da parábola do Élder Oaks? 
Peça a cada rapaz que escolha um 
atributo do Salvador que ele gostaria 
de desenvolver e faça uma lista das 
coisas que eles podem realizar para 
tornar esse atributo uma parte de 
sua natureza. Sugira aos rapazes que 
mantenham essa lista em suas escri-
turas para que possam consultá-la 
com frequência e acrescentar outras 
qualidades como as de Cristo.

• Peça aos rapazes que selecionem 
uma das atividades de estudo nas 
páginas 131–132 de Pregar Meu Evan-
gelho e a pratiquem em duplas ou 
individualmente.

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem como se tornar 
mais pacientes? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Prestar seu testemunho sobre a 
importância de desenvolver atributos 
como os de Cristo para ajudá-lo a 
cumprir seus deveres do sacerdócio, 
tanto agora como no futuro.

• Pedir aos rapazes que tracem metas 
e façam planos para desenvolver um 
atributo como o de Cristo. Ele pode 
incentivá-los a pedir ajuda ao Pai 
Celestial.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, 
o Salvador foi nosso 
exemplo e mentor. Esfor-
çar-se para se tornar 
mais semelhante a Ele e 
desenvolver Seus atributos 
vai ajudá-lo a se tornar 
um professor melhor. Ao 
preparar-se para ensinar, 
pense nos atributos de que 
você precisa para ensinar 
os rapazes.



Recursos Selecionados

Trecho de “Ser um Cristão Mais Cristão”, de Robert D. 
Hales, A Liahona, novembro de 2012, pp. 90–92

Testifico que por meio de Seu infinito amor e de Sua 
graça, podemos tornar-nos cristãos mais cristãos. 
Considerem as seguintes qualidades cristãs. Como 
estamos nos saindo em fortalecê-las dentro de nós 
mesmos?

Amor cristão. O Salvador valorizava todos. Sendo 
bondoso e compassivo com todos, Ele deixava as 
noventa e nove para procurar a que se desgarrou, 
(ver Mateus 18:12–14) porque “até os cabelos da 
[nossa] cabeça estão todos contados” (Lucas 12:7) 
para Ele.

Fé cristã. Apesar das tentações, provações e perse-
guições, o Salvador confiava em nosso Pai Celestial 
e decidiu ser fiel e obediente a Seus mandamentos.

Sacrifício cristão. Ao longo de toda a Sua vida o 
Salvador dedicou Seu tempo, Sua energia e, por fim, 
por meio da Expiação, deu a própria vida para que 
todos os filhos de Deus pudessem ser ressuscitados 
e ter a oportunidade de herdar a vida eterna.

Zelo cristão. Como o bom samaritano, o Salvador 
estava continuamente estendendo a mão para resga-
tar, amar e nutrir as pessoas a Seu redor, independen-
temente da cultura, do credo ou da situação delas.

Serviço cristão. Seja tirando água de um poço, pre-
parando peixes para uma refeição ou lavando pés 
empoeirados, o Salvador passou Seus dias servindo 
às pessoas — erguendo o cansado e fortalecendo o 
fraco.

Paciência cristã. Em Seu próprio sofrimento e tris-
teza, o Salvador esperou em Seu Pai. Com paciência 

conosco, Ele espera que reconheçamos o que é certo 
e voltemos a Ele.

Paz cristã. Ao longo de Seu ministério, Ele pediu 
compreensão e promoveu a paz. Especialmente 
entre Seus discípulos, Ele ensinou que os cristãos 
não podem brigar com outros cristãos, mesmo que 
tenham diferenças.

Perdão cristão. Ele nos ensinou a abençoar os que nos 
maldizem. Mostrou-nos o caminho orando para que 
aqueles que O crucificavam fossem perdoados.

Conversão cristã. Tal como Pedro e André, muitos 
reconhecem a veracidade do evangelho assim que 
o ouvem. São instantaneamente convertidos. Para 
outros, pode levar mais tempo. Em uma revelação 
dada por intermédio de Joseph Smith, o Salvador 
ensinou: “Aquilo que é de Deus é luz; e aquele que 
recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz; e 
essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia per-
feito” (Doutrina e Convênios 50:24), o dia perfeito 
de nossa conversão. Jesus Cristo é “a luz e o Reden-
tor do mundo; o Espírito da verdade” (Doutrina e 
Convênios 93:9).

Perseverança cristã até o fim. Em todos os Seus dias, 
o Salvador jamais deixou de fazer a vontade de Seu 
Pai, mas prosseguiu em retidão, bondade, misericór-
dia e verdade até o fim de Sua vida mortal.

Essas são algumas das características daqueles que 
ouvem e atendem à voz do Salvador. Como uma de 
Suas testemunhas especiais na Terra, presto meu tes-
temunho cristão de que Ele está clamando a vocês 
hoje: “Vem, e segue-me” (Lucas 18:22). Venham tri-
lhar a senda que conduz à felicidade, alegria e vida 
eterna no reino de nosso Pai Celestial. Em nome de 
Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso desenvolver 
amor cristão?
O puro amor de Cristo, conhecido como caridade, é o mais elevado, o mais 
nobre e o mais forte tipo de amor e o que dá mais alegria à alma (ver 1 Néfi 
11:23). Jesus Cristo é o exemplo perfeito de caridade. Em seu ministério mortal, 
Ele “andou fazendo bem”, mostrando terna compaixão pelos pobres, aflitos e 
desesperados (ver Mateus 4:23; Atos 10:38). Para obter o amor cristão, precisa-
mos procurá-lo, orar para obtê-lo e seguir o exemplo do Salvador em nossos 
pensamentos, palavras e ações.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos, selecionando aqueles que 
melhor se aplicam aos rapazes.

I Samuel 16:7 (O Senhor olha para o 
coração)

Lucas 10:30–37 (A parábola do bom 
samaritano); ver também o vídeo da 
Bíblia: “A Parábola do Bom Samari-
tano”

Lucas 23:33–34 (Jesus perdoou os sol-
dados romanos que O crucificaram)

João 15:9–13 (Cristo demonstrou Seu 
amor por nós ao dar Sua vida)

I João 4:7–11, 18 – 21 (Deus é amor)

Morôni 7:45–48 (Podemos orar para 
sermos cheios de caridade, que é o 
puro amor de Cristo)

Dieter F. Uchtdorf, “Os Misericordio-
sos Obterão Misericórdia”, A Liahona, 
maio de 2012, p. 70

“Caridade”, Sempre Fiéis, 2004, 
pp. 32–33

Vídeos: “Compartilhar a Luz de 
Cristo”, “Sejamos Homens”, “As Per-
nas de Dayton”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos 
sacerdotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conse-
lho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando 
as escrituras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiên-
cias pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou 
outro membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se 
preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Quando as pessoas lhe 
demonstraram amor cris-
tão? Que efeito isso teve 
sobre você? Quando você 
sentiu um amor como o de 
Cristo? Como você desen-
volve amor cristão por 
outras pessoas?

Que oportunidades os 
rapazes têm de demons-
trar amor cristão? Por 
que é importante que eles 
aprendam a amar as pes-
soas como Cristo fez?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que pensem em 
uma coisa que aplicaram da lição da 
semana passada e compartilhem com 
o quórum ou em pequenos grupos.

• Em alguns pedaços de papel, 
escreva a frase: “Sinto mais o amor de 
alguém quando __________________.” 

Distribua esses pedaços de papel para 
cada um dos rapazes antes do início 
da reunião do quórum e peça a cada 
rapaz que pense em como preencheria 
o espaço em branco. Peça aos rapazes 
que compartilhem seus pensamentos 
para começar a lição.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender a 
desenvolver amor cristão. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Peça a um membro do quórum que 
leia Morôni 7:45 em voz alta para a 
classe. Peça aos outros rapazes que 
acompanhem em suas escrituras 
e identifiquem uma das qualida-
des mencionadas que gostariam de 
desenvolver. Peça a cada um que 
diga a qualidade que escolheu e por 
que a escolheu. Em seguida, leiam os 
versículos 47–48 e peça aos rapazes 
que fiquem atentos ao que Morôni 
diz que precisamos fazer para come-
çar a desenvolver essas qualidades. 
Como essas qualidades os ajudarão 
a se tornar servos mais eficientes do 
sacerdócio?

• Peça aos rapazes que leiam uma 
das seguintes escrituras: João 15:9–13; 
I João 4:7–11; I João 4:18–22. O que 
eles aprenderam sobre amor cristão 
nesses versículos? Peça aos rapa-
zes que compartilhem frases dessas 
escrituras que os impressionaram ou 

inspiraram e que expliquem por que 
acham que elas são importantes.

• Peça aos rapazes que procurem em 
Lucas 10:25–29 e identifiquem as per-
guntas que o doutor da lei fez ao Sal-
vador. Explique-lhes que, em resposta 
a essas perguntas, o Salvador deu a 
parábola do bom samaritano. Designe 
vários rapazes para representar 
alguns dos personagens da parábola e 
peça a eles que dramatizem a história 
à medida que a classe as lê (versículos 
30–35). Pare ocasionalmente para 
perguntar àqueles que representam o 
levita, o sacerdote e o samaritano, por 
que eles podem ter agido da maneira 
que fizeram e discuta suas respostas 
com o quórum. Leia o mandamento 
do Salvador para o advogado nos 
versículos 36–37, e peça aos rapazes 
que relatem situações que eles enfren-
taram que são semelhantes às da 
parábola.

Dica de ensino

“Ouvir é uma demons-
tração de amor. Em geral, 
exige sacrifícios. Quando 
verdadeiramente ouvimos 
as pessoas, costumamos 
abdicar do que quere-
mos dizer para dar-lhes a 
oportunidade de expres-
sarem-se” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999, p. 66).



• Em quórum, leiam, assistam ou 
ouçam as seções intituladas: “Resu-
mindo” e “O Amor de Deus”, do dis-
curso: “Os Misericordiosos Obterão 
Misericórdia”, do Presidente Dieter 
F. Uchtdorf. Instrua os rapazes a 
procurar o conselho que o Presidente 
Uchtdorf dá àqueles que têm senti-
mentos negativos em relação a outras 
pessoas e como podemos nos livrar 
desses sentimentos. Peça aos rapa-
zes que ponderem em silêncio sobre 
alguém na vida deles por quem pos-
sam ter sentimentos ruins e a pensar 
em maneiras pelas quais eles podem 
mostrar um amor mais semelhante ao 
de Cristo por essa pessoa.

• Mostre um ou mais dos vídeos 
sugeridos neste esboço. O que os 
rapazes aprendem sobre amor cristão 
com esses vídeos? Como as mensa-
gens dos vídeos diferem do que o 
mundo ensina sobre o que significa 
ser homem? Peça aos rapazes que 
contem uma experiência na qual o 
ato de serviço de alguém os ajudou a 
sentir o amor do Salvador. O que essa 
experiência lhes ensina sobre Jesus 
Cristo? Peça aos rapazes que pensem 
em alguém que precise sentir o amor 
do Senhor. O que podem fazer para 
ajudar essa pessoa?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem como desenvolver 
amor cristão? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre como o amor cristão está rela-
cionado a prestar serviço no sacerdó-
cio.

• Pedir aos rapazes que ajam de 
acordo com as impressões que tive-
ram durante a reunião do quórum 
para desenvolver amor como o de 
Cristo e melhorar seu relacionamento 
com outras pessoas.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ensinou por 
meio do exemplo. Ele 
ensinou Seus discípulos 
a orar orando com eles. 
Ensinou-lhes a maneira de 
pregar Seu evangelho pelo 
modo como pregava. Ensi-
nou-os a amar e a servir 
pelo modo como os amou 
e os serviu. Você será mais 
eficiente como professor 
à medida que os rapazes 
sentirem seu amor cristão 
por eles.



Recursos Selecionados

Trecho de “Os Misericordiosos Obterão Misericórdia”, de 
Dieter F. Uchtdorf, A Liahona, maio de 2012, pp. 70–77

Resumindo

Esse assunto de julgar os outros poderia, de fato, ser 
ensinado em um sermão de duas palavras. No que 
se relaciona a ódio, maledicência, desprezo, infâmia, 
rancor ou o desejo de magoar, apliquem o seguinte:

Parem já!

É muito simples. Simplesmente temos de parar de 
julgar os outros e devemos substituir os pensamen-
tos e sentimentos dessa natureza por um coração 
cheio de amor a Deus e a Seus filhos. Deus é nosso 
Pai. Somos Seus filhos. Somos todos irmãos e irmãs. 
Não tenho palavras exatas para expressar com sufi-
ciente eloquência, ardor e persuasão para que fique 
bem marcada essa questão de não julgar os outros. 
Consigo citar escrituras, tentar expor a doutrina 
e vou até mesmo citar um adesivo que vi recen-
temente. Estava afixado no para-choque traseiro 
de um carro cujo motorista parecia ser um pouco 
ríspido, mas as palavras do adesivo ensinam uma 
lição profunda. Dizia: “Não me julgue só porque o 
meu pecado é diferente do seu”.

Devemos reconhecer que todos somos imperfei-
tos — que somos todos mendigos diante de Deus. 
Quem entre nós, em uma ocasião ou outra, ainda 
não se aproximou do trono da misericórdia e implo-
rou pela graça? Não ansiamos com toda a força da 
alma pela misericórdia — pelo perdão dos erros e 
pecados que cometemos?

Por dependermos todos da misericórdia de Deus, 
como podemos negar aos outros, em qualquer 
medida, a graça de que desesperadamente também 
necessitamos? Meus amados irmãos e irmãs, não 
devemos perdoar da mesma forma que desejamos o 
perdão?

O Amor de Deus

É difícil fazer isso?

Claro que sim!

Perdoar a nós mesmos e aos outros não é fácil. De 
fato, a maioria de nós precisará de uma mudança 
de atitude e da maneira de pensar — até mesmo 
uma mudança de coração. Mas a boa notícia é que 
essa “vigorosa mudança” (Mosias 5:2) de coração é 
exatamente a que o evangelho de Jesus Cristo pode 
produzir.

Como ela se dá? Por meio do amor de Deus.

Quando nosso coração está repleto do amor de 
Deus, algo bom e puro acontece a nós. Nós “[guar-
damos] os seus mandamentos; e os seus mandamen-
tos não são pesados. Porque todo o que é nascido de 
Deus vence o mundo” (I João 5:3–4).

Quanto mais permitirmos que o amor de Deus 
governe nossa mente e nossas emoções — quanto 
mais nosso amor pelo Pai Celestial aumentar em nosso 
coração — mais fácil será amar os outros com o puro 
amor de Cristo. Ao abrirmos nosso coração para a res-
plandecente alvorada do amor de Deus, a escuridão e 
o frio da animosidade e da inveja vão-se definhar.

Como sempre, Cristo é o nosso exemplo. Em Seus 
ensinamentos e em Sua vida, Ele mostrou-nos o 
caminho. Ele amou os iníquos e os perdoou, assim 
como aos vis e àqueles que procuraram feri-Lo e 
magoá-Lo. (…)

O puro amor de Cristo pode remover as escamas de 
ressentimento e a ira de nossos olhos, permitindo-
nos ver os outros da maneira que o Pai Celestial vê 
a nós: como mortais imperfeitos e falhos que têm 
potencial e valor muito além do que conseguirmos 
imaginar. Pelo fato de Deus nos amar tanto, nós 
também devemos amar e perdoar uns aos outros.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso aprender a ser 
mais paciente?
A paciência é a capacidade de suportar atrasos, problemas, oposição ou sofri-
mento sem ficar zangado, frustrado ou ansioso. Podemos desenvolver paciên-
cia quando procuramos fazer a vontade de Deus e aceitamos o Seu devido 
tempo, confiando que Ele cumprirá todas as promessas que nos fez. Ao apren-
dermos a ser pacientes nas pequenas coisas, nós nos preparamos para enfrentar 
as provações maiores com paciência.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você sente inspi-
rado a compartilhar com os rapazes?

Jó 1; 19:25–26 (O exemplo de Jó)

Salmos 37:7–9; Lucas 21:19; Hebreus 
10:35–36; Mosias 23:21–22; Alma 
26:27; D&C 24:8 (Bênçãos estão reser-
vadas para aqueles que são pacientes)

Romanos 5:3 ; Tiago 1:3 (tribulações 
fortalecem a paciência)

Robert D. Hales, “Esperar no Senhor: 
Seja Feita a Tua Vontade”, A Liahona, 
novembro de 2011, p. 71

Dieter F. Uchtdorf, “Prosseguir com 
Paciência”, A Liahona, maio de 2010, 
p. 56; ver também o vídeo: “Prosse-
guir com Paciência”

Robert C. Oaks, “O Poder da Paciên-
cia”, A Liahona, novembro de 2006, 
p. 15

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos 
sacerdotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conse-
lho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando 
as escrituras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiên-
cias pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou 
outro membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se 
preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

Quais experiências ensina-
ram a você sobre paciência 
(incluindo tanto as maio-
res provações quando as 
experiências menos dra-
máticas)? O que o ajudou 
a desenvolver paciência? 
Como a paciência tem 
abençoado sua vida?

Quais influências os jovens 
enfrentam na sociedade 
atual que podem levá-los a 
tornarem-se impacientes? 
O que os rapazes precisam 
entender sobre o atributo 
da paciência? Como isso 
os ajudará em seu futuro?



• Peça a cada rapaz que escreva no 
quadro uma frase que resuma o que 
ele aprendeu na lição da semana 
passada.

• Escreva o título dessa lição no qua-
dro e leia o parágrafo no início deste 
esboço. Peça aos rapazes que falem 
sobre possíveis situações na vida 
deles em que precisarão de paciên-

cia (como educação, casamento ou 
emprego). Mostre vários objetos que 
representem momentos em sua vida 
em que você teve que demonstrar 
paciência (por exemplo, um diploma 
de faculdade, um anel de casamento 
ou uma plaqueta missionária). Dei-
xe-os descobrir o que os objetos têm 
a ver com paciência e, em seguida, 
conte as experiências que teve.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a compreender a 
doutrina do arbítrio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais ativida-
des que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Escreva no quadro os títulos 
“Paciência” e “Impaciência”. Entre-
gue a cada rapaz uma das escrituras 
a respeito de paciência sugeridas 
neste esboço. Peça aos rapazes que se 
alternem, em voz alta, na leitura das 
escrituras que receberam, debatam 
o que elas ensinam e escrevam no 
quadro as bênçãos da paciência ou as 
consequências da impaciência. Quais 
bênçãos e consequências adicionais 
eles podem acrescentar às listas? Peça 
a cada rapaz que escreva em uma 
folha de papel uma situação que exi-
giria paciência (incentive-os a incluir 
não apenas grandes problemas, mas 
também irritações ou inconvenientes 
do dia a dia). Peça-lhes que troquem 
seu papel com outro rapaz, escrevam 
uma resposta que mostraria paciência 
e depois compartilhem com a classe o 
que escreveram.

• Conte a história da paciência de 
um pai, do discurso do Élder Robert 
C. Oaks, “O Poder da Paciência”, e 
peça aos rapazes que contem qualquer 
história que conheçam sobre a paciên-

cia. Dê a cada rapaz uma pequena 
parte desse discurso que você acha 
que pode ser útil para eles. Peça-lhes 
que resumam para o quórum a parte 
que receberam. O que eles aprenderam 
com esse discurso que os inspira a 
confiar no Senhor e no devido tempo 
Dele? Quais são algumas situações que 
nos levam a ser impacientes? Como 
podemos superar essa tendência?

• Mostre aos rapazes vários pôsteres 
de edições recentes das revistas A 
Liahona ou New Era. Separe o quórum 
em pequenos grupos e peça-lhes que 
criem seu próprio pôster sobre paciên-
cia. Eles devem começar encontrando 
uma escritura sobre paciência (tais 
como aquelas listadas neste esboço) e 
pensar de maneira criativa em como 
apresentá-la em um pôster. Peça a eles 
que mostrem seus pôsteres ao quórum 
e expliquem o que significa paciência 
para eles (como parte do debate, você 
pode optar por compartilhar com 
o quórum a definição de paciência 
encontrada no início deste esboço).

Dica de ensino

“Você pode [demonstrar 
que está ouvindo] por 
meio de uma expressão de 
interesse. Olhe para seus 
interlocutores e não para o 
manual ou outros objetos 
na sala. Incentive-os a 
completarem seus pensa-
mentos sem interrompê-
los. Evite, ao conversar, 
precipitar-se e dar conse-
lhos e emitir julgamentos 
prematuramente” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 66).



• Mostre o vídeo: “Prosseguir com 
Paciência” e peça aos rapazes que 
discutam o que eles aprenderam com 
a experiência do marshmallow. Quais 
são algumas situações em que os 
rapazes podem se tonar impacientes? 
Designe aos rapazes do quórum dife-
rentes seções do discurso do Presi-
dente Dieter F. Uchtdorf, “Prosseguir 
com Paciência”, e peça a cada um 
que faça um resumo para o restante 
do quórum do que aprendeu com a 
seção que leu. Como o conselho do 
Presidente Uchtdorf pode ajudar os 
rapazes a se tornar mais pacientes?

• Peça a um membro do quórum que 
reconte a história de Jó (ver Jó 1). Por 
que os rapazes acham que Jó foi capaz 
de enfrentar seus desafios tão pacien-
temente? Como a fé que Jó demons-
trou no Salvador o ajudou (ver Jó 
19:25–26)? Peça ao quórum que 

sugira coisas específicas que podem 
fazer para vencer o sentimento de 
impaciência, tanto durante grandes 
adversidades, como as que Jó enfren-
tou, quanto nas provações menores e 
diárias.

• Em quórum, leiam os parágrafos 
9 a 17 do discurso do Élder Robert 
D. Hales: “Esperar no Senhor: Seja 
Feita a Tua vontade”, procurando 
respostas para a pergunta: “O que 
significa esperar no Senhor?” Para 
obter impressões adicionais, peça aos 
rapazes que leiam as escrituras que o 
Élder Hales cita e compartilhem algo 
mais que essas escrituras lhes ensi-
nam sobre paciência. Como os rapa-
zes podem usar as palavras do Élder 
Hales ou essas escrituras para ajudar 
uma pessoa que esteja perdendo a 
esperança?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem a importância 
da paciência? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre a paciência e pedir aos mem-
bros do quórum que tenham mais 
paciência com seus familiares na 
semana seguinte.

• Pedir a outros membros do quó-
rum que mostrem uma escritura ou 
declaração sobre paciência (ou que 
coloquem o pôster que criaram) em 
um lugar em que possam lembrar-se 
de ser pacientes.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador fazia pergun-
tas que levavam as pessoas 
à reflexão e ponderação 
profundas. Interessava-Se 
sinceramente por suas res-
postas e alegrava-Se com 
suas expressões de fé. Ele 
lhes dava oportunidades 
de fazer suas próprias per-
guntas e ouvia suas expe-
riências. Quais perguntas 
você pode fazer que vão 
ajudar os rapazes a ponde-
rar profundamente? Como 
você pode demonstrar que 
está interessado em suas 
respostas durante a aula?



Recursos Selecionados

Trecho de “Esperar no Senhor: Seja Feita a Tua Vontade”, 
de Robert D. Hales, A Liahona, novembro de 2011, pp. 
71–74

O que, então, significa esperar no Senhor? Nas 
escrituras, a palavra esperar significa ter esperança, 
aguardar e confiar. A esperança e a confiança no 
Senhor exigem fé, paciência, humildade, mansidão, 
longanimidade, obediência aos mandamentos e 
perseverança até o fim.

Esperar no Senhor significa plantar a semente da 
fé e nutri-la “com grande esforço e com paciência” 
(Alma 32:41).

Significa orar como o fez o Salvador — a Deus, 
nosso Pai Celestial — dizendo “Venha o teu reino, 
seja feita a tua vontade” (Mateus 6:10; Lucas 11:2). 
É uma oração de todo o coração, em nome do nosso 
Salvador, Jesus Cristo.

Esperar no Senhor significa ponderar no coração e 
“[receber] o Espírito Santo” para que possamos saber 
“todas as coisas que [devemos] fazer” (2 Néfi 32:5).

À medida que seguimos os sussurros do Espírito, 
descobrimos que “a tribulação produz a paciência” 
(Romanos 5:3) e aprendemos a “[continuar] pacien-
temente até que [sejamos] aperfeiçoados” (Doutrina 
e Convênios 67:13).

Esperar no Senhor significa “[permanecer] firmes na 
fé” (Alma 45:17) e “prosseguir” com fé “tendo um 
perfeito esplendor de esperança” (2 Néfi 31:20).

Significa “[confiar] somente nos méritos de Cristo” 
(Morôni 6:4) e “[dizer], com o auxílio de [Sua] graça: 
Seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a nossa” 
(Doutrina e Convênios 109:44).

Ao esperar no Senhor, somos “inabaláveis na obe-
diência aos mandamentos”, (Alma 1:25) sabendo 
que “um dia [descansaremos] de todas as [nossas] 
aflições” (Alma 34:41).

E “não [rejeitamos] (…) a [nossa] confiança” 
(Hebreus 10:35) de que “todas as coisas que [nos] 
tiverem afligido reverterão para o [nosso] bem” 
(Doutrina e Convênios 98:3).



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Por que é importante ser grato?
O Senhor quer que tenhamos um espírito de gratidão em tudo o que fazemos 
e dizemos. Quando somos gratos, temos maior felicidade e satisfação na vida. 
Reconheceremos a influência e as bênçãos do Senhor.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você acha que vai 
ajudar os rapazes a desenvolver uma atitude de gratidão?

Lucas 17:11–19 (Jesus Cristo cura dez 
leprosos e um volta para agradecê-Lo)

Mosias 2:20–24 (O rei Benjamim nos 
ensina por que temos que louvar e 
agradecer ao Senhor)

D&C 59:7, 15–21 (Devemos dar graças 
em todas as coisas)

Thomas S. Monson, “O Divino Dom 
da Gratidão”, A Liahona, novembro de 
2010, p. 87

Henry B. Eyring, “Oh! Lembrai-vos, 
Lembrai-vos”, A Liahona, novembro 
de 2007, p. 66; ver também o vídeo: 
“Oh! Lembrai-vos, Lembrai-vos” (não 
há download disponível)

Russell M. Nelson, “Graças Demos a 
Deus”, A Liahona, maio de 2012, p. 77; 
ver também o vídeo: “Ser Gratos”

“Gratidão”, Para o Vigor da Juventude, 
2011, p. 18

“Grandioso És Tu”, Hinos, nº 43; 
“Conta as Bênçãos”, Hinos, nº 57

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos 
sacerdotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conse-
lho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando 
as escrituras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiên-
cias pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou 
outro membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se 
preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

Quais são algumas coisas 
pelas quais você é muito 
grato? Como ser grato 
aumentou sua felicidade?

O que os rapazes podem 
fazer para desenvolver 
uma atitude de gratidão? 
Por que ter uma atitude de 
gratidão seria uma bên-
ção para eles agora e no 
futuro?



• Peça a um rapaz que desenhe 
no quadro uma gravura que o faça 
lembrar-se de algo que aprendeu na 
semana passada.

• Atribua a cada rapaz uma letra do 
alfabeto e dê-lhes um minuto para 
relacionar todas as bênçãos das quais 
conseguem se lembrar e que come-

cem com aquela letra. Por que nós, às 
vezes, negligenciamos as bênçãos apa-
rentemente pequenas que o Senhor nos 
dá? Peça a um membro do quórum 
que leia Doutrina e Convênios 46:32 
ou 59:21. Como podemos demonstrar 
mais gratidão por “todas as bênçãos 
com que [somos] abençoados”? 

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a compreender a 
doutrina da gratidão. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais ativida-
des que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Peça aos rapazes que leiam Lucas 
17:11–19 e digam por que acham que 
nove dos dez leprosos não agradece-
ram ao Salvador. Quais são algumas 
coisas que nos impedem de expressar 
gratidão? Peça aos rapazes que pen-
sem em uma bênção que receberam 
e que talvez não tenham expressado 
gratidão adequadamente. Por que é 
importante expressar gratidão? O que 
eles farão para mostrar gratidão?

• Conte ou leia a história dos peixes, 
do discurso do Élder Russell M. Nel-
son, “Graças Demos a Deus”. Per-
gunte aos rapazes se eles já ajudaram 
outras pessoas (como a funcionária 
nessa história) sem que lhe agrade-
cessem. Divida o restante do discurso 
pelos subtítulos e designe cada rapaz 
a ler uma parte. Peça a eles que escre-
vam algo que aprenderam sobre a 
gratidão e uma escritura relacionada 
ao que aprenderam (caso seja neces-
sário, sugira que usem o Guia para 
Estudo das Escrituras). Permita que os 
rapazes compartilhem o que escreve-
ram e falem de uma ocasião em que 
se sentiram gratos por um dos dons 
de Deus.

• Leia ou conte a história sobre a 
família de Gordon Green, no discurso 
do Presidente Thomas S. Monson, “O 
Divino Dom da Gratidão”. Peça aos 
rapazes que fiquem atentos para as 
coisas que fizeram com que a família 
sentisse gratidão. Por que a atitude da 
família mudou ao longo da história? 
Peça aos rapazes que ponderem ques-
tões como as seguintes: “Já me senti 
culpado por ter uma atitude ingrata?” 
“Há alguma bênção que tenho que 
não estou reconhecendo?” “Por que 
ter uma atitude de gratidão seria uma 
bênção para mim?” Paça a alguns 
rapazes que compartilhem alguns de 
seus pensamentos.

• Em quórum, cantem ou leiam o 
hino: “Conta as Bênçãos”, ou assistam 
ao vídeo: “Oh! Lembrai-vos, Lembrai-
vos”. Peça aos rapazes que façam 
uma lista das bênçãos que recebemos 
quando reconhecemos o que Deus 
faz por nós. Quando foi que ter um 
coração agradecido ajudou os rapazes 
a superar uma provação?

• Leia passagens das escrituras 
e cante hinos de louvor e ação de 

Dica de ensino

“O bom professor não 
pensa: ‘O que farei na aula 
hoje?’ mas pergunta: ‘O 
que meus alunos farão na 
aula hoje? Não: ‘O que 
vou ensinar hoje?’ e sim: 
‘Como vou ajudar meus 
alunos a descobrirem o 
que precisam saber?’” 
(Virginia H. Pearce, Ensino, 
Não Há Maior Chamado 
1999, p. 61).



graças, como os listados neste esboço. 
Peça aos rapazes que procurem 
frases sobre as coisas pelas quais eles 
também sentem gratidão ou louvor. 

Peça-lhes que compartilhem as frases 
que escolheram, e expliquem por que 
as escolheram e expressem seus senti-
mentos de gratidão.

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem a importância 
da gratidão? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Compartilhar algo pelo qual é grato 
e pedir aos rapazes que agradeçam ao 
Pai Celestial por algo que ainda não 
agradeceram anteriormente.

• Incentivar os rapazes a escrever 
algumas coisas pelas quais são gratos 
todos os dias.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou as 
pessoas a agir com fé e a 
viver as verdades que Ele 
ensinou. Ele lhes propor-
cionou oportunidades 
de aprender por meio de 
experiências marcantes. O 
que você pode fazer para 
ajudar os rapazes a sentir o 
poder do arrependimento 
diário na vida deles?



Recursos Selecionados

Trecho de “O Divino Dom da Gratidão”, de Thomas S. 
Monson, A Liahona, novembro de 2010, pp. 87–90

Gordon conta que foi criado em uma fazenda no 
Canadá, onde ele e os irmãos tinham de correr 
para casa, ao saírem da escola, enquanto as outras 
crianças ficavam jogando bola ou iam nadar. O pai, 
porém, conseguiu ajudá-los a compreender que o 
trabalho deles era importante. Isso se confirmava 
principalmente na época da colheita, quando a famí-
lia comemorava o Dia de Ação de Graças, porque 
nesse dia o pai dava-lhes um grande presente. Ele 
fazia um levantamento de tudo o que tinham.

Na manhã do Dia de Ação de Graças, ele os levava 
até o porão onde havia barris de maçãs, caixas 
de beterrabas, cenouras armazenadas na areia e 
montanhas de batatas ensacadas, além de ervilhas, 
milho, vagem, geleias, morangos e outras conser-
vas que enchiam as prateleiras. Ele fazia com que 
os filhos contassem tudo cuidadosamente. Depois, 
saíam para o celeiro e calculavam quantas toneladas 
de feno havia ali, e quantas sacas de trigo havia na 
tulha. Contavam as vacas, os porcos, as galinhas, 
os perus e os gansos. O pai dizia que queria verifi-
car em que pé estavam as coisas, mas os meninos 
sabiam que a intenção dele era que eles percebes-
sem, naquele dia de festa, quão abundantemente 
Deus os havia abençoado e feito frutificar suas horas 
de trabalho. Por fim, quando se sentavam para 
comer o banquete que a mãe preparara, eles podiam 
sentir as bênçãos que possuíam.

Gordon contou, porém, que o Dia de Ação de Graças 
de que se lembrava com mais gratidão foi o do ano 
em que parecia não terem nada pelo que agradecer.

O ano começou bem. Havia-lhes sobrado feno, 
tinham muitas sementes e quatro ninhadas de por-
cos. (…)

(…) Assim que as plantações começaram a brotar, 
começaram as chuvas. Quando as águas finalmente 
baixaram, não havia uma única planta restante em 
lugar algum. Plantaram de novo, mas as chuvas 
mais uma vez derrubaram as plantações. As batatas 
apodreceram na lama. Venderam, a preços muito 
baixos, algumas vacas e todos os porcos e outros 
animais que pretendiam manter, porque todos 
tiveram que fazer o mesmo. Tudo o que colheram 
naquele ano foi um canteiro de nabos que conseguiu 
sobreviver às tempestades.

Então, chegou novamente o Dia de Ação de Graças. 
A mãe disse: “Talvez seja melhor não fazermos nada 
este ano. Não nos restou nem sequer um ganso”.

Na manhã do Dia de Ação de Graças, porém, o pai 
de Gordon apareceu com uma lebre e pediu que a 
esposa a preparasse. Ela começou a tarefa de má 
vontade, dizendo que levaria muito tempo para 
cozinhar aquele animal velho. Quando o prato foi 
finalmente posto na mesa, com um pouco dos nabos 
que restaram, os filhos se recusaram a comer. A mãe 
de Gordon se pôs a chorar, mas então o pai fez uma 
coisa estranha. Subiu até o sótão, pegou um lampião 
a óleo, trouxe-o até a mesa e o acendeu. Mandou os 
filhos apagarem as luzes elétricas. Quando restava 
apenas o lampião aceso, eles mal puderam crer que 
antes fosse tão escuro. Ficaram se perguntando se 
teriam enxergado alguma coisa sem as luzes bri-
lhantes possibilitadas pela eletricidade.



Recursos Selecionados

O alimento foi abençoado, e todos comeram. 
Quando o jantar chegou ao fim, todos ficaram ali 
sentados em silêncio. Gordon escreveu:

“Na humilde penumbra do velho lampião, começa-
mos a ver claramente de novo. (…)

Foi uma refeição excelente. A lebre teve gosto de 
peru, e os nabos foram os mais gostosos de que 
consigo lembrar. (…)

Nosso lar (…) apesar de tudo o que faltava, era 
extremamente rico para nós” (adaptado de H. Gor-
don Green, “The Thanksgiving I Don’t Forget”, 
Reader’s Digest, novembro de 1956, pp. 69–71).



VISÃO GERAL DA UNIDADE

Visite LDS.org/youth/learn para ver essa unidade online.

“Pois neles está o poder e nisso são seus próprios árbitros” (D&C 58:28).

Os esboços desta unidade ajudarão os portadores do Sacerdócio Aarônico a compreen-
der a importância de tornarem-se autossuficientes espiritual e materialmente. Embora 
ainda sejam jovens, esses rapazes foram abençoados com o dom do arbítrio e estão 
aprendendo a traçar seu próprio caminho e encontrar, no evangelho de Jesus Cristo, res-
postas para seus próprios problemas. Quanto mais autossuficientes se tornarem, mais 
liberdade desfrutarão. Eles estarão mais bem preparados para magnificar seus chama-
dos no sacerdócio, fortalecer a família e cumprir seu papel futuro de maridos e pais.

Opções de esboços para este mês:

Por que é importante adquirir instrução e desenvolver habilidades? (Dever para com Deus)
O que significa ser autossuficiente?
Por que o trabalho é um princípio importante do evangelho?
Por que o Senhor deseja que eu seja saudável?
Qual é a maneira do Senhor de cuidar dos pobres e necessitados?
Como posso encontrar soluções para meus desafios e problemas?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e das atividades de apren-
dizado nessa unidade funcionariam bem como ati-
vidades da Mutual. Trabalhe com as presidências de 
quórum na seleção e no planejamento de atividades 
adequadas para reforçar o que os rapazes aprendem 
no domingo.

Dever para com Deus

As seguintes seções do livreto Dever para com Deus se 
relacionam com as lições desta unidade:

“Entender a Doutrina”, páginas 18–20, 42–44, 66–68

“Educação”, páginas 55–59

Novembro: A Autossuficiência 
Espiritual e Material



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Dever para com Deus

Por que é importante adquirir 
instrução e desenvolver 
habilidades?
A educação é uma parte importante do plano do Pai Celestial para nos ajudar a 
tornar-nos mais semelhantes a Ele. Ao estudarmos, adquirimos conhecimento e 
habilidades que nos ajudarão a desenvolver autossuficiência, a sustentar nossa 
futura família e ser mais úteis para a Igreja e o mundo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que ajudará os rapazes 
a compreender a importância da educação?

2 Néfi 9:29 (É bom ser instruído 
quando se dá ouvidos aos conselhos 
de Deus)

D&C 88:76–80 (Devemos aprender e 
ensinar coisas espirituais e temporais)

D&C 88:118 (Devemos procurar 
conhecimento pelo estudo e pela fé)

D&C 90:15 (Devemos familiarizar-nos 
com bons livros, idiomas, línguas e 
povos)

D&C 130:18–19 (Qualquer princípio 
de inteligência que adquirirmos nesta 

vida ressurgirá conosco na ressurrei-
ção)

D. Todd Christofferson, “Irmãos, 
Temos Trabalho a Fazer”, A Liahona, 
novembro de 2012, p. 47

Gordon B. Hinckley, “Busque o 
Aprendizado”

“Educação”, Cumprir Meu Dever para 
com Deus, 2010, pp. 55–59

“Educação”, Para o Vigor da Juventude , 
2011, pp. 9–10

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a compartilhar suas experiências 

Como sua educação o 
ajudou a preparar-se para 
suas experiências na vida? 
Quais conhecimentos, 
estudos e habilidades 
foram mais úteis para você 
e sua família? O que você 
ainda deseja aprender?

Quais são as atitudes 
dos rapazes em relação 
à educação e ao aprendi-
zado? Como os estudos 
os abençoarão agora e em 
suas responsabilidades 
futuras?



pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro 
membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preen-
chendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que contem 
alguma experiência que tiveram ao 
aplicar o que aprenderam nas aulas 
anteriores (por exemplo, podem dizer 
o que estão fazendo para cumprir 
um plano que fizeram em seu livreto 
Dever para com Deus).

• Peça aos rapazes que façam de 
conta que um amigo comentou com 

eles que vai parar de estudar. Como 
os rapazes poderiam incentivá-lo a 
prosseguir os estudos? Peça-lhes que 
anotem suas respostas numa folha. 
Recolha as folhas, leia e discuta as res-
postas com a classe. Ao fim da aula, 
dê-lhes a oportunidade de comple-
mentar as respostas com base no que 
aprenderam durante a aula.

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar os rapazes a fazerem planos para obter instrução formal 
ou desenvolver habilidades que os preparem para ser os provedores da futura família 
deles. Como parte desta lição, os membros do quórum devem começar a elaborar um 
projeto na seção “Educação” do livreto Dever para com Deus. Antes do dia da reu-
nião do quórum, peça aos rapazes que tragam para a Igreja o livreto Dever para com 
Deus. Nas futuras reuniões do quórum, peça-lhes que contem as experiências pessoais 
que estão tendo ao trabalhar nos projetos.

• Peça aos rapazes que consultem 
Doutrina e Convênios 88:77–80, 118 e 
“Educação” em Para oVigor da Juven-
tude. Oriente-os a identificar (a) o 
que o Senhor deseja que aprendam, 
(b) por que Ele quer que aprendam 
e (c) como Ele deseja que encarem o 
aprendizado (ver Dever para com Deus, 
p. 55). Peça aos rapazes que abram 
o Dever para com Deus nas páginas 
56–58 e criem um projeto que os ajude 
a aplicar o que aprenderam sobre a 
importância dos estudos. Como quó-
rum, planejem atividades da Mutual 

que ajudem os jovens a compreender 
a importância de adquirir instrução.

• Dê a cada membro do quórum a 
atribuição de ler uma das escrituras 
indicadas neste esboço e de procurar 
o que a escritura ensina sobre a aqui-
sição de conhecimento e instrução. 
Peça a todos os rapazes que compar-
tilhem o que aprenderam com outro 
membro do quórum. Peça que cada 
rapaz escreva no quadro as possíveis 
carreiras que estão planejando seguir. 
O que eles aprenderam nessas escri-

Planos do Dever para com 
Deus

Dê um tempo no final da 
reunião do quórum para 
que os rapazes façam 
planos no livreto Dever 
para com Deus ou na versão 
online do Dever para com 
Deus. Esses planos são 
pessoais, mas os membros 
do quórum podem aju-
dar-se mutuamente a fim 
de gerar ideias para seus 
planos.



turas que pode ajudá-los enquanto se 
preparam para essas carreiras?

• Como quórum, leiam: “A Família: 
Proclamação ao Mundo”, à procura 
de palavras e frases que descrevam o 
papel de marido e pai (a proclamação 
pode ser encontrada na página 107 do 
Dever para com Deus). Peça-lhes que 
escrevam no quadro suas respostas 
para as seguintes perguntas: (a) Qual 
é a relação entre adquirir instrução 
e conseguir cumprir seu papel como 
pai e marido? (b) Como o fato de 
entender esses papéis influencia seu 
planejamento para uma profissão? 
(c) O que vocês podem fazer a fim 
de preparar-se para uma profissão? 
Peça aos rapazes que abram o livreto 
Dever para com Deus nas páginas 
56–58 e criem um projeto que os ajude 
a começar a conhecer opções profis-
sionais para o futuro. Como quórum, 
planejem atividades da Mutual para 

ajudar os rapazes a conhecer diferen-
tes opções profissionais.

• Com a permissão do bispo, convide 
os pais dos membros do quórum para 
falar de sua experiência universitária 
ou técnica e como isso os ajudou a 
sustentar a família. Que sacrifícios 
eles tiveram de fazer? O que fizeram 
para que sua experiência fosse bem-
sucedida? O que gostariam de ter 
feito diferentemente?

• Peça a todos os rapazes que leiam 
a parte que mais chamou a atenção 
do discurso: “Irmãos, Temos Tra-
balho a Fazer”, do Élder D. Todd 
Christofferson. Peça que os rapazes 
compartilhem com o quórum o que 
aprenderam sobre a importância da 
instrução formal. Como as decisões 
que tomam agora sobre instrução 
formal vão influenciar suas oportuni-
dades futuras?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles compreendem por que a instrução formal é importante? 
Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Pedir aos rapazes que elaborem 
uma lista de coisas que podem fazer 
para ter mais sucesso na escola e 
começar a pôr essas coisas em prática 
durante a semana.

• Pedir aos rapazes que comecem a 
economizar para a missão e os estu-
dos no futuro.

• Pedir aos membros do quórum 
que estudem as escrituras relaciona-
das à educação citadas neste esboço 
durante seu estudo pessoal das escri-
turas e compartilhem o que aprende-
ram numa futura reunião do quórum.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador conhecia 
aqueles a quem ensinava. 
Utilizava meios únicos 
de ajudá-los a aprender e 
crescer. Que maneiras úni-
cas você pode encontrar 
para ajudar cada rapaz a 
compreender a importân-
cia da educação?



Recursos Selecionados

“Educação”, Para o Vigor da Juventude, 2011, pp. 9–10

A educação é uma parte importante do plano do Pai 
Celestial para ajudá-los a tornarem-se mais seme-
lhantes a Ele. Ele quer que vocês eduquem a mente 
e desenvolvam seus talentos e suas aptidões, sua 
habilidade de agir bem em suas responsabilidades e 
sua capacidade de apreciar a vida. A educação que 
adquirirem será valiosa para vocês na mortalidade e 
no mundo vindouro.

A educação vai prepará-los para prestar maior 
serviço no mundo e na Igreja. Ela vai ajudá-los a 
prover melhor o sustento de vocês mesmos, de sua 
família e dos necessitados. Também vai ajudá-los a 
ser um(a) conselheiro(a) e companheiro(a) sábio(a) 
para seu futuro cônjuge e um(a) professor(a) bem 
informado(a) e eficaz para seus futuros filhos.

A educação é um investimento que proporciona 
grandes recompensas e abre as portas da oportuni-

dade que, sem ela, permaneceriam fechadas para 
vocês. Planejem agora a educação que vão adqui-
rir. Estejam dispostos a trabalhar diligentemente e 
a fazer sacrifício, se necessário. Compartilhem as 
metas educacionais com sua família, seus amigos e 
líderes para que eles possam apoiá-los e encorajá-los.

Mantenham o entusiasmo pelo aprendizado, por 
toda a vida. Sintam alegria em continuar apren-
dendo e expandindo seus interesses. Decidam parti-
cipar ativamente das oportunidades de aprendizado 
a seu alcance.

Sua educação inclui o aprendizado espiritual. 
Estudem as escrituras e as palavras dos profetas 
modernos. Participem do seminário e do instituto. 
Continuem por toda a vida a aprender a respeito 
do plano do Pai Celestial. Esse aprendizado espi-
ritual vai ajudá-los a encontrar respostas para os 
desafios da vida e vai convidar a companhia do 
Espírito Santo.



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

O que significa ser 
autossuficiente?
Quando somos autossuficientes, usamos as bênçãos e habilidades que Deus 
nos concedeu para cuidar de nós mesmos e de nossa família e encontrar 
soluções para nossos próprios problemas. Ao nos tornarmos autossuficientes, 
também nos capacitamos a servir aos outros e cuidar deles. O Senhor deseja 
que nos tornemos autossuficientes tanto espiritual como materialmente.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar as escrituras e outros recursos, busque a orientação do Espírito para saber 
como ensinar os rapazes sobre a importância de tornarem-se autossuficientes.

Mateus 25:1–13 (A parábola das dez 
virgens)

Lucas 2:52 (Jesus cresceu em sabe-
doria, em estatura e graça para com 
Deus e os homens)

I Timóteo 5:8 (Os homens devem 
cuidar dos seus)

D&C 83:2, 4 (As mulheres têm o 
direito de receber seu sustento do 
marido; os filhos têm o direito de 
receber seu sustento dos pais)

Henry B. Eyring, “Preparação Espiri-
tual: Começar Cedo e Ser Constante”, 
A Liahona, novembro de 2005, p. 37

Robert D. Hales, “Tornar-se Prove-
dores Prudentes Temporal e Espiri-
tualmente”, A Liahona, maio de 2009, 
p. 7; ver também o vídeo: “Tornar-se 
Provedores Prudentes”

“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa.

“Tornar-se Autossuficiente”, Sempre 
Fiéis, 2004, pp. 28–29

“Autossuficiência”, Manual 2: Admi-
nistração da Igreja, 2010, 6.1.1

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escrituras 
e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais no 
cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro do 
quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a agenda 
da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

O que significa a autossu-
ficiência para você? Como 
sua autossuficiência aben-
çoou você e sua família?

Por que os rapazes preci-
sam aprender a autossu-
ficiência? Que influências 
poderiam impedi-los de se 
tornarem autossuficientes? 
Como a autossuficiência os 
ajudará a suportar perío-
dos de adversidade? Como 
abençoará sua futura 
família?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que compartilhem 
as experiências que tiveram ao aplicar 
o que aprenderam na lição da semana 
anterior e ensinem e testifiquem sobre 
elas.

• Escreva “autossuficiência” no qua-
dro e pergunte aos rapazes o que, a 
seu ver, significa ser autossuficiente. 
Dê-lhes tempo para pensar e respon-

der. Como quórum, leiam: “Tornar-se 
Autossuficiente”, nas páginas 28–29 
de Sempre Fiéis. O que eles acrescen-
tariam a sua definição de autossu-
ficiência, com base no que leram? 
Pergunte aos rapazes o que podem 
fazer agora para preparar-se para 
tornarem-se autossuficientes quando 
forem morar sozinhos e se tornarem 
maridos e pais.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender sobre 
a autossuficiência. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades 
que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Escreva em tiras individuais de 
papel os seguintes tópicos relaciona-
dos à autossuficiência: Saúde, Educação, 
Emprego, Armazenamento Doméstico, 
Finanças e Força Espiritual. Permita 
que cada rapaz escolha um tema de 
seu interesse e peça-lhe que leia sobre 
o assunto na seção 6.1.1 do Manual 
2 (páginas 36–37). Peça a cada rapaz 
que faça uma breve exposição para a 
classe acerca do que aprendeu sobre 
a questão, como ela se relaciona à 
autossuficiência e o que ele pode fazer 
agora para preparar-se para ser autos-
suficiente nessas áreas. Como os esfor-
ços dos rapazes em sua juventude 
podem abençoar sua família quando 
eles se tornarem maridos e pais?

• Antes da reunião do quórum, peça 
a um membro do quórum que se 
prepare para ensinar como o Capitão 

Morôni preparou seu exército para 
enfrentar os lamanitas em batalha (ver 
Alma 46–49). As ideias podem incluir 
a preparação física (ver Alma 43:18–
21, 37–39; 48:8–9) e a preparação 
espiritual (ver Alma 46:11–21, 48:7, 
11–13). Que diferença essa preparação 
fez para os nefitas defenderem sua 
vida, a liberdade e a família? O que 
esse exemplo ensina aos rapazes sobre 
a autossuficiência? O que os rapazes 
podem fazer agora para estar prepa-
rados para enfrentar os desafios que 
lhes sobrevirão?

• Escreva a palavra “Dependente” no 
lado esquerdo do quadro e a palavra 
“Autossuficiente” no lado direito. 
Peça aos rapazes que definam ambas 
as palavras (caso precisem de ajuda, 
oriente-os a consultar as páginas 
28–30 de Sempre Fiéis). Peça-lhes que 

Dica de ensino

“Os grandes professores 
não se consideram os 
responsáveis pelo aprendi-
zado e crescimento de seus 
alunos. Assim como os 
agricultores que plantam 
e colhem, eles esforçam-se 
para criar as melhores 
condições possíveis para 
o aprendizado. Depois, 
agradecem a Deus quando 
veem o progresso dos alu-
nos” (Ensino: Não Há Maior 
Chamado, 2009, p. 62).



enumerem maneiras pelas quais eles 
são dependentes dos outros e manei-
ras pelas quais são autossuficientes. 
Por que o Senhor deseja que nos 
tornemos autossuficientes? Mostre o 
vídeo: “Tornar-se Provedores Pruden-
tes” (ou peça aos rapazes que leiam 
sobre essa história no discurso: “Tor-
nar-se Provedores Prudentes Tem-
poral e Espiritualmente”, do Élder 
Robert D. Hales). Peça aos rapazes 
que identifiquem o que o Élder Hales 
nos ensina sobre como tornarmo-nos 
autossuficientes e liste as respostas 
deles no quadro. Pergunte aos rapazes 
quais hábitos e padrões eles precisam 
estabelecer agora para tornarem-se 
provedores da futura família. Que 
comportamentos eles precisam evitar? 
Se desejar, peça-lhes que leiam o ter-
ceiro parágrafo do discurso do Élder 
Hales como parte do debate.

• Separe os rapazes em duplas ou 
grupos pequenos. Dê a cada dupla 
uma escritura sobre a autossuficiên-
cia, como as contidas neste esboço. 
Peça aos rapazes que leiam sua pas-

sagem das escrituras e, em seguida, 
criem um pôster sobre a autossufi-
ciência no estilo: “Mensagem Mór-
mon”. Se desejar, mostre um exemplo 
de Mensagem Mórmon da revista A 
Liahona. Dê aos rapazes a oportuni-
dade de mostrar seu pôster ao res-
tante do quórum.

• Pergunte aos rapazes o que eles 
e seus familiares podem fazer para 
preparar-se para desastres naturais 
(como terremotos ou furacões). Com o 
quórum inteiro, leia os três primeiros 
parágrafos do discurso do Presidente 
Henry B. Eyring “Preparação Espi-
ritual: Começar Cedo e Ser Cons-
tante”. Quais são alguns “desastres 
espirituais” ou algumas provações 
que podemos vir a enfrentar? O que 
podemos fazer para preparar-nos 
espiritualmente para essas provações? 
Dê a cada rapaz um trecho do restante 
do discurso do Presidente Eyring e 
peça-lhes que procurem respostas 
para essas perguntas. Peça-lhes que 
relatem o que identificaram.

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles entendem a autossuficiência bem o bastante a ponto de 
conseguirem explicá-la para alguém? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil pas-
sar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Prestar testemunho ao quórum 
sobre a importância de tornar-se 
autossuficiente e o que ele foi inspi-
rado a fazer como resultado desta 
lição.

• Desafiar os rapazes do quórum a 
agir de acordo com as impressões que 
sentiram durante a reunião de quó-
rum para tornarem-se mais autossufi-
cientes. 

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador confiava em 
Seus discípulos. Ele os pre-
parou e deu-lhes responsa-
bilidades importantes para 
ensinar, abençoar e servir 
ao próximo. Seu propósito 
era o de ajudá-los a con-
verterem-se por meio do 
serviço ao próximo. Ajude 
os rapazes a perceberem 
que sua obediência e seu 
serviço vão ajudá-los a 
preparar-se para ser autos-
suficientes.



Recursos Selecionados

“Bem-Estar”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 28–30

Você é o principal responsável por seu próprio 
bem-estar social, emocional, espiritual, físico e eco-
nômico, o próximo responsável é sua família e, em 
terceiro lugar, a Igreja. Com a inspiração do Senhor 
e por meio de seu próprio trabalho, você deve pro-
ver as coisas de que você e sua família precisam na 
parte espiritual e na parte material da vida.

Fica mais fácil cuidar de si mesmo e da família 
quando se é autossuficiente e se está preparado para 
enfrentar as épocas de adversidade sem depender 
dos outros.

Você pode tornar-se autossuficiente (1) aproveitando 
as oportunidades de desenvolvimento educacional; 
(2) praticando princípios saudáveis de nutrição e 
higiene; (3) preparando-se para conseguir um bom 

emprego; (4) armazenando alimentos e roupas den-
tro dos limites permitidos por lei; (5) administrando 
os recursos com sabedoria, inclusive por meio do 
pagamento do dízimo e de ofertas e evitando dívi-
das e (6) desenvolvendo força espiritual, emocional 
e social.

Para tornar-se autossuficiente, você deve estar 
disposto a trabalhar. O Senhor ordenou que traba-
lhássemos (ver Gênesis 3:19; D&C 42:42). O trabalho 
honrado é uma fonte básica de felicidade, autoes-
tima e prosperidade.

Se você estiver temporariamente incapacitado de 
prover suas necessidades básicas com seu próprio 
trabalho ou com a ajuda da família, a Igreja poderá 
ajudá-lo. Nessas situações, a Igreja geralmente for-
nece recursos de sustento básico para ajudar você e 
sua família a voltarem a ser autossuficientes.



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Por que o trabalho é um princípio 
importante do evangelho?
O Senhor ordenou que não fôssemos ociosos. Desenvolver o desejo e a capa-
cidade de trabalhar nos ajuda a contribuir para o mundo em que vivemos. 
Aumenta nossa autoestima. Abençoa a nós e a nossa família, tanto agora 
quanto no futuro.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que inspira você a 
trabalhar?

Gênesis 3:19 (Devemos trabalhar 
para atender a nossas próprias 
necessidades)

Mateus 25:14–30 (A parábola dos 
talentos)

Gálatas 6:3–5; I Tessalonicenses 4:11; 
Mosias 10:4–5 (Recebemos o manda-
mento de trabalhar)

Alma 38:12; D&C 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99–100 (Não devemos ser ociosos 
nem indolentes)

Dieter F. Uchtdorf, “Dois Princípios 
para Quaisquer Condições Econômi-
cas”, A Liahona, novembro de 2009, 
p. 55

H. David Burton, “A Bênção do Tra-
balho”, A Liahona, dezembro de 2009, 
p. 36

“Trabalho e Autossuficiência”, Para o 
Vigor da Juventude, 2011, pp. 40–41

Vídeo: “Uma Obra em Andamento”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a compartilhar suas experiências 
pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro 
membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preen-
chendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Qual foi uma coisa que 
você trabalhou para con-
quistar? Como o trabalho 
já abençoou você e sua 
família, tanto material 
como espiritualmente?

Em que ocasiões os rapa-
zes sentiram a satisfação 
de trabalhar com afinco? 
Como você pode ajudá-
los a reconhecer as muitas 
bênçãos do trabalho e a 
desenvolver o desejo de 
trabalhar?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Escreva duas perguntas da aula 
anterior no quadro e peça aos rapazes 
que sugiram respostas.

• Peça a um rapaz que fale sobre algo 
que ele tenha se empenhado muito 

para ganhar ou alcançar. Que sacrifí-
cios ele precisou fazer? Como ele se 
sentiu ao cumprir sua meta? O que 
aprendeu com sua experiência?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a compreender o 
valor do trabalho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades 
que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Escreva as perguntas: “O que 
aprendi?” “Por que isso é impor-
tante?” e “O que posso fazer?”, no 
quadro. Entregue um exemplar de 
Para o Vigor da Juventude a cada rapaz 
e dê a cada um a atribuição de ler um 
dos parágrafos da seção: “Trabalho 
e Autossuficiência”. Peça-lhe que 
estude seu parágrafo e esteja prepa-
rado para responder às três perguntas 
no quadro. Conte uma experiência de 
sua própria vida que lhe tenha ensi-
nado a importância do trabalho.

• Peça a cada rapaz que leia uma 
das escrituras sugeridas neste esboço. 
Peça-lhe que venha à frente da sala 
e compartilhe (a) o que aprendeu 
com sua escritura, (b) por que isso 
é importante e (c) exemplos que ele 
tenha visto que ilustrem os ensina-
mentos da escritura.

• Leia Mateus 25:14–30 com o quó-
rum. Sugira que os rapazes subli-
nhem todas as frases relacionadas ao 

trabalho e aos resultados do trabalho 
e circulem todas as frases relaciona-
das à ociosidade e aos resultados de 
não se trabalhar. Peça aos rapazes que 
compartilhem o que encontraram e 
algumas experiências que tiveram 
ao trabalhar arduamente em alguma 
coisa. Quais foram os resultados de 
seus esforços?

• Leia a seção: “O Primeiro Princípio: 
Trabalhar”, do discurso: “Dois Princí-
pios para Quaisquer Condições Eco-
nômicas”, de Dieter F. Uchtdorf. Peça 
aos rapazes que escolham uma frase 
do discurso que seria bom lembrar 
ou ler todos os dias para inspirá-los 
e motivá-los para trabalhar. Mostre o 
vídeo: “Uma Obra em Andamento” 
e peça aos rapazes que identifi-
quem exemplos do que o Presidente 
Uchtdorf ensinou. O que eles podem 
aprender sobre o trabalho com o 
exemplo de Tyler? Como eles podem 
aplicar o que ele fez para atingirem 
suas próprias metas?

Dica de ensino

“Faça perguntas que 
obriguem os alunos a 
encontrar respostas nas 
escrituras e nos ensi-
namentos dos profetas 
modernos” (Ensino, Não 
Há Maior Chamado, 2009, 
p. 62).



Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles compreendem por que o trabalho é importante? Eles têm 
mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Contar o que se sentiu inspirado a 
fazer por causa do que aprendeu hoje. 

• Compartilhar com o quórum algu-
mas necessidades da ala que o bispo 
tenha identificado e fazer planos para 
uma atividade do quórum a fim de 
ajudar a supri-las.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador contava his-
tórias e parábolas simples 
e dava exemplos da vida 
real que fizessem sentido 
para Seus discípulos. Aju-
dava-os a descobrir lições 
do evangelho em suas 
próprias experiências. Que 
exemplos reais sobre o tra-
balho você pode relatar? 
O que os rapazes aprende-
ram sobre o trabalho?



Recursos Selecionados

“Trabalho e Autossuficiência”, Para o Vigor da Juven-
tude, 2011, pp. 40–41

O trabalho é honroso. O desenvolvimento da capa-
cidade de trabalhar vai ajudá-los a contribuir para 
o mundo em que vivem. Isso irá lhes proporcionar 
maior senso de valor próprio. Vai abençoar vocês e 
sua família, tanto agora quanto no futuro.

É no lar que se começa a aprender a trabalhar. 
Ajudem sua família participando de boa vontade 
do trabalho necessário para manter o lar. Aprendam 
cedo a ter sabedoria ao lidar com o dinheiro e a 
viver dentro de suas posses. Sigam os ensinamentos 
dos profetas pagando o dízimo, evitando dívidas e 
economizando para o futuro.

Estabeleçam metas para si mesmos e estejam 
dispostos a trabalhar arduamente para alcançá-las. 
Desenvolvam a autodisciplina e sejam dignos de 
confiança. Façam o melhor que puderem em seus 
chamados da Igreja, em suas tarefas escolares, no 
emprego e em outros projetos dignos. Os rapazes 
devem estar dispostos a fazer o que for necessário 
a fim de prepararem-se para servir uma missão 
de tempo integral. O Pai Celestial lhes deu dons 
e talentos e sabe o que são capazes de alcançar. 
Busquem Sua ajuda e orientação ao se empenharem 
para atingir suas metas.

O Senhor ordenou que não fôssemos ociosos. A ocio-
sidade pode levar a comportamento inadequado, 
relacionamentos prejudicados e pecado. Uma forma 
de ociosidade é passar tempo excessivo em ativida-
des que nos impedem de trabalhar produtivamente, 
como usar a Internet, jogar videogames e assistir à 
televisão.

Não desperdicem seu tempo e dinheiro em jogos de 
azar. Os jogos de azar são uma coisa errada e não 
devem ser usados como forma de entretenimento. 
Eles causam dependência e podem levar à perda de 
oportunidades, vidas arruinadas e famílias desfei-
tas. É falso acreditar que podemos conseguir algo 
em troca de nada.

Uma das bênçãos do trabalho é o desenvolvimento 
da autossuficiência. Quando somos autossuficientes, 
usamos as bênçãos e habilidades que Deus nos deu 
para cuidar de nós mesmos e de nossa família e para 
encontrar soluções para nossos próprios problemas. 
A autossuficiência não significa que precisamos 
ser capazes de fazer todas as coisas sozinhos. Para 
ser verdadeiramente autossuficientes, precisamos 
aprender a trabalhar com outras pessoas e voltar-
nos ao Senhor para pedir-Lhe ajuda e forças.

Lembrem-se de que Deus tem um grande trabalho 
para vocês fazerem. Ele vai abençoá-los em seu 
empenho de realizar esse trabalho.



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Por que o Senhor deseja que 
eu seja saudável?
A boa saúde é uma parte importante da autossuficiência. Se protegermos nossa 
saúde conseguiremos cumprir nosso potencial divino e servir ao próximo 
de modo mais eficaz. O modo como tratamos nosso corpo afeta nossa saúde 
espiritual e nossa capacidade de receber orientação do Espírito Santo. A fim de 
preservar a saúde, devemos obedecer à Palavra de Sabedoria, comer alimentos 
nutritivos, fazer exercícios regulares e dormir o suficiente.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar as escrituras e demais recursos sobre a Palavra de Sabedoria, procure coisas 
que ajudariam os rapazes a sentir a importância de cuidar bem da mente e do corpo e 
por que o Senhor deseja que o façam.

Daniel 1:3–20 (Daniel e seus amigos 
são abençoados por obedecerem às 
leis hebraicas relativas a certos ali-
mentos)

D&C 88:124 (O Senhor nos aconselha 
no tocante a hábitos de trabalho e 
sono)

D&C 89 (O Senhor revela a Palavra de 
Sabedoria e as bênçãos decorrentes de 
sua observância)

Boyd K. Packer, “A Palavra de Sabe-
doria: O Princípio e as Promessas”, 
A Liahona, julho de 1996, p. 17

M. Russell Ballard, “Quão Astuto É o 
Plano do Maligno”, A Liahona, novem-
bro de 2010, p. 108; ver também o 
vídeo: “Vocês Serão Libertados”

“Saúde Física e Emocional”, Para o 
Vigor da Juventude, 2011, pp. 25–27

“Palavra de Sabedoria”, Sempre Fiéis, 
2004, pp. 126–128

Vídeo: “O Deus Lhes Deu Conheci-
mento”; ver também o DVD Recursos 
Visuais do Velho Testamento

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 
no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Qual é a relação entre sua 
saúde física e emocional 
e sua saúde espiritual? 
Como o fato de manter 
sua saúde lhe permitiu 
servir ao Senhor com mais 
eficácia? Que outras bên-
çãos você já recebeu por 
esforçar-se para levar uma 
vida saudável?

Quais tentações enfrenta-
das pelos rapazes podem 
prejudicar sua saúde física 
e emocional? Como você 
pode ajudá-los a enxergar 
as bênçãos da observân-
cia das leis de saúde do 
Senhor? Como a obediên-
cia a essas leis afetará seu 
serviço no sacerdócio?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Escreva no quadro o título da lição 
da semana passada e peça aos rapazes 
que falem algo de que se lembrem da 
lição.

• Escreva no quadro: “Por que o 
Senhor deseja que sejamos saudá-
veis?” Peça aos rapazes que deem 
possíveis respostas e procurem outras 
no decorrer da aula. 

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a compreender 
a lei de saúde do Senhor. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Peça aos rapazes que abram nas 
páginas 31–32 do livreto Dever para com 
Deus e sigam os passos 1 e 2 como quó-
rum. Incentive-os a planejar um projeto 
do quórum, além de seus projetos 
individuais, que os ajude a conservar a 
saúde física. Peça a um dos rapazes que 
já tenha concluído seus projetos que 
relate como seus planos o afetaram. 
Informe que nas próximas semanas 
você vai pedir aos rapazes que contem 
experiências que estão tendo ao cum-
prir os planos feitos.

• Se possível, traga uma isca de pesca 
para a reunião de quórum ou mostre 
a fotografia de uma ou exiba o vídeo: 
“Sereis Libertados”. Peça aos rapazes 
que expliquem o funcionamento das 
iscas de pesca para enganar os peixes. 
Quais são algumas maneiras pelas 
quais Satanás engana os rapazes para 
que violem a Palavra de Sabedoria? 
Separe o quórum em dois grupos. 
Peça a um grupo que leia Doutrina 
e Convênios 89:5–15 e identifique 
as coisas que o Senhor proibiu ou 

que deseja que usemos com mode-
ração. Peça ao outro grupo que leia 
os versículos 10–20 e identifique o 
que o Senhor ordenou para o uso do 
homem. Defina ou esclareça palavras 
ou expressões desconhecidas (ver 
“Palavra de Sabedoria” em Sempre 
Fiéis, pp. 126–128). Peça aos rapazes 
que digam o que podem fazer para 
evitar situações nas quais podem ser 
enganados ou tentados.

• Escreva dois títulos no quadro: 
“Bênçãos Espirituais” e “Bênçãos 
Físicas”. Peça aos rapazes que leiam 
D&C 89:18–21 à procura de bênçãos 
e depois as relacionem abaixo do 
respectivo título no quadro. O que os 
rapazes entendem a respeito dessas 
bênçãos na vida deles? Quais das bên-
çãos relacionadas já foram vivencia-
das pelos rapazes? (Se eles precisarem 
de ajuda para entender essas promes-
sas, sugira que consultem a explicação 
do Presidente Boyd K. Packer em seu 
discurso: “A Palavra de Sabedoria: O 
Princípio e as Promessas”.)

Dica de ensino

“Tenha cuidado para não 
falar mais do que o neces-
sário ou expressar sua 
opinião com demasiada 
frequência. Essas atitudes 
podem levar os alunos a 
perderem o interesse. Veja 
a si mesmo como um guia 
na jornada do aprendizado 
que ocasionalmente faz 
comentários pertinentes a 
fim de manter os alunos 
no rumo certo” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
2009, p. 64).



• Mostre o vídeo: “Deus Lhes Deu 
Conhecimento”, e peça aos rapazes 
que procurem maneiras pelas quais 
Daniel e seus amigos foram aben-
çoados por obedecer à lei de saúde. 
(Se desejar, faça uma pausa durante 
a exibição do vídeo para conversar 
sobre essas coisas à medida que os 
rapazes as identificarem.) Faça per-
guntas como estas: Como vocês foram 
abençoados por obedecer à Palavra 
de Sabedoria? Como a observância 
da Palavra de Sabedoria os ajudará a 
cumprir seus deveres do sacerdócio? 
Quais são alguns dos desafios que 
os jovens enfrentam hoje em dia ao 
empenharem-se para viver a Palavra 

de Sabedoria? O que podem fazer 
para vencer esses desafios? Preste 
testemunho da importância da obser-
vância da Palavra de Sabedoria a fim 
de manter o Espírito em sua vida.

• Peça aos rapazes que leiam: “Saúde 
Física e Emocional”, em Para o Vigor 
da Juventude. Peça a alguns rapazes 
que listem no quadro vários conse-
lhos que encontrarem e a outros que 
listem as bênçãos prometidas a quem 
seguir esses conselhos. Peça-lhes que 
discutam como a maneira de tratar 
o corpo afeta o espírito. Como eles 
podem usar as listas no quadro para 
explicar seus padrões a amigos de 
outras religiões?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles compreendem por que o Senhor deseja que sejam saudá-
veis? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa 
doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Pedir aos rapazes que façam uma 
lista de algumas das bênçãos que eles 
perceberem esta semana ao viverem a 
Palavra de Sabedoria.

• Pedir aos rapazes que criem um 
projeto em seu livreto Dever para com 
Deus para ajudá-los a ser saudáveis 
(ver páginas 31–34) e que contem suas 
experiências ao executar o projeto.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Durante Seu ministé-
rio terreno, Jesus Cristo 
convidou Seus discípulos 
a agir com fé e a viver as 
verdades que ensinou. 
Sempre que ensinava, 
concentrava-se em ajudar 
Seus seguidores a viver o 
evangelho de todo o cora-
ção. Para isso, procurava 
proporcionar-lhes oportu-
nidades de aprender por 
meio de experiências mar-
cantes. Ao ensinar os rapa-
zes, peça-lhes que contem 
experiências que tenham 
vivenciado ao obedecer à 
Palavra de Sabedoria.



Recursos Selecionados

Trecho de “A Palavra de Sabedoria: O Princípio e as Pro-
messas”, de Boyd K. Packer, A Liahona, julho de 1996, 
pp. 18–19)

Honrem o princípio da Palavra de Sabedoria e rece-
berão as bênçãos prometidas. “E todos os santos”, 
promete a revelação, “que se lembrarem de guardar 
e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos”, 
têm a promessa de que “receberão saúde para o 
umbigo e medula para os ossos” e “correrão e não 
se cansarão; caminharão e não desfalecerão” (D&C 
89:18, 20).

“A Palavra de Sabedoria não nos promete saúde per-
feita, mas ensina a manter o corpo com o qual nasce-
mos nas melhores condições possíveis, e nossa mente 
alerta para os delicados sussurros do Espírito. (…)

Há uma bênção ainda maior prometida aos que 
cumprem a Palavra de Sabedoria. Àqueles que 
obedecem é prometido que “encontrarão sabedoria 
e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros 
ocultos” (D&C 89:19). Essa é a revelação pessoal por 
meio da qual podemos detectar crocodilos invisí-
veis, minas escondidas e outros perigos. (…)

Há uma promessa final na revelação. Falando mais 
uma vez a respeito dos que obedecem, guardam e 
cumprem esses mandamentos, o Senhor disse: “E 
eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo 
destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, 
e não os matará” (D&C 89:21). Essa é uma promessa 
extraordinária.

Para compreendê-la, devemos voltar-nos para a 
época de Moisés. Os israelitas eram escravos havia 
400 anos. Moisés veio como seu libertador. Ele lan-
çou pragas no Egito. O Faraó concordava todas as 

vezes em libertar os israelitas, mas sempre voltava 
atrás em sua promessa. Finalmente, “o Senhor disse 
a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó, e 
sobre o Egito; depois vos deixará ir daqui. (…) E 
todo o primogênito na terra do Egito morrerá” 
(Êxodo 11:1, 5).

Moisés disse aos israelitas: “Tome (…) um cordeiro 
(…) sem mácula, um macho de um ano. (…) Nem 
dela (daquela carne) quebrareis osso” (Êxodo 12:3, 5, 
46; ver também João 19:33).

Eles deveriam preparar o cordeiro como que para 
um banquete e “[tomar] do sangue, e [pô-lo] (…) na 
verga da porta [das] casas. (…) E eu passarei pela 
terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito 
na terra (…) vendo eu sangue, passarei por cima de 
vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. 
(…) E este dia vos será por (…) estatuto perpétuo” 
(Êxodo 12:7, 12–14). “E acontecerá que, quando 
vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então 
direis: Este é o sacrifício da páscoa ao Senhor” 
(Êxodo 12:26–27).

Estou certo meus jovens, de que conseguem perce-
ber o simbolismo profético da Páscoa. Cristo foi “o 
Cordeiro de Deus” (João 1:29, 36), o primogênito, 
do sexo masculino, sem máculas. Ele foi morto sem 
que Lhe quebrassem os ossos, apesar de os soldados 
receberem ordem de fazê-lo.

Não é da morte física que seremos poupados nesta 
páscoa se obedecermos a esses mandamentos, pois 
todos morremos no devido tempo. É, porém, a morte 
espiritual que não precisaremos sofrer. Se formos 
obedientes, não passaremos por esse tipo de morte 
espiritual. “Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrifi-
cado por nós”, a revelação ensina (I Coríntios 5:7).



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Qual é a maneira do Senhor de 
cuidar dos pobres e necessitados?
Quando Jesus Cristo veio à Terra, passou boa parte de Seu ministério cuidando 
dos pobres e necessitados. Por meio de Sua Igreja, o Senhor providenciou um 
meio para cuidarmos dos necessitados. Pediu que fizéssemos doações gene-
rosas de acordo com o que recebemos Dele. “A maneira do Senhor de cuidar 
dos necessitados difere da maneira do mundo. O Senhor disse: ‘É necessário 
que [cuidar dos pobres] seja feito a meu modo’. Doutrina e Convênios 104:16; 
ver também o versículo 15. Ele não está interessado apenas em nossas neces-
sidades imediatas. Ele também Se preocupa com nosso progresso eterno. Por 
esse motivo, a maneira do Senhor sempre incluiu a autossuficiência e o serviço 
ao próximo, além da atenção dada aos pobres” (Dieter F. Uchtdorf, “Prover à 
Maneira do Senhor”, A Liahona, novembro de 2011, p. 53).

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e outros recursos ajudarão os rapazes a compreender como o Senhor 
cuida dos pobres e necessitados?

Isaías 58:6–11; Malaquias 3:8–10; 
Mateus 25:35–40; D&C 82:18–19 
(Maneiras de cuidar dos pobres)

Tiago 1:27; Mosias 18:27–28; D&C 
42:29–30 (A importância de cuidar 
dos pobres e necessitados)

Alma 34:27–28; Mórmon 8:35–37; 
D&C 56:16–18; 70:14 (As advertências 
do Senhor para aqueles que não se 
importam com os pobres)

D&C 104:15–18 (Cuidar dos pobres à 
maneira do Senhor)

Henry B. Eyring, “Oportunidades 
de Fazer o Bem”, A Liahona, maio de 
2011, p. 22

D. Todd Christofferson, “A Sião Vem, 
Pois, Depressa”, A Liahona, novembro 
de 2008, p. 37

“O Papel dos Membros no Trabalho 
de Cuidar dos Pobres e Necessitados 
e Prestar Serviço”, Manual 2: Adminis-
tração da Igreja, 2010, 6.1.2

Vídeo: “Compartilhar a Luz de Cristo”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 

De que maneira você 
tentou seguir o exemplo 
do Salvador ao atender as 
necessidades alheias? Que 
experiências você pode 
relatar aos rapazes?

Que princípios de prover 
à maneira do Senhor os 
rapazes precisam enten-
der? Como a compreensão 
desses princípios influen-
ciará o serviço que eles 
prestarem como portado-
res do sacerdócio?



no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que relatem expe-
riências que tiveram recentemente 
que lhes trouxeram à mente algo 
que aprenderam na aula da semana 
passada.

• Peça ao bispo que venha à reunião 
do quórum e explique aos rapazes 
como são utilizados os fundos sagra-

dos da Igreja, inclusive as ofertas 
de jejum, as contribuições de ajuda 
humanitária e as doações ao Fundo 
Perpétuo de Educação (ver Manual 
1: Presidentes de Estaca e Bispos, 2010, 
14.4). Peça-lhe que descreva como 
ajuda os necessitados a tornarem-se 
mais autossuficientes.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os rapazes a aprender sobre a maneira do 
Senhor de cuidar dos pobres e necessitados. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Peça a um membro do quórum a 
que estude a seção “Servir ao Próximo” 
do livreto Dever para com Deus (páginas 
26–27, 50–51 ou 74–75) e venha pre-
parado para conduzir um debate com 
base nas atividades de aprendizado 
desta seção. Dê tempo aos rapazes 
na reunião do quórum para fazer um 
plano pessoal e um plano de quórum 
para servir ao próximo. Numa futura 
reunião de quórum, peça-lhes que 
relatem as experiências que estão tendo 
ao cumprir seus planos.

• Separe os rapazes em duplas. 
Designe um rapaz de cada dupla a 
ler escrituras sobre a importância de 
cuidar dos pobres e necessitados e 
designe o outro a ler escrituras que 
contenham advertências para aque-

les que não cuidam dos pobres e 
necessitados (há ideias nas escrituras 
sugeridas neste esboço). Convide os 
rapazes a estudar suas passagens das 
escrituras e depois contar ao parceiro 
o que aprenderam. Pergunte-lhes por 
que cuidar dos pobres e necessitados 
é tão importante para o Pai Celestial. 
Peça aos rapazes que discutam manei-
ras de ajudar os necessitados em sua 
família, sua ala e sua comunidade.

• Conte aos rapazes uma história 
sobre cuidar dos necessitados tirada de 
sua própria experiência ou narre uma 
história de um dos discursos sugeri-
dos neste esboço. Dê aos membros do 
quórum alguns instantes para pensar 
em maneiras de cuidar dos pobres e 
necessitados (inclusive pequenos atos 

Dica de ensino

“Quando alguém fizer 
uma pergunta, pense na 
possibilidade de pedir 
que outro aluno responda, 
em vez de fazê-lo você 
mesmo. Você pode, por 
exemplo, dizer: “Essa per-
gunta é interessante. O que 
o restante da turma acha?’ 
ou ‘Alguém poderia ajudar 
a responder?’” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
2009, p. 64).



de bondade ou expressões de preo-
cupação com os outros). Em seguida, 
peça-lhes que escrevam suas ideias no 
quadro. Dê a cada rapaz a designação 
de ler uma escritura sobre maneiras de 
cuidar dos pobres (como as sugeridas 
neste esboço). Peça-lhes que contem 
ao quórum o que aprenderam e façam 
acréscimos à lista do quadro. Peça 
aos membros do quórum que relatem 
experiências que tiveram ao auxiliar os 
necessitados e como se sentiram.

• Escreva as seguintes perguntas no 
quadro: Que princípios ensinados 
pelo Presidente Eyring podem orien-
tar-nos no auxílio ao próximo? Que 
sugestões ele dá para o planejamento 
de um projeto de serviço? Leia com a 
classe o discurso: “Oportunidades de 
Fazer o Bem”, do Presidente Henry B. 
Eyring, começando com a declaração: 
“Eis alguns princípios que me guia-
ram quando eu quis ajudar à maneira 
do Senhor”. Peça aos rapazes que 
procurem respostas para as perguntas 
do quadro. Após a leitura do discurso, 
discuta as respostas para as pergun-

tas e use os princípios e as sugestões 
do discurso para planejar um projeto 
de serviço do quórum na ala ou na 
comunidade.

• Mostre o vídeo: “Compartilhar a 
Luz de Cristo”, ou um dos vídeos 
humanitários da Igreja e peça aos 
rapazes que digam o que os impres-
sionou nesses exemplos. Peça-lhes que 
contem experiências que tiveram ao 
ajudar o próximo e coisas que podem 
fazer para ajudar os necessitados.

• Peça aos rapazes que enumerem 
algumas das necessidades materiais e 
espirituais que uma pessoa pode ter. 
Escreva no quadro: “Qual é a maneira 
do Senhor de cuidar dos pobres e 
necessitados?” Leia para os rapazes 
a declaração do Presidente Dieter 
F. Uchtdorf no início deste esboço e 
peça-lhes que prestem atenção a fim de 
identificar respostas para as pergun-
tas do quadro. Peça-lhes que relatem 
o que identificaram. Como podemos 
ajudar os pobres e necessitados a tor-
narem-se mais autossuficientes?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles entendem o que significa cuidar dos necessitados à 
maneira do Senhor? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Prestar testemunho de seu dever 
do sacerdócio de servir e edificar os 
filhos de Deus.

• Convidar os membros do quórum 
a aceitarem este convite do Presidente 

Thomas S. Monson: “Que possamos 
orar pela inspiração de saber das 
necessidades dos que nos rodeiam, 
de forma a lhes oferecermos a ajuda 
necessária” (“Deus Vos Guarde”, A 
Liahona, novembro de 2012, p. 110).

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador foi um exem-
plo e um mentor. Ensinou 
Seus discípulos a orar 
orando com eles. Ensi-
nou-os a amar e a servir 
pelo modo como os amou 
e os serviu. Ensinou-lhes 
a maneira de pregar Seu 
evangelho pelo modo 
como pregou. Como você 
pode seguir o exemplo 
Dele?



Recursos Selecionados

Trecho de “Oportunidades de Fazer o Bem”, de Henry B. 
Eyring, A Liahona, maio de 2011, pp. 22–26

Eis alguns princípios que me guiaram quando eu 
quis ajudar à maneira do Senhor e quando fui aju-
dado por outros.

Em primeiro lugar, todos se sentem mais felizes e 
têm mais respeito próprio se puderem sustentar a 
si mesmos e a sua família, e depois estender a mão 
para cuidar de outros. Tenho sido grato por aqueles 
que me ajudaram a atender as minhas necessidades. 
E tenho sido ainda mais grato, ao longo dos anos, 
por aqueles que me ajudaram a ser autossuficiente. E 
sinto a maior gratidão por aqueles que me mostraram 
como usar meus excedentes para ajudar outros. (…)

Um segundo princípio do evangelho que tem me 
guiado no trabalho de bem-estar é o poder e a 
bênção da união. Quando unimos as mãos para 
servir aos necessitados, o Senhor une nosso coração. 
O Presidente J. Reuben Clark Jr. explicou: “Essa 
doação (…) proporcionou (…) um sentimento de 
irmandade, quando homens de todo tipo de forma-
ção e profissão trabalharam lado a lado na horta do 
Bem-Estar ou em outro projeto” (J. Reuben Clark Jr., 
Conference Report, outubro de 1943, p. 13). (…)

Isso nos leva a meu terceiro princípio de ação no 
trabalho de bem-estar: envolva sua família em seu 
trabalho para que aprendam a cuidar uns dos outros 
ao cuidarem de outras pessoas. É mais provável que 
seus filhos que trabalharem com você para servir 
outras pessoas necessitadas ajudem-se mutuamente 
quando estiverem necessitados.

Aprendi o quarto princípio valioso do Bem-Estar 
da Igreja quando era bispo. Isso aconteceu quando 
segui o mandamento das escrituras de buscar os 

pobres. É dever do bispo procurar os que necessitam 
de ajuda e oferecer-lhes auxílio, depois de tudo o 
que eles e sua família puderem fazer. Descobri que o 
Senhor envia o Espírito Santo que nos permite “bus-
car e encontrar” (ver Mateus 7:7–8; Lucas 11:9–10; 3 
Néfi 14:7–8) tanto no auxílio aos pobres quanto na 
busca pela verdade. Mas também aprendi a envol-
ver a presidente da Sociedade de Socorro nessa 
busca. É possível que ela receba a revelação antes de 
vocês. (…)

Farei três sugestões para seu planejamento do pro-
jeto de serviço.

Em primeiro lugar, preparem a si mesmos e àqueles 
a quem lideram espiritualmente. Somente quando 
seu coração for abrandado pela Expiação do Sal-
vador é que vocês verão claramente que o objetivo 
do projeto é ser uma bênção tanto espiritual quanto 
material para a vida dos filhos do Pai Celeste.

Minha segunda sugestão é que escolham como 
beneficiários de seu projeto de serviço pessoas, tanto 
da Igreja quanto da comunidade, cujas necessida-
des vão tocar o coração daqueles que prestarem o 
serviço. As pessoas a quem eles servirem sentirão o 
seu amor. Isso pode fazer mais para deixá-las felizes, 
como promete o hino, do que atender somente as 
suas necessidades materiais.

Minha última sugestão é a de que planejem utilizar a 
força dos laços que unem famílias, quóruns, organi-
zações auxiliares e pessoas que vocês conhecem em 
sua comunidade. O sentimento de união vai multi-
plicar os bons efeitos do serviço que vocês presta-
rem. E esse sentimento de união na família, na Igreja 
e na comunidade vai crescer e tornar-se um legado 
duradouro, bem depois do término do projeto.



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Como posso encontrar soluções 
para meus desafios e problemas?
A autossuficiência inclui a capacidade de encontrar soluções para nossos pró-
prios problemas e desafios. Muitas dessas soluções encontram-se no evangelho 
restaurado de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial está ciente dos desafios que 
enfrentamos. Ele nos ama e quer nos ajudar. Devemos orar pedindo orientação 
ao buscarmos respostas para nossos desafios nas escrituras e nas palavras dos 
profetas e apóstolos.

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e outros recursos ajudarão os rapazes a compreender como o evangelho 
pode ajudar a vencer os desafios da vida?

Provérbios 3:5–6; Mateus 11:28–30; 
Marcos 4:36–39; Alma 7:11–13; Alma 
37:35–37; 38:5 (Devemos buscar o 
auxílio do Senhor para nossos desa-
fios e problemas)

Jeffrey R. Holland, “Consertar o Que 
Está Quebrado”, A Liahona, maio de 
2006, p. 67

“Saúde Física e Emocional”, Para o 
Vigor da Juventude, 2012, pp. 25–27

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 
no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que relatem 
experiências que tiveram durante 
a semana ao tentarem viver com o 

que têm aprendido neste mês sobre a 
autossuficiência.

De que maneira o evan-
gelho já trouxe soluções e 
consolo durante momen-
tos difíceis de sua vida?

Que problemas ou desa-
fios os rapazes enfrentam? 
Que desafios podem vir a 
enfrentar no futuro? Que 
princípios do evangelho os 
ajudarão a lidar de modo 
bem-sucedido com esses 
desafios?



• Peça aos rapazes que relatem 
alguns desafios ou problemas que os 
jovens na idade deles estão enfren-
tando e escrevam as respostas no 
quadro. Quais são algumas das 
coisas nocivas ou improdutivas que 

os rapazes fazem às vezes para lidar 
com esses problemas? Durante a aula, 
peça aos rapazes que identifiquem 
maneiras pelas quais as verdades do 
evangelho podem ajudar.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender a 
encontrar soluções para seus próprios desafios. Seguindo a orientação do Espírito, sele-
cione uma ou mais atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Peça aos rapazes que pensem num 
desafio ou problema que os jovens 
enfrentam hoje em dia. Peça-lhes que 
procurem no índice por assunto da 
edição mais recente de conferência 
geral da revista A Liahona assuntos 
que poderiam ajudar a lidar com esse 
problema. Peça-lhes que examinem 
um dos discursos relacionados a essas 
questões e compartilhem com o quó-
rum uma declaração que possa ajudar 
alguém a superar desafios. Incentive 
os rapazes a usarem o índice por 
assunto a fim de encontrarem ajuda 
para seus próprios desafios.

• Peça aos rapazes que leiam os 
últimos dois parágrafos da seção: 
“Saúde Física e Emocional”, em Para o 
Vigor da Juventude e procurem conse-
lhos que poderiam ajudar a eles ou 
a conhecidos seus. Quais são alguns 
exemplos de “soluções salutares” 
que devemos buscar quando temos 
problemas? Que soluções o evangelho 
de Jesus Cristo oferece? Conte uma 
experiência de sua própria vida em 
que o evangelho tenha proporcio-
nado respostas ou auxílio para um 
problema ou desafio específico. Peça 
aos rapazes que relatem experiências 
semelhantes de sua própria vida.

• Leia a seguinte declaração do 
Presidente Thomas S. Monson: “Quão 
abençoados somos, meus irmãos e 
irmãs, por ter o evangelho restaurado 
de Jesus Cristo em nossa vida e em 
nosso coração. Ele nos proporciona 
respostas para as grandes dúvidas 
da vida. Dá significado, propósito e 
esperança a nossa vida. Vivemos em 
tempos conturbados. Asseguro-lhes 
que nosso Pai Celestial está ciente dos 
desafios que enfrentamos. Ele ama 
cada um de nós e deseja abençoar-nos 
e ajudar-nos” (“Ao Encerrarmos Esta 
Conferência”, A Liahona, maio de 2012, 
p. 115). Peça a cada rapaz que leia 
uma das escrituras deste esboço e diga 
como pode ajudar alguém que esteja 
enfrentando um desafio ou problema 
comum entre os jovens de hoje. O que 
significa confiar no Senhor ou vir a 
Cristo quando necessitamos de ajuda? 
Ocorrem aos rapazes outras escrituras 
que poderiam ajudar a superar proble-
mas ou desafios específicos?

• Peça aos rapazes que pensem em 
algum conhecido que esteja enfren-
tando problemas emocionais. Dê a 
cada rapaz uma cópia do discurso: 
“Consertar o Que Está Quebrado”, 
do Élder Jeffrey R. Holland. Peça a 

Dica de ensino
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precocemente na tenta-
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dúvidas, aumentar sua 
compreensão do evange-
lho e seu compromisso de 
guardar os mandamentos” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 2009, p. 64).



alguns deles que leiam os primeiros 
quatro parágrafos e aos outros que 
leiam os últimos cinco parágrafos 
antes do poema. Oriente-os a pro-
curar o que, segundo o Élder Holland, 

pode ajudar a pessoa que eles têm em 
mente. Peça-lhes que compartilhem 
o que encontraram. O que significa 
vir a Cristo a fim de pedir ajuda para 
nossos problemas?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem como encontrar 
soluções para os desafios da vida no evangelho de Jesus Cristo? Quais são os sentimen-
tos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar 
mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Contar como o fato de entender e 
viver o evangelho o ajudou a superar 
provações.

• Pedir aos membros do quórum 
que usem o que aprenderam hoje 
para ajudar ou incentivar alguém 
que esteja passando por problemas 
emocionais.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ensinava Seus 
seguidores a ponderar 
as escrituras por si mes-
mos e a usá-las a fim de 
encontrar respostas para 
suas próprias dúvidas. 
Como você pode despertar 
nos rapazes a vontade de 
recorrer às escrituras e às 
palavras dos profetas ao 
buscarem respostas para 
seus desafios?



Recursos Selecionados

Trecho de “Consertar o Que Está Quebrado”, de Jeffrey R. 
Holland, A Liahona, maio de 2006, p. 67

As primeiras palavras que Jesus falou em Seu gran-
dioso Sermão da Montanha foram para as pessoas 
que se sentiam perturbadas, desanimadas e deprimi-
das. “Bem-aventurados os pobres de espírito”, disse 
Ele, “porque deles é o reino dos céus” (Mateus 5:3). 
Sejam vocês membros de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias ou estejam entre os milhares 
de ouvintes desta manhã que não pertencem a nossa 
fé, falo àqueles que estão enfrentando tribulações 
pessoais e problemas familiares, àqueles que enfren-
tam conflitos interiores nos solitários recônditos do 
coração, àqueles que estão tentando conter as águas 
do desespero que às vezes caem sobre nós como 
um tsunami da alma. Desejo falar particularmente 
a vocês, que sentem que sua vida está destruída e, 
aparentemente, não tem conserto.

A todas essas pessoas ofereço o mais eficaz e doce 
remédio que conheço. Ele se encontra no claro 
chamado que o próprio Salvador fez ao mundo. 
Ele o fez no começo de Seu ministério e também no 
fim. Fez aos crentes e àqueles que tinham dúvidas. 
Fez a todos, quaisquer que fossem seus problemas 
pessoais:

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e opri-
midos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, 
que sou manso e humilde de coração; e encontrareis 
descanso para as vossas almas” (Mateus 11:28–29). 
(…)

“Você está lutando contra um vício maléfico — 
cigarro, drogas, jogo ou a perniciosa praga con-

temporânea da pornografia? Está com problemas 
em seu casamento ou seu filho corre perigo? Você 
está confuso em relação a sua identidade sexual ou 
procurando autoestima? Você — ou alguém que 
você ama — está doente, sofrendo de depressão ou 
à beira da morte? Quaisquer que sejam os outros 
passos que você tenha que tomar para resolver esses 
problemas, achegue-se primeiro ao evangelho de 
Jesus Cristo. Confie nas promessas dos céus. Nesse 
sentido, o testemunho de Alma é também o meu. 
Ele diz: ‘Sei que aqueles que confiarem em Deus 
serão auxiliados em suas tribulações e em suas difi-
culdades e em suas aflições’ (Alma 36:3).

Essa confiança na natureza misericordiosa de Deus 
é um dos aspectos principais do evangelho que 
Cristo ensinou. Testifico que a Expiação do Salvador 
nos livra não só do fardo de nossos pecados, mas 
também do fardo de nossas tristezas e mágoas, de 
nossas decepções e desespero (ver Alma 7:11–12). Da 
confiança inicial nessa ajuda é que extrairemos uma 
razão e uma forma de melhorar, um incentivo para 
nos livrar de nossos pecados e trabalhar por nossa 
salvação. Pode haver e haverá inúmeras dificulda-
des na vida. Contudo, a alma que vem a Cristo, que 
conhece Sua voz e tenta fazer o que Ele fez, encontra 
forças Nele, como diz o hino: “Minha força em ti 
buscar”. (“Sim, Eu Te Seguirei”, Hinos, nº 134). O 
Salvador nos lembra que estamos “[gravados] nas 
palmas de [Suas] mãos” (1 Néfi 21:16). Conside-
rando o custo incompreensível da Crucificação e 
da Expiação, prometo a vocês que Ele não virará as 
costas para nós agora. Quando Ele diz ao pobre em 
espírito “vinde a mim”, Ele diz que sabe como nos 
livrar e como nos conduzir para o céu. Ele sabe, por-
que já trilhou esse caminho; Ele conhece o caminho 
porque Ele é o caminho.



VISÃO GERAL DA UNIDADE

Visite LDS.org/youth/learn para ver essa unidade online.

“Que o reino de Deus vá avante para que venha o reino dos céus” (D&C 65:6).

Os portadores do Sacerdócio Aarônico foram enviados à Terra nesta época específica 
para ajudar a preparar o mundo para a Segunda Vinda do Salvador. Eles têm dons e 
talentos especiais que o Senhor quer que usem para ajudar a edificar Seu reino e para 
compartilhar Seu evangelho. As lições nesta unidade vão ajudá-los a desenvolver 
esses dons enquanto se preparam para se tornar líderes e professores na Igreja e no 
reino de Deus.

Para fazer o Dever para com Deus tornar-se parte da reunião de quórum de domingo, 
você pode ensinar o esboço do Dever para com Deus abaixo, durante esta unidade.

Opções de esboços para este mês:

Como posso ser um missionário agora? (Dever para com Deus)
Como posso tornar-me um mestre familiar melhor?
Como o Pai Celestial quer que eu use meus dons espirituais?
Como posso preparar-me para criar um lar centralizado em Cristo?
O que posso fazer para ajudar os membros novos da Igreja?
Como posso ajudar meus amigos menos ativos a voltar à Igreja?
O que é Sião?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e das atividades de apren-
dizado nessa unidade funcionariam bem como ati-
vidades da Mutual. Trabalhe com as presidências de 
quórum na seleção e no planejamento de atividades 
adequadas para reforçar o que os rapazes aprendem 
no domingo.

Dever para com Deus

As seguintes seções do livreto Dever para com Deus se 
relacionam com as lições desta unidade:

“Entender a Doutrina”, páginas 18–20, 42–44, 66–68

“Convidar Todos a Virem a Cristo”, páginas 28–29, 
52–53, 76–77

Dezembro: A Edificação do Reino de 
Deus nos Últimos Dias



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Dever para com Deus

Como posso ser um 
missionário agora?
O Senhor deu para cada Portador do Sacerdócio Aarônico o dever de convidar 
todos a virem a Cristo (ver D&C 20:59). Os profetas do Senhor também têm 
convidado todos os rapazes dignos e capazes da Igreja a servir uma missão 
de tempo integral. Cumprir nosso dever no Sacerdócio Aarônico de convidar 
todas as pessoas a virem a Cristo nos prepara para o futuro serviço missionário 
de tempo integral. Assim, ajudamos a edificar o reino de Deus.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você sente inspi-
rado a compartilhar com os rapazes?

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, pp. 28–29, 52–53, 76–77

Alma 17:2–3 (Os filhos de Mosias 
prepararam-se para suas missões ao 
jejuar e orar e estudarem diligente-
mente as escrituras)

Atos 2, 16; Mosias 18 (Pedro, Paulo 
e Alma convidam as outras pessoas 
para vir a Cristo)

Thomas S. Monson, “[Vinde], Ó Filhos 
do Senhor”, A Liahona, maio de 2013, 
p. 66

David A. Bednar, “Tornar-se um 
Missionário”, A Liahona, novembro de 
2005, p. 44

Vídeo: “Cumprir Seu Dever para com 
Deus”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 
no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Que experiências os 
rapazes tiveram ao com-
partilhar o evangelho com 
outras pessoas? Como as 
outras pessoas comparti-
lharam o evangelho com 
você? Se você serviu uma 
missão de tempo integral, 
o que você fez para se 
preparar? Analisando o 
passado, o que mais você 
poderia ter feito para se 
preparar?

Qual o efeito que compar-
tilhar o evangelho vai ter 
sobre os rapazes? Como 
vocês podem preparar-se 
para o trabalho missioná-
rio agora e no futuro?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que falem das 
experiências que tiveram ao aplicar o 
que aprenderam na lição da semana 
anterior e ensinem e testifiquem sobre 
elas.

• Peça que os rapazes conside-
rem, em espírito de oração, amigos, 
membros da família ou membros 
menos ativos do quórum que pode-

riam convidar para virem a Cristo. 
Peça-lhes que escrevam esses nomes 
nos seus livretos Dever para com Deus 
(ver as páginas 28–29, 52–53, 76–77). 
Incentive os rapazes a serem sensíveis 
às impressões que receberem durante 
a lição sobre o que podem fazer para 
compartilhar o evangelho com essas 
pessoas.

Aprender juntos

O propósito dessa lição é ajudar todos os rapazes a se prepararem para uma vida inteira 
de serviço como missionários. Dê tempo aos rapazes durante a reunião do quórum para 
escrever planos em seus livretos Dever para com Deus. Incentive-os a compartilhar 
seus planos com os outros. Nas futuras reuniões de quórum, peça-lhes que contem as 
experiências que tiveram ao convidar as pessoas a virem a Cristo.

• Mostre uma mala para os rapazes, 
e peça-lhes que debatam as coisas que 
vão precisar usar durante a missão 
(tais como camisas brancas, ternos, 
sapatos, etc.). Peça-lhes que façam 
uma lista das coisas que eles precisam 
levar para a missão e que eles não 
podem levar em uma mala. Peça aos 
rapazes que adicionem à lista deles 
as respostas que encontrarem em 
Alma 17:2–3 e Doutrina e Convênios 
4. Pergunte aos rapazes o que eles 
podem fazer para desenvolver esses 
atributos enquanto se preparam para 
seu serviço missionário.

• Separe os rapazes em quatro gru-
pos, e designe para cada grupo uma 
parte da “fórmula” do Presidente 
Thomas S. Monson para o sucesso 
na preparação para uma missão [em 

seu discurso: “(Vinde), Ó Filhos do 
Senhor”]. Cada grupo deve ler sua 
parte e debater maneiras pelas quais 
eles podem colocar em prática o 
que aprenderam. Por exemplo, eles 
podem fazer planos nas seções dos 
seus livretos Dever para com Deus 
que correspondam ao conselho do 
Presidente Monson (como “Orar e 
Estudar as Escrituras”, “Entender a 
Doutrina” ou “Servir ao Próximo”). 
Peça aos rapazes que compartilhem 
seus planos.

• Escreva no quadro: “O que posso 
fazer para me preparar de modo 
mais eficiente para servir como 
missionário de tempo integral?” Peça 
aos rapazes que sugiram possíveis 
respostas. Peça-lhes que descubram 
como o Élder David A. Bednar 
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(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



respondeu a pergunta em seu dis-
curso: “Tornar-se um Missionário”. 
Peça-lhes que pesquisem o discurso, 
procurando por maneiras pelas quais 
eles possam tornar-se missionários 
antes de irem para a missão. Mostre o 
vídeo: “Cumprir Seu Dever para com 
Deus”, e peça aos membros do quó-
rum que digam como experiências 
assim podem ajudá-los na sua prepa-
ração para o serviço missionário.

• Antes da reunião do quórum, peça 
aos rapazes que venham preparados 
para relatar um exemplo de serviço 
missionário das escrituras (como os 
sugeridos nesse esboço). Enquanto 
eles compartilham suas histórias, per-
gunte a eles o que aprenderam sobre 
compartilhar o evangelho. O que as 
pessoas nessas histórias fizeram para 
compartilhar o evangelho? Como 
influenciaram outras pessoas? Os 
rapazes se sentem inspirados a seguir 
o exemplo desses missionários?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem o que podem fazer 
agora para se prepararem para o serviço missionário futuro? Quais são os sentimentos 
ou as impressões que eles têm? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Pedir a cada rapaz que escreva no 
livreto Dever para com Deus alguma 
coisa que ele vai fazer para convidar 
uma pessoa para vir a Cristo (ver 
páginas 28–29, 52–53, 76–77), depois 
pedir que alguns membros do quó-
rum compartilhem o que escreveram.

• Falar o que ele está planejando 
fazer para se preparar para o serviço 
missionário no futuro.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a testificar das 
verdades aprendidas para 
que o Espírito lhes tocasse 
o coração. “E vós, quem 
dizeis que Eu sou?”, per-
guntou Ele. Quando Pedro 
respondeu, seu testemu-
nho foi fortalecido: “Tu és 
o Cristo, o Filho do Deus 
vivo” (Mateus 16:15–16). 
De que maneira compar-
tilhar o evangelho pode 
fortalecer o testemunho 
dos rapazes no quórum?



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso tornar-me um 
mestre familiar melhor?
Como portadores do sacerdócio somos ordenados a “aprender [nosso] dever” e 
a “agir (…) com toda a diligência” (D&C 107:99). Um dos deveres mais impor-
tantes dos portadores do Sacerdócio Aarônico é o dever de convidar todos 
a virem a Cristo (ver D&C 20:59). Os sacerdotes e mestres possuem deveres 
adicionais de “visitar a casa de todos os membros” e “zelar sempre pela igreja, 
estar com os membros e fortalecê-los” (D&C 20:47, 53). Uma maneira de cum-
prir esses deveres é por meio do serviço de mestres familiares. Somos mais 
eficientes como mestres familiares quando amamos, zelamos e fortalecemos 
àqueles a quem fomos designados a servir. 

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar os 
rapazes a se tornar mestres familiares melhores?

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, pp. 28–29, 52–53, 76–77

Alma 18:12–40; 22:4–18 (Os exemplos 
de Amon e de Aarão)

D&C 20:46–59 (Os portadores do 
Sacerdócio Aarônico têm o dever de 
convidar todos a virem a Cristo)

Thomas S. Monson, “Ensino Fami-
liar — um Serviço Divino”, A Liahona, 
janeiro de 1998, p. 46

“Responsabilidades dos Mestres 
Familiares”, Manual 2: Administração 
da Igreja, 2010, 7.4.1

“O Ensino Feito pelos Mestres Fami-
liares”, Ensino, Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 145

Vídeo: “Ensino Familiar: Incentivar os 
Portadores do Sacerdócio Aarônico”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 
no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

O que você fez para se 
tornar um mestre familiar 
melhor? Como o ensino 
familiar abençoou sua vida 
e a vida de outras pessoas? 
Que experiências você 
pode relatar aos rapazes?

Como os rapazes se 
sentem sobre o ensino 
familiar? O que podem 
compartilhar uns com os 
outros?

Observação: Em prepa-
ração para esta lição, 
você pode considerar a 
possibilidade de pedir 
aos membros do quórum 
que servem como mestres 
familiares que convi-
dem seus companheiros 
de ensino familiar para 
participar da reunião e 
do debate sobre se tornar 
melhores mestres fami-
liares.



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça que os rapazes relatem o que 
fizeram para cumprir a designação 
que receberam na lição da semana 
anterior.

• Peça aos rapazes que falem das 
experiências que eles tiveram como 

mestres familiares ou ao serem visita-
dos pelos mestres familiares. Por que 
o Senhor pede que os portadores do 
sacerdócio visitem as famílias como 
mestres familiares?

Aprender juntos

O propósito dessa lição é ajudar cada rapaz a fazer um plano para se tornar um mestre 
familiar melhor. Dê tempo aos rapazes durante a reunião do quórum para escrever 
planos em seus livretos Dever para com Deus. Incentive os alunos a compartilharem 
uns com os outros os planos que fizerem. Nas futuras reuniões do quórum, peça-lhes 
que contem as experiências que estão tendo ao servirem como mestres familiares.

• Leiam juntos Doutrina e Convênios 
20:53 e peça aos rapazes que façam 
uma lista (ou desenhem uma gravura) 
das maneiras pelas quais os mestres 
familiares podem “zelar sempre pela 
Igreja, estar com os membros e for-
talecê-los”. Como os rapazes podem 
melhorar como mestres familiares? 
Pense na possibilidade de convidar 
o bispo, o líder do grupo dos sumos 
sacerdotes ou o presidente do quórum 
de élderes para falar ao quórum sobre 
como ser um bom mestre familiar 
(ver Dever para com Deus, pp. 52, 76). 
Pense na possibilidade de pedir aos 
rapazes que pensem com antecedên-
cia nas perguntas que vão fazer para 
esses líderes sobre o ensino familiar. 
Peça aos rapazes que abram na seção 
“Agir” do livreto Dever para com Deus 
(página 53 ou 77) e façam planos para 
tornar-se melhores mestres familiares.

• Peça a cada rapaz que leia uma 
das histórias do Presidente Thomas 
S. Monson “Ensino Familiar — um 
Serviço Divino”. Peça a cada um 
deles que venha até a frente da sala e 
reconte a história com suas próprias 
palavras e diga o que ela ensina sobre 
como podemos ser melhores mestres 
familiares.

• Separe o quórum em dois grupos e 
peça a cada grupo que faça uma lista 
das maneiras pelas quais eles podem 
melhorar como mestres familiares. 
Depois de alguns minutos, peça a um 
dos grupos que aumente sua lista ao 
ler: “O Ensino Feito pelos Mestres 
Familiares”, em Ensino, Não Há Maior 
Chamado, pp. 145–146. Peça ao outro 
grupo que aumente sua lista ao ler a 
seção 7.4.1 do Manual 2. Peça aos gru-
pos que compartilhem suas listas, e 
incentive cada rapaz a selecionar algo 

Dica de ensino

“Caso reaja de forma posi-
tiva a todos os comentários 
sinceros, você pode ajudar 
seus alunos a sentirem-se 
mais confiantes em sua 
capacidade de participar 
de uma discussão. Você 
pode dizer, por exemplo: 
‘Obrigado por sua res-
posta. Uma observação 
muito pertinente’(…) ou 
‘Esse exemplo é muito 
bom’ ou ‘Obrigado pelo 
que disseram hoje’” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



na lista que ele vai aprimorar antes da 
sua próxima visita de mestre familiar. 
Convide os membros do quórum a 
simularem uma visita eficiente de 
mestre familiar.

• Mostre o vídeo: “Ensino Familiar: 
Incentivar os Portadores do Sacer-
dócio Aarônico”, e peça aos rapazes 
que procurem maneiras pelas quais 
os portadores do Sacerdócio Aarônico 
podem participar no ensino familiar. 
Quais experiências os rapazes podem 
compartilhar que sejam semelhantes 
ao que eles viram no vídeo? O que 
os rapazes aprenderam neste vídeo 
que pode ajudá-los a melhorar como 
mestres familiares?

• Peça à metade do quórum que leia 
sobre Amon em Alma 18:12–40 e peça 
à outra metade que leia sobre Aarão 
em Alma 22:4–18. Peça-lhes que 
procurem e compartilhem as coisas 
que aprenderam com Amon e Aarão 
que podem ajudá-los a ser melhores 
mestres familiares — por exemplo, 
a maneira como eles ensinaram 
pelo Espírito, ensinaram com amor, 
adaptaram seus ensinamentos às 
necessidades das pessoas, prestaram 
testemunho, usaram as escrituras, 
fizeram perguntas e assim por diante 
(essa atividade foi adaptada de uma 
atividade de estudo pessoal na página 
193 de Pregar Meu Evangelho).

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. O que eles entenderam sobre tor-
nar-se melhores mestres familiares? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles 
têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa 
doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Ajudar o quórum a preparar uma 
breve apresentação sobre o ensino 
familiar com base no que aprenderam 
hoje. Eles podem compartilhá-la com 
o quórum de élderes em um futuro 
treinamento na reunião do quórum.

• Explicar que os membros do quó-
rum serão convidados a falar sobre as 
experiências que estão tendo ao servir 
ao próximo nas semanas seguintes.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador foi um exem-
plo e um mentor para as 
pessoas a quem Ele ensi-
nou em todas as situações. 
Como os rapazes podem 
aprender com o seu exem-
plo — e com os exemplos 
de outros portadores do 
Sacerdócio de Melqui-
sedeque — enquanto se 
esforçam para cumprir 
seus deveres como mestres 
familiares?



Recursos Selecionados

Trecho de “Ensino Familiar—um Serviço Divino, de Tho-
mas S. Monson”, A Liahona, janeiro de 1998, p. 46

O ensino familiar responde a muitas orações e nos 
permite ver o acontecimento de milagres vivos. 
Permitam-me exemplificar usando situações com as 
quais estive intimamente relacionado no passado, 
bem como atualmente.

O proprietário do Dick’s Cafe em Saint George, 
Utah, é um desses exemplos. Dick Hammer veio 
para Utah durante os anos da Grande Depressão 
com o Civilian Conservation Corps [Grupo de Con-
servação Civil]. Durante esse período, ele conhe-
ceu e se casou com uma moça santo dos últimos 
dias. Ele abriu sua lanchonete, que se tornou um 
local popular para encontros. O mestre familiar da 
família Hammer era Willard Milne. Uma vez que eu 
conhecia Dick Hammer e tinha imprimido os seus 
cardápios, eu perguntava para meu amigo, o irmão 
Milne, quando visitava Saint George, “Como está 
nosso amigo Dick Hammer?”

Em geral a resposta era: “Devagar”.

Os anos se passaram, e há mais ou menos um ano 
Willard me disse: “Irmão Monson, Dick Hammer 
está convertido e vai ser batizado. Ele tem 90 anos e 
somos amigos durante toda a nossa vida adulta. A 
decisão dele anima o meu coração. Sou seu mestre 
familiar por vários anos — talvez 15 anos”.

O irmão Hammer foi de fato batizado e um ano 
depois entrou no belo Templo de Saint George e lá 
recebeu sua investidura e suas bênçãos do selamento.

Perguntei para Willard: “Você alguma vez se sentiu 
desanimado por ensinar por tanto tempo?”

Ele respondeu: “Não, valeu o esforço. Sou um 
homem feliz”.

Há alguns anos, antes de partir para me tornar 
o presidente da Missão Canadense com sede em 
Toronto, Ontário, eu desenvolvi uma amizade com 
um homem chamado Shelley que morava na ala, 
mas não tinha aceitado o evangelho, a despeito do 
fato de que sua esposa e seus filhos o tivessem feito. 
Enquanto servia como presidente de missão, se 
tivessem me perguntado de alguém que eu conhe-
cesse que provavelmente não iria se tornar membro 
da Igreja, acredito que eu teria pensado em Shelley.

Depois de voltar do Canadá e de ter sido chamado 
como Apóstolo, recebi um telefonema de Shelley. 
Ele disse: ‘Bispo, você poderia selar minha esposa, 
minha família e eu no Templo de Salt Lake?”

Respondi hesitante: “Shelley, para isso você pri-
meiro terá que ser batizado e tornar-se membro da 
Igreja”.

Ele riu e respondeu: “Ah, mas eu já cuidei disso 
enquanto você estava no Canadá. Meu mestre 
familiar era guarda de trânsito e ajudava as crian-
ças a atravessar a rua em frente à escola e, todo dia, 
quando eu o encontrava na rua, conversávamos 
sobre o evangelho”.

Tive o privilégio de ver esse milagre com meus 
próprios olhos e sentir a alegria em meu coração e 
minha alma. Realizamos o selamento; a família foi 
unida. Shelley faleceu logo depois disso, mas não 
antes de agradecer publicamente aos seus mestres 
familiares por seu serviço fiel.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como o Pai Celestial quer que 
eu use meus dons espirituais?
Dons espirituais são bênçãos ou habilidades que nos são dadas pelo poder do 
Espírito Santo. Como filhos do Pai Celestial, todos nós temos dons espirituais. 
Deus nos dá esses dons para que possamos servir a outras pessoas e ajudar a 
edificar Seu reino. Ele nos ordenou a procurar com zelo e desenvolver nossos 
dons espirituais.

Preparar-se espiritualmente

Enquanto estuda essas escrituras e outros recursos sobre dons espirituais, procure por 
maneiras que podem ajudar os rapazes a identificar alguns dos seus dons e usá-los para 
abençoar a outras pessoas.

I Coríntios 12:3–27; Morôni 10:8–18; 
D&C 46:8–29 (Exemplos de dons 
espirituais)

David A. Bednar, “Percepção Rápida”, 
A Liahona, dezembro de 2006, p. 14

“Dons Espirituais”, Sempre Fiéis, 2004, 
p. 61

“Os Dons do Espírito”, Princípios do 
Evangelho, 2009, pp. 129–136

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a compartilhar suas experiências 
pessoais no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro 
membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preen-
chendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça a cada rapaz que escreva uma 
frase que resuma melhor a lição da 

semana anterior e que a compartilhe 
com o quórum.

Quais dons espirituais 
você tem? Como eles têm 
abençoado você e a outras 
pessoas, particularmente 
em seu serviço no sacer-
dócio? Como você foi 
abençoado por meio dos 
dons espirituais de outras 
pessoas? Como você iden-
tificou seus dons?

Por que é importante que 
os rapazes saibam sobre 
seus dons espirituais? 
Como eles podem usá-los 
para cumprir seus deveres 
do sacerdócio? Como isso 
vai ajudá-los a se preparar 
para suas funções futuras, 
no lar e na família?



• Traga uma caixa embrulhada para 
presente com um pedaço de papel 
escrito “Doutrina e Convênios 46:8–9” 
dentro dela. Peça aos rapazes que 
imaginem o que pode haver dentro 
da caixa. Peça a um deles que abra a 

caixa e leia a escritura. O que são “os 
melhores dons”? O que precisamos 
fazer para recebê-los? Incentive os 
rapazes a pensar sobre essas pergun-
tas durante essa lição. 

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a aprender sobre o 
plano de salvação. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades 
que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Separe o quórum em grupos e 
designe para cada grupo uma das 
escrituras listadas neste esboço. Peça 
a cada grupo que faça uma lista dos 
dons espirituais mencionados em 
sua passagem e que identifique por 
que Deus nos dá dons espirituais. 
Peça a um rapaz de cada grupo que 
fale sobre o que seu grupo descobriu. 
Quais desses dons os rapazes pos-
suem? (Se algum rapaz recebeu sua 
bênção patriarcal, sugira que cada um 
deles leia sua bênção e que encontre 
quais dons espirituais receberam). 
Quais dons eles gostariam de ter? 
Como esses dons os ajudam a ser 
mais eficientes no cumprimento dos 
seus deveres do sacerdócio?

• Peça aos rapazes que leiam as listas 
dos dons espirituais em I Coríntios 
12:8–10; Morôni 10:9–16; ou Doutrina 
e Convênios 46:13–25 e encontrem 
um dom que eles estejam interessados 
em aprender mais a respeito. Dê-lhes 
tempo para estudarem o dom que 
escolheram usando recursos como 
“Os Dons do Espírito” em Princípios 
do Evangelho (páginas 129–136), “Dons 
Espirituais” em Sempre Fiéis (páginas 
61 ou no Guia para Estudo das Escri-
turas. Peça-lhes que compartilhem o 

que encontraram. Como esses dons 
podem ser usados para ajudar na 
edificação do reino de Deus?

• Peça aos rapazes que listem as 
diferentes posições de uma equipe de 
esportes (por exemplo, em um time 
de futebol ou de vôlei). Como cada 
jogador contribui ajudando o time a 
vencer? Peça que leiam I Coríntios 
12:12–21, onde Paulo compara a Igreja 
a um corpo. O que essas analogias 
ensinam aos rapazes sobre como 
usamos nossos dons espirituais para 
ajudar a edificar o reino de Deus? 
Compartilhe exemplos de dons espiri-
tuais que você observou nos membros 
do quórum (para alguns exemplos, 
veja os versículos 8–10 ou a lista no 
início do discurso do Élder David A. 
Bednar “Percepção Rápida”). Peça 
ao presidente do quórum que lidere 
o debate sobre como o quórum pode 
trabalhar junto usando seus dons 
para servir a outras pessoas e ajudar a 
edificar o reino de Deus.

• Peça a cada rapaz que revise a 
lista dos dons espirituais nas páginas 
61–62 de ”Sempre Fiéis” e selecione um 
ou mais dons que ele sinta o desejo 
de desenvolver. Peça que ele explique 
por que escolheu esses dons. Como 

Dica de ensino

“Nunca ridicularize ou cri-
tique perguntas ou comen-
tários, mas demonstre 
cortesia e amor ao acolhê-
los da melhor forma pos-
sível. Quando as pessoas 
sentem que seus comen-
tários são valorizados, as 
pessoas predispõem-se a 
contar experiências, senti-
mentos e testemunhos com 
mais liberdade” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 64).



desenvolvemos os dons espirituais? 
Peça aos rapazes que pesquisem Dou-
trina e Convênios 46:7–12 e “Podemos 
Desenvolver Nossos Dons” em Princí-
pios do Evangelho, p. 135. Peça-lhes que 

compartilhem o que encontraram. O 
que Doutrina e Convênios 46:9 ensina 
aos rapazes sobre quem pode se qua-
lificar para obter dons espirituais?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem melhor os dons espi-
rituais? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma 
pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Pedir aos rapazes que usem um dos 
seus dons espirituais nesta semana 
para abençoar uma pessoa que conhe-
çam.

• Falar o que planeja fazer para 
desenvolver dons espirituais e pedir 
aos membros do quórum que façam 
seus próprios planos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador confiava em 
Seus discípulos. Ele encon-
trou meios incomparáveis 
de ajudá-los a aprender e 
crescer. Quando tinham 
dificuldades, Ele não 
desistia deles, mas conti-
nuava a amá-los e a minis-
trar a eles (ver Marcos 
9:24). Ajude os rapazes a 
entender quem são e quais 
dons possuem. Incenti-
ve-os a procurar maneiras 
pelas quais podem usar 
esses dons para servir a 
outras pessoas.



Recursos Selecionados

Trecho de “Percepção Rápida”, David A. Bednar, A Lia-
hona, dezembro de 2006, pp. 14–20

Em outubro de 1987, o Élder Marvin J. Ashton, 
membro do Quórum dos Doze Apóstolos, falou na 
conferência geral sobre dons espirituais. Lembro-me 
com ternura de como a sua mensagem me influen-
ciou na época. As coisas que ele ensinou continuam 
a influenciar-me hoje. Em sua mensagem, o Élder 
Ashton descreveu detalhadamente vários dons espi-
rituais menos evidentes — atributos e habilidades 

que muitos de nós talvez não considerássemos dons 
espirituais. O Élder Ashton, por exemplo, destacou 
o dom de perguntar; de escutar; de ouvir e seguir 
a voz mansa e delicada; de ser capaz de chorar; de 
evitar contendas; de ser agradável; de evitar vãs 
repetições; de buscar coisas justas; de procurar a 
orientação de Deus; de ser um discípulo; de preo-
cupar-se com as pessoas; de ser capaz de ponderar; 
de prestar um testemunho vigoroso; e de receber o 
Espírito Santo (ver “Pois Há Muitos Dons”, A Lia-
hona, janeiro de 1988, p. 18).



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso preparar-me 
para criar um lar centralizado 
em Cristo?
Edificar o reino de Deus começa com a edificação de um lar e de uma família 
justos. A família é a unidade mais importante da Igreja. Como membros da 
Igreja, devemos estabelecer um lar em que o Espírito esteja presente. Um lar 
centralizado em Cristo oferece um lugar de defesa contra o pecado, refúgio 
do mundo e um amor comprometido e genuíno. Não importa se nosso lar é 
grande ou pequeno, ele pode ser “uma casa de oração, uma casa de jejum, uma 
casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, 
uma casa de Deus”(D&C 88:119).

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e discursos vão ajudar os rapazes a se prepararem para estabelecer um 
lar centralizado em Cristo?

1 Néfi 1:1; Enos 1:1–3; Mosias 27:14 
(A influência de pais justos)

Salmos 127:3; Mosias 4:14–15; D&C 
68:25–28; 88:119; 93:40 (Os pais são 
ordenados a ensinar e nutrir seus 
filhos)

“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa

Richard G. Scott, “Para Ter Paz no 
Lar”, A Liahona, maio de 2013, p. 29

Jeffrey R. Holland, “Padrões Gerais 
e Específicos”, Reunião Mundial de 
Treinamento de Liderança, Fevereiro 
de 2008

David A. Bednar, “Os Poderes do 
Céu”, A Liahona, maio de 2012, p. 48

“Família”, Para o Vigor da Juventude , 
2011, pp. 14–15

Vídeos: “Um Pai de Verdade”,“Para 
os Pais: Tocar o Coração de Nossos 
Jovens”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 

O que você faz para tornar 
seu lar uma defesa contra 
o pecado e um refúgio do 
mundo? O que você faz 
para ensinar o evangelho 
para seus filhos e sua 
família?

Pense no lar em que os 
rapazes vivem. Que expe-
riências eles têm agora que 
vão ajudá-los a criar sua 
própria família justa?



no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Escreva no quadro a pergunta do 
título da lição da semana passada, e 
pergunte aos rapazes como eles res-
ponderiam a essa pergunta.

• Peça aos rapazes que descrevam 
como um lar deve ser se ele fosse 
projetado por alguém que ama a 
música (ou filmes ou esportes). O que 
os rapazes iriam ver lá? O que eles 

sentiriam ali? Depois pergunte a eles 
como acham que um lar centralizado 
em Cristo deve ser. Como ele seria 
único? O que eles poderiam ver lá? O 
que eles sentiriam ali? Peça que eles 
sugiram respostas para a pergunta: 
“Como posso me preparar para 
estabelecer um lar centralizado em 
Cristo?”

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os rapazes a entender como estabelecer 
um lar centralizado em Cristo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais atividades que melhor se adaptem seu quórum:

• Leia junto com a classe Mosias 4:14–
15 e faça no quadro uma lista dos prin-
cípios contidos nesses versículos, que 
vão ajudar os rapazes a estabelecer um 
lar centralizado em Cristo. Mostre um 
dos vídeos (ou os dois) sugeridos neste 
esboço. Peça aos rapazes que pensem 
em si mesmos como pais enquanto 
assistem aos vídeos. Depois de cada 
vídeo, peça que os rapazes debatam 
sobre a mensagem principal e os prin-
cípios adicionais que eles aprenderam, 
os quais vão ajudá-los a estabelecer um 
lar centralizado em Cristo. Pense em 
acrescentar esses princípios à lista no 
quadro. Peça-lhes que compartilhem 
exemplos desses princípios vindos da 
família deles ou de outras famílias.

• Peça a um rapaz que leia em voz 
alta Doutrina e Convênios 88:119 e 
escreva no quadro os princípios de 
um lar justo. Peça aos rapazes que 
escolham um desses princípios e com-
partilhem maneiras pelas quais eles 
acham que esses princípios podem 
ser aplicados em um lar justo. Incen-
tive-os a compartilhar os exemplos 
que viram. O que os rapazes fazem 
para estabelecer esses princípios em 
seu próprio lar atualmente e em seu 
futuro lar? Como parte desse debate, 
peça aos rapazes que leiam a seção 
intitulada “Por Favor, Ajude Meu 
Marido a Compreender” do discurso 
do Élder David A. Bednar “Os Pode-
res do Céu”. Pergunte aos rapazes o 

Dica de ensino

“As discussões em peque-
nos grupos, por exemplo, 
podem envolver ime-
diatamente os alunos 
que estejam perdendo o 
interesse ou a concentra-
ção” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 2009, p. 72).



que acham que significa ser um líder 
do sacerdócio no lar.

• Peça aos rapazes que pensem 
em exemplos de pais influentes no 
Livro de Mórmon (para obter alguns 
exemplos, veja as escrituras sugeridas 
nesse esboço). Peça aos rapazes que 
façam uma lista das qualidades adi-
cionais dos seus pais ou outros pais 
que conheçam que eles gostariam de 
imitar. Qual é o papel dos pais na edi-
ficação do reino de Deus? O que esses 
pais fizeram que teve uma influência 
positiva sobre seus filhos? O que os 
jovens podem fazer para seguir o 
exemplo deles?

• Leiam juntos a “Parábola da 
Camisa Feita em Casa” do Élder 
Jeffrey R. Holland em “Padrões Gerais 
e Específicos”. Por que padrões são 
importantes? Qual é o padrão que o 
Pai Celestial nos deu para o estabe-
lecimento de um lar centralizado em 
Cristo? (ver “A Família: Proclamação 
ao Mundo”, parágrafo 7). O que os 

rapazes podem fazer agora para 
se prepararem para edificar um lar 
e uma família de acordo com esse 
padrão? Pergunte aos rapazes o que 
eles diriam para alguém cuja situação 
familiar não combina com o padrão 
do Pai Celestial. Peça-lhes que leiam 
o último parágrafo de “Família” em 
Para o Vigor da Juventude para terem 
algumas ideias.

• Divida a classe em grupos, e entre-
gue a eles o discurso do Élder Richard 
G. Scott “Para Ter Paz no Lar”. Peça 
a todos os grupos que estudem suas 
seções do discurso, procurando por 
descrições ou atributos de um lar 
centralizado em Cristo. Peça-lhes que 
compartilhem o que encontraram 
desenhando gravuras de como um lar 
centralizado em Cristo se parece. O 
que cada rapaz pode fazer para ajudar 
seu lar a se tornar mais centralizado 
em Cristo agora? Como posso prepa-
rar-me para criar um lar centralizado 
em Cristo no futuro?

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem como estabelecer um 
lar centralizado em Cristo? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Contar o que ele está fazendo para 
estabelecer um lar centralizado em 
Cristo.

• Pedir aos membros do quórum que 
façam alguma coisa para fortalecer o 
lar.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador fazia pergun-
tas que levavam as pessoas 
à reflexão e à ponderação 
profundas. Ele confiou 
nelas e as preparou. Pon-
dere como você vai ajudar 
os rapazes a entender a 
importância de criar uma 
posteridade justa e de se 
prepararem para estabele-
cer um lar centralizado em 
Cristo.



Recursos Selecionados

Trecho de “Padrões Gerais e Específicos”, de Jeffrey R. 
Holland, Reunião Mundial de Treinamento de Lide-
rança, fevereiro de 2008, p. 2

Vou usar uma parábola que pode esclarecer esse 
ponto, seja qual for seu estado civil ou situação 
familiar. Chama-se “A Parábola da Camisa Feita 
em Casa”. Minha mãe era uma ótima costureira. 
Na minha infância, quando o dinheiro era curto, 
às vezes ela fazia roupas para usarmos na escola. 
Quando eu via uma camisa na vitrine de uma loja 
ou num catálogo, minha mãe dizia: “Acho que 
consigo fazê-la”. Procurando seguir o modelo 
da camisa o mais próximo possível, ela cortava o 
tecido e fazia a costura de maneira que ficava quase 
igual ao caro original.

Admiro-a não só por sua disposição, mas também 
por sua capacidade para isso; mas ela não gostava 
de costurar assim. Enquanto ela podia estudar o 
produto comercial e se aproximar dele, o que ela 
realmente queria era um padrão. Um molde que a 
ajudasse a calcular os ângulos e as curvas, a costura 
e os pontos que seriam difíceis de identificar de 
outra forma. Além disso, se ela fizesse uma segunda 
ou terceira camisa, estaria sempre trabalhando a 
partir de um molde perfeito e original, não repe-
tindo as imperfeições de uma réplica.

Acho que me entenderam. Sem dúvida, teremos 
problemas com uma camisa copiada a olho de outra 
camisa que foi copiada de outra camisa. Um erro no 
primeiro produto — que sempre acontece quando 
não temos um molde — repete-se, fica pior e torna 

a peça mais esquisita à medida que fizermos mais 
cópias, até que essa coisa que eu terei que usar na 
escola não vai servir mais. Uma manga está muito 
longa; a outra, muito curta. Uma costura do ombro 
vem até o peito; a outra, vai até as costas. E o botão 
do colarinho fica atrás do pescoço. Acho que esse 
visual não vai agradar na sétima série.

Trecho de “A Família: Proclamação ao Mundo”, A Lia-
hona, novembro de 2010, última contracapa

A família é ordenada por Deus. O casamento entre 
o homem e a mulher é essencial para Seu plano 
eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro 
dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e 
mãe que honrem os votos matrimoniais com total 
fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais 
provável de ser alcançada quando fundamentada 
nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casa-
mento e a família bem-sucedidos são estabelecidos 
e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do 
arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, 
da compaixão, do trabalho e de atividades recrea-
tivas salutares. Segundo o modelo divino, o pai 
deve presidir a família com amor e retidão, tendo 
a responsabilidade de atender às necessidades de 
seus familiares e de protegê-los. A responsabili-
dade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas 
atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação 
de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. 
Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias 
podem exigir adaptações específicas. Outros paren-
tes devem oferecer ajuda, quando necessário.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

O que posso fazer para ajudar 
os membros novos da Igreja?
Para muitas pessoas, tornar-se membro da Igreja pode ser desafiador. Pode 
envolver deixar para trás velhas amizades e fazer ajustes para um novo modo 
de vida. Todo novo membro da Igreja precisa fazer um amigo, ter uma respon-
sabilidade e ser nutrido “pela boa palavra de Deus” (Morôni 6:4). Podemos 
ajudar os membros novos fazendo amizade com eles, servindo ao lado deles e 
prestando nosso testemunho a eles.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que você sente 
inspirado a compartilhar com os rapazes?

Lucas 22:32; Romanos 15:1–2; Morôni 
6:4–5; D&C 81:5; 108:7 (Fortalecer os 
outros membros)

“Auxiliar os Membros Novos e Menos 
Ativos”, Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 37

Henry B. Eyring, “Verdadeiros Ami-
gos”, A Liahona, julho de 2002, p. 29.

“Amigos”, Para o Vigor da Juventude , 
2011, pp. 16–17

Vídeo: “Trabalho Missionário e Reten-
ção: Georgia Elias”

Vídeo: “Ajudar Membros Novos a 
Levar um Nome ao Templo”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 
no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

O que você fez para forta-
lecer os membros novos? 
O que outras pessoas 
fizeram para ajudar você 
depois que foi batizado?

Há rapazes no seu quórum 
que são membros novos 
na Igreja? Como eles se 
adaptaram ao se tornar 
membros da Igreja? Como 
os outros rapazes os aju-
daram?



• Coloque os rapazes em duplas, e 
dê alguns minutos para que possam 
compartilhar o que se lembram da 
lição da semana passada. Peça a dois 
deles que compartilhem com o quó-
rum o que se lembram.

• Peça aos rapazes que descrevam 
alguns dos sentimentos que acompa-
nham as novas experiências, como o 

primeiro dia de aula, juntar-se a um 
clube ou time ou começar em um 
novo emprego. Peça que debatam 
como esses sentimentos são parecidos 
com aqueles que os membros novos 
da Igreja experimentam. Peça-lhes 
que contem experiências relacionadas 
que eles tiveram, seja com eles mes-
mos quando eram membros novos ou 
com outros membros novos.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender como 
eles podem fortalecer os membros novos. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Leia em voz alta o conselho do 
Presidente Gordon B. Hinckley no 
início de “Auxiliar os Membros Novos 
e Menos Ativos” em Ensino, Não Há 
Maior Chamado (página 37), e peça 
aos rapazes que identifiquem as três 
coisas que todo membro novo pre-
cisa. Divida o quórum em pequenos 
grupos. Designe um grupo para fazer 
uma lista das coisas específicas que 
eles podem realizar para serem ami-
gos de um membro novo do quórum; 
designe outro grupo para fazer uma 
lista das responsabilidades que eles 
podem dar para um novo membro 
do quórum; designe o terceiro grupo 
para fazer uma lista das maneiras 
pelas quais eles podem nutrir um 
membro novo com a palavra de Deus. 
(Caso precisem de ajuda, cite para 
eles as sugestões da página 37 de 
Ensino, Não Há Maior Chamado.) Peça 
que os grupos compartilhem suas 
listas uns com os outros.

• Escreva no quadro as referências 
de escrituras (como as listadas nesse 
esboço) sobre nossa responsabilidade 

de fortalecer os demais santos. Peça a 
cada rapaz que leia uma das referên-
cias de escrituras, pensando em como 
ela se aplica aos membros novos 
da Igreja. Peça a cada um deles que 
escreva no quadro um breve resumo 
da sua passagem e que aponte um 
exemplo do princípio que ela ensina. 
Pergunte aos rapazes por que é 
importante fortalecer os membros 
novos da Igreja.

• Peça aos rapazes que assistam ao 
vídeo: “A Obra Missionária e a Reden-
ção: Georgia Elias” e procurem por 
coisas que a nova ala de Georgia fez 
para ajudá-la a permanecer firme no 
evangelho após seu batismo. O que 
mais eles aprenderam com a expe-
riência de Georgia que pode ajudá-los 
a fortalecer os membros novos? Peça 
aos rapazes que pensem nos membros 
novos da sua ala. Que perguntas eles 
têm? Como os membros do quórum 
podem ajudá-los? Como parte desse 
debate, você pode mostrar e debater o 
vídeo: “Ajudar os Membros Novos a 
Levarem um Nome ao Templo”.

Dica de ensino

“Antes do início da aula, 
escolha uma ou duas pes-
soas para ouvir cuidadosa-
mente e estar preparadas 
para ajudar a resumir um 
ponto importante da aula 
ou a aula inteira” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 94).



• Peça aos rapazes que façam uma 
lista de alguns dos desafios que um 
membro novo da Igreja enfrenta. 
Com a permissão do bispo, você pode 
convidar um membro novo para falar 
à classe sobre sua experiência. Peça a 
todos os rapazes que leiam sobre uma 
das quatro maneiras que o Presidente 
Henry B. Eyring diz que podemos 
compartilhar o fardo de um membro 
novo relatadas no discurso “Verda-
deiros Amigos”. Peça aos rapazes que 
compartilhem o que eles leram, e con-
vide um membro novo para relatar 
experiências nas quais um membro 
da Igreja o ajudou de uma dessas 
maneiras. Peça ao presidente do 
quórum que conduza o debate sobre 
o que os membros do quórum podem 
fazer para ser verdadeiros amigos dos 
membros novos da sua ala.

• Peça aos rapazes que leiam “Ami-
gos” em Para o Vigor da Juventude e 
procurem por respostas para per-
gunta: “O que significa ser um amigo 
verdadeiro?” Peça a eles que compar-
tilhem o que encontraram e que rela-
tem uma experiência em que alguém 
foi um amigo de verdade para eles. 
Por que ser bons amigos dos mem-
bros novos da Igreja é especialmente 
importante para nós? Peça aos rapa-
zes que façam uma lista dos membros 
novos que conhecem e debatam sobre 
como podem aplicar o conselho de 
Para o Vigor da Juventude ao se tornar 
amigos deles.

• Peça ao quórum que complete uma 
das atividades de estudo a seguir de 
Pregar Meu Evangelho, página 223: 
a segunda atividade de “Estudo 
Pessoal” ou a terceira atividade do 
“Estudo com o Companheiro”.

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem como ajudar a forta-
lecer os membros novos? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Prestar seu testemunho com relação 
à importância de fazer amizade com 
os membros novos.

• Pedir aos rapazes que estabeleçam 
a meta pessoal em seus livretos Dever 

para com Deus de ser amigos dos 
membros novos (ver “Convidar Todos 
a Virem a Cristo”, páginas 28–29, 
52–53, ou 76–77).

Ensinar à maneira do 
Salvador

Ele proporcionou oportu-
nidades a Seus seguidores 
de aprender por meio de 
experiências marcantes. 
Quando apareceu aos 
nefitas, convidou-os a 
aproximarem-se Dele um 
por um, para que O vis-
sem, tocassem e viessem a 
conhecê-Lo por si mesmos. 
Enquanto ensina aos rapa-
zes, peça-lhes que encon-
trem maneiras de fazer 
amizade, servir e prestar 
seu testemunho aos mem-
bros novos da Igreja.



Recursos Selecionados

Trecho de “Verdadeiros Amigos”, de Henry B. Eyring, A 
Liahona, julho de 2002, pp. 29–32

Existem meios importantes pelos quais vocês 
podem compartilhar a carga de um membro novo e 
torná-la mais leve. Podemos amar, ouvir, dar exem-
plo e testificar.

Em primeiro lugar, precisamos amá-los. É isso que o 
Salvador faz. Podemos fazê-lo com Ele e por Ele. Ele 
mostrou-nos o caminho em seu ministério mortal. 
Ensinou por preceito e exemplo que devemos amar 
Seus discípulos. (…)

O Salvador cuida do membro que passa por difi-
culdades, como um amigo. Ele deu Sua vida por 
todos nós. Ele nos ama e nos concederá, se formos 
fiéis, o dom de sentirmos uma parte do Seu amor 
por eles. Tenho sido abençoado, em certas ocasiões, 
pelo Espírito Santo para poder sentir o amor que o 
Salvador tem por um membro novo que está com 
dificuldades. Sei que isso é possível.

Segundo, precisamos ouvir os membros novos com 
compreensão e empatia. Isso também exige dons 
espirituais, já que nossas experiências raramente 
poderão se comparar às deles. Não é suficiente 
dizer: “Eu compreendo, sei como você se sente”, a 
menos que seja verdade. Mas o Salvador sabe. Ele 
está preparado para ajudá-los a serem amigos que 
compreendem até mesmo aqueles que acabaram de 
conhecer, se pedirem com fé. Antes que Ele nascesse, 
os profetas sabiam o que Ele faria para poder ajudá-
los a serem amigos, representando a Ele:

“E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações 
de toda espécie; e isto para que se cumpra a palavra 

que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfer-
midades de seu povo.

E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras 
da morte que prendem o seu povo; e tomará sobre 
si as suas enfermidades, para que se lhe encham de 
misericórdia as entranhas, segundo a carne, para 
que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, 
de acordo com suas enfermidades” (Alma 7:11–12).

Terceiro, precisamos ser exemplos para o novo 
membro. Podemos banquetear-nos nas palavras 
de Deus. Podemos pedir e viver para merecer a 
companhia do Espírito Santo. Podemos ser obedien-
tes devido à nossa fé em Jesus Cristo. E podemos 
tornar-nos exemplo de um discípulo que nasceu 
de novo por meio da Expiação. Isso acontecerá 
gradualmente. Talvez seja difícil reconhecer essa 
mudança em nós mesmos. Mas ela ocorrerá. E dará 
esperança ao novo membro e a todos que se torna-
rem nossos amigos na senda da vida eterna.

Quarto, precisamos prestar testemunho da verdade 
ao membro novo. Deve ser sincero e será melhor 
se for simples. Ajudará mais quando for sobre a 
realidade e a missão do Salvador, sobre o amor de 
nosso Pai Celestial e sobre os dons e a companhia 
do Espírito Santo. E é sempre essencial testificar que 
o Pai e o Filho apareceram ao jovem Joseph Smith; e 
que a plenitude do evangelho e a Igreja verdadeira 
foram restaurados por Mensageiros Celestiais. O 
Espírito Santo irá confirmar que essas declarações 
simples são verdadeiras.

O membro novo precisará dessa confirmação, repe-
tidamente, até mesmo quando não estivermos por 
perto para testificar.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso ajudar meus amigos 
menos ativos a voltar à Igreja?
Parte do nosso dever como portadores do sacerdócio é resgatar os membros 
do quórum e amigos que não estão vindo à Igreja. O Presidente Monson com 
frequência nos incentiva a “ir ao resgate” (“Ao Resgate”, A Liahona, julho de 
2001, p. 37). Podemos ajudar nossos amigos menos ativos ao assegurar que eles 
sintam nosso amor e nossa preocupação de maneira genuína, prestamos nosso 
testemunho por meio de palavras e ações e ao incluí-los em nossas atividades.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as seguintes escrituras e outros recursos. O que você 
sente inspirado a compartilhar com os rapazes?

Lucas 15 (As parábolas da ovelha 
perdida, da dracma perdida e do filho 
pródigo)

Alma 31:34–35; D&C 18:10, 14–16 (O 
valor das almas é grande)

D&C 20:46–47, 53–55 (Os deveres do 
Sacerdócio Aarônico)

Thomas S. Monson, “Ver os Outros 
Como Eles Podem Vir a Ser”, Ensign 
ou A Liahona, novembro de 2012, p. 68

Thomas S. Monson, “Beterrabas e o 
Valor de uma Alma”, A Liahona, julho 
de 2009, p. 2

Henry B. Eyring, “Soldado Abatido!”, 
A Liahona, maio de 2009, p. 63).

Vídeos: “Ninguém Mais Pode Fazê-lo 
— Resgatando Cole” (download não 
disponível); “Somos Irmãos”; “Ajudar 
Outras Pessoas a Voltar para a Igreja”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos sacer-
dotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao se reunirem em conselho para 
tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando as escritu-
ras e o livreto Dever para com Deus), incentiva-os a falar de suas experiências pessoais 
no cumprimento de seu dever para com Deus e convida um consultor ou outro membro 
do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preenchendo a 
agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Quais experiências você 
teve ao ajudar as pessoas 
que são menos ativas? O 
que você aprendeu com 
essas experiências que 
pode ajudar os rapazes em 
seus esforços para buscar 
os seus amigos menos 
ativos?

Quais membros do 
quórum não estão fre-
quentando as reuniões 
regularmente? O que os 
membros do quórum 
sabem sobre eles? Como 
você pode inspirar os 
membros do quórum a 
buscá-los?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça que os rapazes relatem o que 
fizeram para cumprir a designação 
que receberam na lição da semana 
anterior.

• Conte uma das histórias do artigo 
do Presidente Thomas S. Monson 
“Beterrabas e o Valor de uma Alma” 

ou relate uma experiência que teve 
ao ajudar um amigo ou membro da 
família menos ativo a voltar para a 
Igreja. Peça aos rapazes que leiam 
Alma 31:34–35 e D&C 18:10, 14–16. O 
que essas escrituras e essas histórias 
ensinam sobre como o Pai Celestial Se 
sente sobre Seus filhos?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender como 
eles podem fortalecer os membros novos. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor se adaptem ao seu quórum:

• Peça que os rapazes pensem em 
uma ocasião em que perderam algo de 
muito valor. O que eles fizeram para 
encontrá-lo? Peça que cada membro 
do quórum leia uma das três parábolas 
em Lucas 15. Peça a ele que reconte a 
parábola com suas próprias palavras 
e compartilhe uma frase da parábola 
que resuma o que o Salvador estava 
ensinando. O que os rapazes aprende-
ram com as ações do pastor, da mulher 
e do pai nessas parábolas? Como 
eles podem seguir esses exemplos 
enquanto tentam ajudar aqueles que 
“se perderam” da Igreja ou do quó-
rum? Peça aos rapazes que comparti-
lhem algumas experiências de amigos 
ou familiares que voltaram para a 
Igreja depois de ficar menos ativos.

• Peça aos rapazes que leiam Dou-
trina e Convênios 18:10–13 e que com-
partilhem maneiras pelas quais eles 
completariam esta frase: “O valor das 

almas é grande porque _________” 
Peça que os rapazes pesquisem Dou-
trina e Convênios 20:46–47, 53–55, e 
peça que façam uma lista no quadro 
com as palavras ou frases que des-
crevam seus deveres no sacerdócio. 
Quais dessas palavras descrevem 
maneiras em que podemos ajudar os 
membros do quórum que são menos 
ativos? Peça ao presidente do quó-
rum que conduza o debate sobre as 
coisas que os rapazes podem fazer 
para buscar um membro do quórum 
menos ativo.

• Peça aos rapazes que leiam a 
história sobre os soldados que prote-
geram seus colegas feridos relatada 
no discurso do Presidente Henry B. 
Eyring “Soldado Abatido!” O que as 
ações e atitudes desses soldados nos 
ensinam sobre como devemos enca-
rar nossa responsabilidade com os 
membros menos ativos do quórum? 

Dica de ensino

“Ouvir é uma demons-
tração de amor. Em geral, 
exige sacrifícios. Quando 
verdadeiramente ouvimos 
as pessoas, costumamos 
abdicar do que quere-
mos dizer para dar-lhes a 
oportunidade de expres-
sarem-se” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999, p. 66).



Peça aos rapazes que leiam o restante 
do discurso e pensem em alguém que 
eles conheçam que precisa ser “res-
gatado”. O que eles aprenderam do 
conselho do Presidente Eyring que 
pode ajudá-los a resgatar a pessoa em 
quem estão pensando?

• Mostre um dos vídeos sugeri-
dos neste esboço. O que os rapazes 
aprenderam com essas experiências 
que podem ajudá-los em seus esforços 
para buscarem os seus amigos menos 
ativos? Peça ao presidente do quórum 
que lidere o debate sobre maneiras 

pelas quais podem aplicar o que 
aprenderam para ajudar um membro 
menos ativo do quórum.

• Peça a cada um dos rapazes que 
leia uma das histórias do discurso do 
Presidente Thomas S. Monson “Ver os 
Outros Como Eles Podem Vir a Ser”, 
e peça que compartilhem o que a his-
tória ensina sobre como ajudar nossos 
amigos menos ativos a voltarem para 
a Igreja. Peça ao quórum que debata 
maneiras pelas quais eles podem apli-
car o conselho do Presidente Monson.

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem como ajudar a for-
talecer seus amigos menos ativos? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles 
têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa 
doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Debater com os membros do quó-
rum maneiras específicas para convi-
dar os membros menos ativos para vir 
à Igreja e à Mutual.

• Desafiar os rapazes a buscarem 
um membro menos ativo e relata-
rem sobre seus esforços na próxima 
semana.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador amava Seus 
discípulos, orava por eles 
e servia-os continuamente. 
Quem no seu quórum pre-
cisa de mais atenção, amor 
e oração? O que você pode 
fazer para buscá-los?



Recursos Selecionados

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

Quase todos já viram um campo de batalha mos-
trado em um filme ou lemos a descrição numa histó-
ria. Em meio às explosões e aos gritos dos soldados, 
ouve-se alguém clamar: “Soldado abatido!”

Ao ouvir esse grito, os leais companheiros do soldado 
abatido se dirigem ao local de onde partiu o aviso. 
Outro soldado ou um oficial médico ignora o perigo 
e se aproxima do companheiro ferido. O soldado 
abatido sabe que a ajuda virá. Seja qual for o risco, 
alguém vai se esgueirar ou se arrastar para chegar 
até ele a tempo de protegê-lo e oferecer assistência. 
Isso acontece em qualquer grupo de homens unidos 
numa missão difícil e perigosa, a qual decidiram 
cumprir a qualquer custo. As histórias desses grupos 
estão repletas de relatos de homens leais que toma-
ram a firme decisão de não deixar ninguém para trás.

Eis um desses relatos oficiais. (Ver The U.S. Army 
Leadership Field Manual, 2004, pp. 28–29.) Na guerra 
da Somália, em outubro de 1993, dois soldados 
do exército dos Estados Unidos estavam em um 
helicóptero durante um tiroteio e souberam que dois 
outros helicópteros haviam sido atingidos e caíram 
nas redondezas. Os dois soldados, em sua posição 
relativamente segura, ficaram sabendo pelo rádio 
que não havia forças terrestres disponíveis para 
resgatar os tripulantes de um dos helicópteros der-
rubados. Um número cada vez maior de soldados 
inimigos se aproximava do local da queda.

Os dois soldados que observavam do alto se ofere-
ceram para descer ao solo (as palavras que usaram 
foi “ser infiltrados”) a fim de proteger seus compa-
nheiros gravemente feridos. Seu pedido foi negado 

porque a situação era demasiadamente perigosa. 
Pediram mais uma vez. Novamente a permissão foi 
negada. Só depois de seu terceiro pedido é que eles 
foram abaixados até o solo.

Munidos apenas com suas armas portáteis, abriram 
caminho à força até o local em que os helicópteros 
haviam caído, onde estavam os soldados feridos. 
Moveram-se sob intenso tiroteio, à medida que os 
inimigos convergiam para o local da queda. Tiraram 
os feridos do meio dos destroços. Colocaram-se em 
posição defensiva ao redor dos feridos, assumindo 
as posições mais perigosas. Protegeram seus com-
panheiros até ficarem sem munição, e depois foram 
mortalmente feridos. Sua coragem e seu sacrifício 
salvaram a vida de um piloto que, de outra forma, a 
teria perdido.

Cada um deles foi condecorado postumamente com 
a Medalha de Honra, a mais alta condecoração de 
seu país, por bravura diante de um inimigo armado. 
A homenagem declarava que eles atuaram “acima e 
além do chamado do dever”.

Pergunto-me, porém, se eles sentiram isso ao descer 
para ajudar seus companheiros feridos. Movidos 
pela lealdade, sentiram-se na obrigação de defender 
seus companheiros, a qualquer custo. Sua coragem 
de agir e seu serviço abnegado emanavam do senti-
mento de que eram responsáveis pela vida, felici-
dade e segurança dos companheiros.

Esse sentimento de responsabilidade por outras pes-
soas é o ponto central do serviço fiel no sacerdócio. 
Nossos companheiros têm sido feridos na batalha 
espiritual que nos cerca. O mesmo se dá com as pes-
soas a quem fomos chamados para servir e proteger.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

O que é Sião?
O Senhor nos ordena: “Procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião” (D&C 
6:6). Sião refere-se ao povo do Senhor que é uno de coração e de mente e habita 
em retidão. Podemos estabelecer Sião ao edificar unidade e força espiritual em 
nosso lar, nas alas ou nos ramos e na comunidade.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar seus 
rapazes a edificarem Sião?

Mosias 18:21; D&C 38:27 (Devemos 
buscar a união)

4 Néfi 1:1–18 (Os nefitas e lamanitas 
vivem juntos em um estado seme-
lhante a Sião)

D&C 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (Procurar 
estabelecer a causa de Sião)

D&C 97:21; Moisés 7:18 (O que é 
Sião?)

Henry B. Eyring, “Com os Corações 
Entrelaçados em União”, A Liahona, 
novembro de 2008, p. 68

D. Todd Christofferson, “A Sião Vem, 
Pois, Depressa”, A Liahona, novembro 
de 2008, p. 37

“Sião”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 179–180

Vídeos: “As Pernas de Dayton”, 
“Compartilhar a Luz de Cristo”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum (ou um assistente do bispo no quórum dos 
sacerdotes) dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes ao reunirem-se em conse-
lho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os deveres do sacerdócio (usando 
as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e convida um consultor ou outro 
membro do quórum para ensinar uma lição do evangelho. Ele pode preparar-se preen-
chendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes sugestões, ou crie suas próprias, para relembrar a lição da 
semana passada e apresentar a desta semana:

• Peça a cada membro do quórum 
que complete essa frase: “O que 
aprendemos na semana passada 

foi importante para mim porque 
__________”

Como você se esforça para 
viver os princípios de 
Sião em sua vida e em sua 
família? Quando você sen-
tiu um espírito de unidade 
em uma ala ou em sua 
família?

Os rapazes no seu quó-
rum são unidos? O que 
eles podem fazer para 
estabelecer Sião? Quais 
são os obstáculos que eles 
enfrentam?



• Escreva Sião no quadro e peça aos 
rapazes que façam uma lista das pala-
vras que vêm à mente deles quando 
pensam em Sião. Peça-lhes que leiam 

as páginas 179–180 de Sempre Fiéis 
para ampliar sua definição. Qual é seu 
papel como portadores do sacerdócio 
na edificação de Sião?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a aprender sobre 
Sião. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor 
se adaptem ao seu quórum:

• Leiam juntos Moisés 7:18–19, pro-
curando por outro nome para Sião. 
Peça aos rapazes que imaginem como 
seria uma “Cidade de Santidade”. 
Como ela seria diferente do mundo 
em que vivemos agora? Peça-lhes 
que listem no quadro as coisas que 
não existiriam em uma Cidade de 
Santidade e as coisas que existiriam 
em um uma Cidade de Santidade. 
Incentive-os a ler 4 Néfi 1:1–18 para 
encontrar as coisas que eles podem 
acrescentar a suas listas. O que tería-
mos que mudar em nós mesmos como 
indivíduos de modo a edificarmos 
Sião? O que os rapazes podem fazer 
para edificar Sião em sua família? Em 
seu quórum?

• Peça aos rapazes que leiam Dou-
trina e Convênios 6:6; 11:6; 12:6 e 
14:6 e encontrem uma frase que 
seja comum nelas. O que os rapazes 
acham que significa estabelecer a 
causa de Sião? Mostre um dos vídeos 
sugeridos nesse esboço, e peça aos 
membros do quórum que encontrem 
as maneiras pelas quais os rapazes 
nos vídeos estão procurando levar 
adiante e estabelecer a causa de Sião. 
O que os impressiona sobre as atitu-
des e os desejos desses rapazes? O 

que eles podem fazer para seguir os 
exemplos desses rapazes para ajudar 
a estabelecer Sião?

• Junto com o quórum, leia os pri-
meiros cinco parágrafos do discurso 
do Élder D. Todd Christofferson 
“A Sião Vem, Pois, Depressa,” pro-
curando por respostas para a per-
gunta: “Qual o significado de deixai 
Babilônia e vinde para Sião?” Divida 
o quórum em três grupos e designe 
para cada um dos grupos a leitura das 
seções do discurso: “União”, “Santi-
dade” e “Cuidar dos Pobres”. Peça-
lhes que debatam em seus grupos as 
coisas que podem fazer para aplicar 
esses princípios para a edificação de 
Sião em seu quórum e família. Depois 
deixe que compartilhem o que dis-
cutiram com o restante do quórum.

• Separe o quórum em dois grupos. 
Peça a um grupo que leia e debata 
Mosias 18:21 e Doutrina e Convênios 
38:27, e peça a outro grupo que leia 
e debata Doutrina e Convênios 97:21 
e Moisés 7:18. Peça aos grupos que 
planejem uma atividade com objetos 
que eles possam usar para ensinar ao 
restante da classe o que aprenderam 
com suas escrituras (caso precisem de 

Dica de ensino

“Não devemos atribuir 
declarações a líderes da 
Igreja sem ter certeza da 
autoria. Quando citamos 
escrituras, devemos asse-
gurar-nos de que nosso 
uso delas esteja de acordo 
com seu contexto” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 53).



ajuda, compartilhe com eles “Com-
parações e Atividades com Objetos” 
nas páginas 163–164 de Ensino, Não 
Há Maior Chamado). Peça-lhes que 
compartilhem suas ideias uns com 
os outros. Quais são as bênçãos de 
sermos unidos como família, quórum 
e ala ou ramo?

• Leia junto com o quórum D&C 
38:27. Por que o Senhor quer que 
sejamos um? Divida as seções do dis-
curso do Presidente Henry B. Eyring 
“Com os Corações Entrelaçados em 
União” entre os rapazes e peça que 
eles encontrem os princípios que o 

Presidente ensina que podem ajudar-
nos a atingir maior união em nossa 
família e como um quórum. Peça aos 
rapazes que escrevam no quadro os 
princípios encontrados. Quais são 
alguns dos obstáculos que impedem 
os rapazes de serem unidos? Como 
eles podem vencer esses obstáculos? 
Incentive os rapazes a estabelecer 
metas pessoais visando a aplicação de 
um desses princípios para aumentar 
a união em sua família. Trabalhem 
juntos para estabelecer metas seme-
lhantes visando ser mais unidos como 
quórum.

Peça aos rapazes que digam o que aprenderam hoje. O que é Sião para eles? Quais são 
os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria 
útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

O rapaz que está dirigindo encerra a reunião. Ele pode:

• Pedir ao quórum que procure 
resgatar alguém que não se sinta 
incluído nele ou sem amizade com os 
demais membros.

• Falar de seus sentimentos sobre 
Sião e a importância da unidade no 
quórum.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador preparou-Se 
para ensinar ficando um 
tempo sozinho em oração 
e jejum, buscando a orien-
tação de Seu Pai. Como 
você vai seguir o exemplo 
do Salvador ao se preparar 
para ensinar os rapazes 
sobre o estabelecimento de 
Sião no lar deles, quórum 
e na comunidade?
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