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Sobre Este Manual
As lições deste manual são organizadas em unidades 
que abordam fundamentos doutrinários do evange-
lho restaurado de Jesus Cristo. Cada lição se centra-
liza em questões 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 jovens em experiências efi-
cazes de aprendizado.

Esboços de aprendizado
Para cada um dos pontos doutrinários alistados no 
sumário, há mais esboços de aprendizado do que 
você conseguirá ensinar durante o mês. Deixe que o 
espírito, as perguntas e os interesses dos rapazes o 
guiem na escolha do que salientar 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. 
Eles foram elaborados para ajudá-lo a aprender a 
doutrina por si mesmo e a preparar experiências de 
aprendizado adaptadas às necessidades dos rapazes 
que você ensina.

Preparar-se espiritualmente
Para ajudar os jovens a compreender os princípios 
contidos nestes esboços, você mesmo precisa com-
preendê-los e colocá-los em prática.  Estude as escri-
turas e os outros recursos existentes e procure 
declarações, histórias ou exemplos que possam ser 
especialmente relevantes ou inspiradores para os 
jovens.  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 aprenderam.

Aconselhamento
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, na Escola Dominical? Como 
isso vai influenciar sua preparação? (Se informações 
sigilosas 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 mais recentes ensinamentos 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 preparar-se 
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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Agenda da Reunião do Quórum

Presidida por  Data 

Dirigida por (membro da presidência do quórum)  ������������������������������������������������������

Reunir-se em Conselho
um 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.
• Convidar os membros do quórum a viver os princípios que aprenderam juntos e a preparar-se para a reu-

nião da semana seguinte.



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Abril: A Apostasia e a Restauração

“E enviei a plenitude do meu evangelho pela mão de meu servo Joseph” (D&C 35:17).

Os esboços desta unidade ajudarão os rapazes a entender a Grande Apostasia e como 
Jesus Cristo restaurou Sua Igreja e a plenitude de Seu evangelho por intermédio do 
Profeta Joseph Smith. Nesta unidade os rapazes podem aprender sobre os principais 
acontecimentos da Restauração e descobrir a importância desses acontecimentos em 
sua vida.

Os portadores do Sacerdócio Aarônico têm o dever do sacerdócio de partilhar o evan-
gelho e convidar todos a virem a Cristo. As experiências que terão nesta unidade 
podem ajudá-los a proclamar a mensagem da Restauração com clareza e poder, tanto 
agora, como portadores do Sacerdócio Aarônico, como no futuro, como missionários 
de tempo integral.

Esboços de aprendizado

Busque a inspiração do Espírito ao escolher dentre os 
esboços abaixo. Deixe que as perguntas e os interesses 
dos rapazes o guiem na escolha do que enfatizar nesta 
unidade e no tempo que gastará em cada tópico.

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.

Dever para com Deus: Como posso convidar todos a  
virem a Cristo?

Por que foi necessário haver uma restauração?
Como o sacerdócio foi restaurado?
Qual foi o papel de Joseph Smith na Restauração?
Por que a Primeira Visão é importante?
Por que precisamos do Livro de Mórmon?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e atividades de aprendi-
zado nesta unidade funcionariam bem como ativida-
des 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



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Dever para com Deus

Como posso convidar todos  
a virem a Cristo?
No dia em que a Igreja restaurada foi organizada, o Senhor deu aos portadores 
do Sacerdócio Aarônico o dever de convidar todos a virem a Cristo (ver D&C 
20:59). Quando os portadores do Sacerdócio Aarônico cumprem com esse 
dever, levam as bênçãos do evangelho restaurado aos filhos do Pai Celestial. 
Fortalecem também seu próprio testemunho e preparam a si mesmos para uma 
vida inteira de serviço missionário.

Preparar-se espiritualmente

Estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. Que impressões você 
tem ao estudá-los?

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

I Timóteo 4:12 (Ser o exemplo dos 
fiéis)

Alma 17:2–3 (Os filhos de Mosias se 
prepararam para pregar o evangelho)

Morôni 10:32–33 (O convite de 
Morôni para virmos a Cristo)

D&C 4 (Atributos que nos qualificam 
para servir ao Senhor)

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

D&C 42:6 (Pregar o evangelho pelo 
poder do Espírito)

“Qual É o Meu Propósito Como Mis-
sionário?” Pregar Meu Evangelho, 2004, 
pp. 1–15.

Vídeo: “Convidar Todos a Virem a 
Cristo”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 você já 
teve em convidar pessoas 
para aprender sobre o 
evangelho? Como outras 
pessoas já o ajudaram a 
achegar-se a Cristo?

Muitos rapazes não sabem 
que, como portadores do 
Sacerdócio Aarônico, eles 
têm o dever do sacerdócio 
de convidar todos a virem 
a Cristo. O que você pode 
fazer para ajudá-los a 
entender e cumprir esse 
dever sagrado? O que os 
inspiraria a compartilhar o 
evangelho com os amigos 
e a família?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que falem sobre 
algo de que se lembrem da lição da 
semana anterior. Por que isso foi 
memorável para eles?

• Peça-lhes que leiam Doutrina e 
Convênios 20:59 e identifiquem os 

deveres do sacerdócio ali menciona-
dos. Convide alguns rapazes para 
contar uma experiência que tiveram 
ao compartilhar o evangelho com um 
membro da família, um amigo menos 
ativo ou um amigo de outra religião. 
O que aconteceu?

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar cada rapaz a fazer um plano para cumprir seu dever do 
sacerdócio de compartilhar o evangelho restaurado de Jesus Cristo com alguém. 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, e em 
futuras reuniões de quórum, convide-os a citar experiências que tiveram ao convidar as 
pessoas a virem a Cristo.

• Convide os rapazes a encontrar 
escrituras que usem frases como 
“vinde a Cristo” ou “vinde a mim” 
(ver Mateus 11:28; Morôni 10:32; D&C 
20:59). O que significa “vir a Cristo”, 
ou achegar-se a Ele? O que eles apren-
deram nesses versículos que os ins-
pira a convidar outras pessoas a 
virem a Cristo? (Ver Dever para com 
Deus, p. 28.) Convidar os rapazes a 
voltar para a seção “Agir” do livreto 
Dever para com Deus (página 29, 53 ou 
77) e fazer planos para convidar 
alguém para vir a Cristo.

• Leiam juntos Doutrina e Convênios 
20:53 e façam uma lista das maneiras 
pelas quais os mestres familiares 
podem “zelar sempre pela Igreja, 
estar com os membros e fortalecê-
los”. Como os rapazes podem melho-
rar como mestres familiares? Pense na 

possibilidade de convidar o presi-
dente do quórum de élderes para falar 
ao quórum sobre como ser um bom 
mestre familiar. (Ver Dever para com 
Deus, pp. 52, 76.) Convidar os rapazes 
a voltar para a seção “Agir” do livreto 
Dever para com Deus (página 53 ou 77) 
e fazer planos para tornar-se melhores 
mestres familiares.

• Mostre uma gravura de Amon e 
peça ao quórum que resuma a história 
de Amon quando pregou aos lamani-
tas (ver Alma 17–19). Compare essa 
história com a experiência de Coriân-
ton (ver Alma 39:1–11). Como nosso 
exemplo afeta nossa capacidade de 
ensinar o evangelho às pessoas? (Ver 
Dever para com Deus, p. 28.) Convidar 
os rapazes a abrir na página 29 do 
livreto Dever para com Deus e fazer 

Dica de ensino

“Ao ouvir seus alunos 
atenciosamente”, seu 
exemplo os motivará a 
ouvir atenciosamente uns 
aos outros. Se você não 
entender o comentário de 
alguém, faça uma per-
gunta do tipo:. Você pode 
dizer: ‘Talvez eu não tenha 
compreendido. Poderia 
explicar novamente?’ ou 
‘Poderia dar-me um exem-
plo do que está dizendo?’” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



planos para compartilhar o evange-
lho, sendo um bom exemplo.

• Traga objetos ou gravuras que 
representem as virtudes, os atributos 
e os dons que podem ajudar os mem-
bros do quórum a ser melhores mis-
sionários agora, como os citados em 
Doutrina e Convênios 4 e Alma 17:2–
3, 9 (pode trazer, por exemplo, uma 
semente para representar a fé ou 
luvas de trabalho para representar a 
diligência). Convide os rapazes a 

fazer a correspondência entre os obje-
tos e as palavras e frases que encon-
trarem nesses versículos.

• Mostre o vídeo “Convidar Todos a 
Virem a Cristo” e peça aos membros 
do quórum que identifiquem o que os 
portadores do Sacerdócio Aarônico 
deste vídeo fizeram para ajudar seu 
quórum a crescer. Converse sobre o 
que eles poderiam fazer para ter uma 
experiência semelhante no quórum.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem seus deveres do 
sacerdócio de convidar todos a virem a Cristo? Quais são os sentimentos ou as impres-
sões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais 
tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Pedir aos rapazes que escrevam 
planos na seção “Agir” de seu livreto 
do programa Dever para com Deus 
(página 29, 53 ou 77).

• Aconselhar-se com o quórum sobre 
como poderiam incentivar um mem-
bro menos ativo a participar do quó-
rum e a voltar para a Igreja.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a testificar das ver-
dades 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 comparti-
lhar o evangelho pode for-
talecer o testemunho dos 
rapazes no quórum?



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Por que foi necessário haver 
uma restauração?
Durante Seu ministério mortal, Jesus Cristo estabeleceu Sua Igreja com a auto-
ridade do sacerdócio. Era guiada por profetas e apóstolos que ensinavam a ver-
dadeira doutrina e recebiam revelações que foram registradas como escrituras. 
Com a morte dos apóstolos, a autoridade do sacerdócio foi tirada da Terra, a 
revelação cessou e as doutrinas fundamentais foram perdidas ou corrompe-
ram-se. Por intermédio do Profeta Joseph Smith, a Igreja estabelecida por Jesus 
Cristo foi restaurada.

Preparar-se espiritualmente

Estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. A seu ver, o que ajudará 
os rapazes a entender por que a restauração foi necessária?

Efésios 4:11–14; Regras de Fé 1:6 (A 
Igreja hoje tem a mesma organização 
existente na Igreja da época do 
Salvador)

Isaías 29:13–14; Amós 8:11–12; II Tes-
salonicenses 2:3; 1 Néfi 13:24–29 (A 
Igreja se perdeu devido à apostasia)

D&C 1:17–23, 30 (Jesus Cristo restau-
rou Sua Igreja por intermédio de 
Joseph Smith)

Joseph Smith—História 1:6–20 (A Pri-
meira Visão de Joseph Smith)

Robert D. Hales, “Preparação para a 
Restauração e a Segunda Vinda: 
‘Minha Mão Estará sobre Ti’”, A Lia-
hona, novembro de 2005, p. 88

“Apostasia”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 
16–17

“Restauração do Evangelho”, Sempre 
Fiéis, 2004, pp. 151–155

“Pregar Meu Evangelho, 2004, pp. 
35–38, 45

Vídeo: “A Procura da Verdade” (sem 
download disponível)

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 efeitos da Apostasia 
você já viu no mundo? 
Como a Restauração do 
evangelho o abençoou?

O que os rapazes precisam 
saber sobre a Apostasia e a 
Restauração? Como a com-
preensão da Apostasia e 
da Restauração pode 
ajudá-los?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Peça a um rapaz que fale sobre algo 
que aprendeu na semana passada e 
que o influenciou em casa, na escola 
ou com os amigos.

• Use um objeto para ensinar aos 
rapazes a necessidade da Restauração 

(como algo que esteja quebrado e não 
possa ser consertado, mas precise ser 
substituído). Em que outros objetos os 
rapazes conseguem pensar para ensi-
nar a outras pessoas sobre a necessi-
dade da Restauração?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os membros do quórum a compreender por 
que a Restauração do evangelho foi necessária. Seguindo a orientação do Espírito, sele-
cione uma ou mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça a um membro do quórum que 
ensine uma parte desta lição. Ele pode 
fazer isso como parte de seu plano do 
Dever para com Deus de aprender e 
ensinar sobre a Apostasia e a Restau-
ração (ver “Entender a Doutrina”, 
página 18, 42, ou 66).

• Mostre o vídeo “A Procura da Ver-
dade” e peça aos rapazes que identifi-
quem o que Wilford Woodruff estava 
procurando na Igreja verdadeira. Por 
que é importante ter essas coisas? 
Como a restauração dessas coisas 
abençoou os rapazes? Convide-os a 
falar sobre outras coisas que os 
tenham impressionado em relação à 
procura de Wilford Woodruff pela 
verdade.

• Divida o quórum em dois grupos e 
peça a um grupo que ensine ao quó-
rum sobre como Jesus Cristo estabele-
ceu Sua Igreja e como ela se perdeu 
devido à Apostasia. Peça ao outro 

grupo que ensine sobre a Restauração. 
Dê-lhes tempo para preparar-se 
usando o guia Pregar Meu Evangelho 
(páginas 35–38 e 45), Sempre Fiéis 
(páginas 16–17 e 151–155) e as escritu-
ras sugeridas neste esboço. Você pode 
fazer essas atribuições alguns dias 
antes da reunião do quórum.

• Dê a cada um dos rapazes uma 
escritura sobre a Apostasia ou a Res-
tauração (como as sugeridas neste 
esboço). Peça aos rapazes que façam 
um desenho que represente o que 
aprenderam com suas escrituras e que 
compartilhem com o quórum. Dis-
cutam em quórum as bênçãos que 
recebemos devido à restauração do 
evangelho.

• Dê a cada rapaz o nome de uma 
pessoa mencionada no discurso do 
Élder Robert D. Hales “A Preparação 
para a Restauração e a Segunda 
Vinda: ‘Minha Mão Estará sobre Ti’” 

Dica de ensino

“Como seus alunos sabe-
rão que você está ouvindo? 
Você pode demonstrá-lo 
por meio de uma expres-
são de interesse. Olhe para 
seus interlocutores e não 
para o manual ou outros 
objetos na sala. Incenti-
ve-os a completarem seus 
pensamentos sem inter-
rompê-los. Evite, ao con-
versar, precipitar-se e dar 
conselhos e emitir julga-
mentos prematuramente” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 66).



(como William Tyndale, Johannes 
Gutenberg e Martinho Lutero). Peça 
aos rapazes que leiam o discurso ou 
assistam ao vídeo para descobrir o 

que a pessoa fez para preparar o 
mundo para a Restauração. Peça que 
eles compartilhem o que 
encontraram.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem a necessidade da res-
tauração do evangelho? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Dizer por que a Restauração foi 
necessária e por que é importante 
para ele.

• Convidar outros membros do quó-
rum a externar suas impressões sobre 
o que aprenderam.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador usava as escri-
turas para ensinar e testifi-
car a respeito de Sua 
missão. Ensinava as pes-
soas a ponderar as escritu-
ras por si mesmas e a 
usá-las a fim de encontrar 
respostas para suas pró-
prias dúvidas. Como você 
pode ajudar os rapazes a 
utilizar as escrituras para 
responder a suas dúvidas?



Recursos Selecionados

Extraído de “Apostasia” Sempre Fiéis, 2004, pp. 16–17

Quando indivíduos ou grupos de pessoas se afas-
tam dos princípios do evangelho, eles se encontram 
em um estado de apostasia. 

Houve períodos de apostasia geral ao longo da his-
tória do mundo. Após períodos de retidão, as pes-
soas frequentemente se voltavam para a iniquidade. 
Um exemplo foi a Grande Apostasia, que ocorreu 
após o Salvador ter estabelecido Sua Igreja. Após a 
morte do Salvador e de Seus Apóstolos, os homens 
corromperam os princípios do evangelho e efetua-
ram mudanças não autorizadas na organização da 
Igreja e nas ordenanças do sacerdócio. Devido a essa 
iniquidade generalizada, o Senhor retirou a autori-
dade do sacerdócio da Terra.

Durante a Grande Apostasia, o povo não tinha o 
direcionamento divino de profetas vivos. Muitas 
igrejas foram estabelecidas, mas elas não tinham o 
poder do sacerdócio para levar as pessoas ao verda-
deiro conhecimento de Deus, o Pai, e de Jesus 
Cristo. Partes das escrituras sagradas foram corrom-
pidas ou perdidas e ninguém tinha a autoridade 
para conferir o dom do Espírito Santo nem de reali-
zar outras ordenanças do sacerdócio. Essa apostasia 
durou até que o Pai Celestial e Seu Filho Amado 
apareceram a Joseph Smith, em 1820, e iniciaram a 
restauração da plenitude do evangelho.

Vivemos agora em uma época na qual o evangelho 
de Jesus Cristo já foi restaurado. Todavia, diferente-
mente da Igreja antiga, A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias não será dominada pela 
apostasia geral. As escrituras ensinam que a Igreja 
nunca mais será destruída. (Ver D&C 138:44; ver 
também Daniel 2:44.)

Embora uma outra apostasia geral da verdade não 
possa acontecer, cada um de nós deve guardar-se da 
apostasia pessoal. Você pode salvaguardar-se da 
apostasia pessoal guardando os convênios, obede-
cendo aos mandamentos, seguindo os líderes da 
Igreja, partilhando do sacramento e constantemente 
fortalecendo seu testemunho por meio do estudo 
diário das escrituras, da oração e do serviço.

Extraído de “Restauração do Evangelho”, Sempre Fiéis, 
2004, pp. 151–152

Quando Jesus Cristo esteve na Terra, Ele estabeleceu a 
Sua Igreja entre Seus seguidores. Após Sua Crucifica-
ção e a morte de Seus Apóstolos, a plenitude do evan-
gelho foi retirada da Terra por causa da apostasia 
generalizada. (Ver “Apostasia”, páginas 16–17.) Mui-
tos homens e mulheres procuraram a plenitude da 
verdade do evangelho durante os séculos da Grande 
Apostasia, mas não puderam encontrá-la. Embora 
muitos pregassem com sinceridade sobre o Salvador e 
Seus ensinamentos, ninguém possuía a plenitude da 
verdade ou a autoridade do sacerdócio de Deus.

A Grande Apostasia foi um período de trevas espiri-
tuais, mas agora vivemos numa época em que pode-
mos partilhar da “luz do evangelho da glória de 
Cristo”. (II Coríntios 4:4; ver também D&C 45:28.) A 
plenitude do evangelho foi restaurada e a verdadeira 
Igreja de Jesus Cristo está na Terra novamente. 
Nenhuma outra organização pode comparar-se a ela. 
Ela não é resultado de uma reforma, na qual homens 
e mulheres bem-intencionados fazem tudo o que está 
ao seu alcance para implementar mudanças. Ela é a 
restauração da Igreja estabelecida por Jesus Cristo. É 
a obra do Pai Celestial e de Seu Filho Amado.

Como membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, você pode receber bênçãos que 
estiveram ausentes da Terra por cerca de 2.000 anos. 
Por meio das ordenanças do batismo e da confirma-
ção, você pode receber a remissão de seus pecados e 
gozar da companhia constante do Espírito Santo. 
Pode viver o evangelho em sua plenitude e simplici-
dade. Pode obter uma compreensão da natureza da 
Trindade, da Expiação de Jesus Cristo, do propósito 
da vida na Terra, assim como da realidade da vida 
após a morte. Você tem o privilégio de ser guiado por 
profetas vivos que ensinam a vontade de Deus hoje. 
As ordenanças do templo o habilitam a receber dire-
cionamento e paz, a preparar-se para a vida eterna, 
ser selado à sua família para a eternidade e ainda a 
fazer ordenanças sagradas para seus antepassados.



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Como o sacerdócio foi restaurado?
O sacerdócio foi restaurado a Joseph Smith pela imposição de mãos por aque-
les que possuíam o sacerdócio na antiguidade. Em maio de 1829, João Batista 
restaurou o Sacerdócio Aarônico e, pouco depois, Pedro, Tiago e João, três dos 
primeiros apóstolos do Salvador, restauraram o Sacerdócio de Melquisedeque. 
No dia 3 de abril de 1836, Moisés, Elias, o Profeta, e Elias restauraram outras 
chaves do sacerdócio.

Preparar-se espiritualmente

Estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. O que o inspira no 
tocante à restauração do sacerdócio?

Hebreus 5:4; Regras de Fé 1:5 (Um 
homem deve ser chamado por Deus 
para receber o sacerdócio)

D&C 1:20 (O evangelho foi restaurado 
para que todo homem fale em nome 
do Senhor)

D&C 13; Joseph Smith—História 
1:66–72 (João Batista restaurou o 
Sacerdócio Aarônico)

D&C 27:12–13 (Pedro, Tiago e João 
restauraram o Sacerdócio de 
Melquisedeque)

D&C 110 (Chaves adicionais do sacer-
dócio foram restauradas por Moisés, 
Elias, o Profeta, e Elias)

David A. Bednar, “Os Poderes do 
Céu”, A Liahona, maio de 2012, p. 48 
(ver também o vídeo “A Autoridade e 
o Poder do Sacerdócio”)

Jeffrey R. Holland, “Nossa Caracterís-
tica Mais Marcante”, A Liahona, maio 
de 2005, p. 43.

Vídeo: “A Restauração do Sacerdócio”

Vídeo: “O Élder Perry Fala sobre o 
Sacerdócio, Parte 4: A Restauração 
Torna a Autoridade Clara” (sem 
download disponível)

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes 
ao reunirem-se em conselho 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 preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de 
presidência.

Como você adquiriu um 
testemunho da restauração 
do sacerdócio? Como esse 
testemunho tem feito dife-
rença no serviço que você 
presta no sacerdócio?

O que os rapazes sabem 
sobre a restauração do 
sacerdócio? Que experiên-
cias eles já tiveram que os 
ajudaram a aumentar seu 
testemunho da autoridade 
do sacerdócio?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Peça a alguns rapazes que escre-
vam no quadro uma frase que resuma 
a verdade mais importante que apren-
deram na semana passada. 

• Se possível, mostre sua linha de 
autoridade do sacerdócio para o quó-
rum e explique o que é (ou convide 
um rapaz para mostrar a dele, se pos-
sível). O que a linha de autoridade 
ensina aos rapazes sobre a restauração 
do sacerdócio?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os membros do quórum a entender a res-
tauração do sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça a um membro do quórum que 
ensine parte desta lição. Ele poderia 
fazer isso como parte de seu plano do 
Dever para com Deus de aprender e 
ensinar sobre a restauração do sacer-
dócio (ver “Entender a Doutrina”, 
página 18, 42, ou 66).

• Mostre gravuras que retratem 
eventos da restauração do sacerdócio 
(ver Livro de Gravuras do Evangelho, 
93–95) ou assista ao vídeo “A Restau-
ração do Sacerdócio”. Peça que os 
rapazes identifiquem os participantes-
chave nesses eventos (como Joseph 
Smith, João Batista, Elias, e assim por 
diante). Leia escrituras sobre os even-
tos (como as sugeridas neste esboço) e 
peça que os rapazes manifestem suas 
perguntas. Peça a cada rapaz que 
compartilhe uma maneira pela qual o 
sacerdócio o abençoou.

• Dê aos rapazes as perguntas que o 
Élder L. Tom Perry responde no vídeo 
“O Élder Perry Fala sobre o 

Sacerdócio, Parte 4: A Restauração 
Torna a Autoridade Clara”. Peça que 
os rapazes escrevam respostas às per-
guntas antes de assistirem ao vídeo; 
depois mostre o vídeo e convide-os a 
compartilhar quaisquer ideias adicio-
nais que adquirirem com as respostas 
do Élder Perry. Peça-lhes que compar-
tilhem como se sentiram quando rece-
beram o sacerdócio.

• Divida o discurso do Élder 
Jeffrey R. Holland “Nossa Caracterís-
tica Mais Marcante” entre os rapazes. 
Peça aos rapazes que pesquisem suas 
seções do discurso, procurando res-
postas às perguntas “Como o sacerdó-
cio é conferido?” e “Por que o 
sacerdócio é concedido dessa 
maneira?” Como parte desse debate, 
convide os rapazes a ler Hebreus 5:4 e 
Regras de Fé 1:5. Por que é impor-
tante que os portadores do Sacerdócio 
Aarônico saibam a respeito da restau-
ração do sacerdócio?

Dica de ensino

“Se várias pessoas quise-
rem fazer comentários ao 
mesmo tempo sobre deter-
minado assunto, diga algo 
como: ‘Primeiro vamos 
ouvir os seus comentários, 
e depois os seus’ Assim 
seus alunos vão manter a 
ordem, pois sabem que 
terão a oportunidade de 
falar” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999, p. 69).



• Mostre o vídeo “A Autoridade e o 
Poder do Sacerdócio”, e discutam, no 
quórum, as perguntas que o pai do 
Élder David A. Bednar fez (ou con-
vide os rapazes a ler sobre essa 

experiência relatada no discurso “Os 
Poderes do Céu”). De que modo 
devemos ser diferentes dos outros no 
mundo por possuirmos o sacerdócio?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem melhor a restauração 
do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre a restauração do sacerdócio ou 
convidar outros a fazer o mesmo.

• Pedir aos membros do quórum que 
preparem um esboço para ensinar 
sobre a restauração do sacerdócio a 
outras pessoas (ver Dever para com 
Deus, pp. 18, 42 ou 66).

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador via o potencial 
de Seus discípulos e 
encontrava formas especí-
ficas de ajudá-los a apren-
der e crescer — maneiras 
que funcionariam de modo 
ideal com eles. Você tem 
uma oportunidade única 
de ajudar cada rapaz a 
adquirir um testemunho 
da restauração do sacerdó-
cio. Esse testemunho pode 
abençoá-lo, sua família e 
outros eternamente.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder David A. Bednar, “Os 
Poderes do Céu” Ensign ou A Liahona, maio de 2012, 
pp. 48–51

Fui criado em um lar que tinha uma mãe fiel e um 
pai maravilhoso. Minha mãe era descendente de 
pioneiros que sacrificaram tudo pela Igreja e pelo 
reino de Deus. Meu pai não era membro de nossa 
Igreja e, quando jovem, teve o desejo de tornar-se 
sacerdote católico.(...) 

Quando menino, eu perguntava a meu pai muitas 
vezes por semana quando ele seria batizado. Ele res-
pondia com amor, mas com firmeza, toda vez que 
eu o importunava: “David, não vou me filiar à Igreja 
por sua mãe, por você, ou por quem quer que seja. 
Vou me filiar à Igreja quando souber que é a coisa 
certa a fazer”.

Creio que foi no início da minha adolescência que 
tive a seguinte conversa com meu pai. Tínhamos aca-
bado de voltar das reuniões de domingo, às quais 
fôramos juntos, e perguntei a meu pai quando ele 
seria batizado. Ele sorriu e disse: “Você está sempre 
me perguntando quando serei batizado. Hoje tenho 
uma pergunta para você”. Com rapidez e entu-
siasmo concluí que estávamos fazendo progresso!

Meu pai prosseguiu, dizendo: “David, sua igreja 
ensina que o sacerdócio foi retirado da Terra no pas-
sado e foi restaurado por mensageiros celestes ao 
Profeta Joseph Smith, certo?” Respondi que sua afir-
mação era correta. Ele então disse: “Aqui vai minha 
pergunta. Toda semana, na reunião do sacerdócio, 
ouço o bispo e outros líderes do sacerdócio lembra-
rem, pedirem e implorarem que os homens façam 
suas visitas de ensino familiar e cumpram seus 

deveres do sacerdócio. Se sua igreja realmente tem o 
sacerdócio restaurado de Deus, por que há tantos 
homens em sua igreja quanto há na minha, que não 
diferem no cumprimento de seus deveres religio-
sos?” De imediato, deu-me um branco na mente. 
Fiquei sem uma resposta adequada para meu pai.

Creio que meu pai estava errado ao julgar a vali-
dade da afirmação de que a Igreja tinha autoridade 
divina por causa das falhas dos homens com quem 
ele convivia na ala. Mas, para mim, sua pergunta 
carregava o pressuposto correto de que os homens 
que possuem o santo sacerdócio de Deus devem ser 
diferentes dos outros. Os homens que possuem o 
sacerdócio não são inerentemente melhores que os 
outros, mas devem agir de modo diferente. Os 
homens que possuem o sacerdócio devem não ape-
nas receber a autoridade do sacerdócio, mas tam-
bém tornar-se condutores dignos e fiéis do poder de 
Deus. “Sede limpos, vós que portais os vasos do 
Senhor” (D&C 38:42).

Nunca me esquecerei das lições sobre a autoridade e 
o poder do sacerdócio que aprendi com meu pai, 
um homem bom que não era de nossa religião, que 
esperava mais dos homens que afirmavam possuir o 
sacerdócio de Deus. A conversa que tive com meu 
pai, naquela tarde de domingo, há muitos anos, pro-
duziu em mim o desejo de ser um “bom rapaz”. Eu 
não queria ser um mau exemplo e uma pedra de tro-
peço para o progresso de meu pai no aprendizado 
do evangelho restaurado. Simplesmente queria ser 
um bom rapaz. O Senhor precisa que todos nós, por-
tadores de Sua autoridade, sejamos honrados, vir-
tuosos e bons, em todos os momentos e em todos os 
lugares.



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Qual foi o papel de Joseph Smith 
na Restauração?
Após séculos de apostasia, o Senhor restaurou Sua Igreja e a plenitude do evan-
gelho por intermédio do Profeta Joseph Smith. Essa Restauração teve início com 
a Primeira Visão de Joseph, na qual apareceram o Pai Celestial e Jesus Cristo. 
Por meio do Profeta Joseph, o Senhor trouxe à luz o Livro de Mórmon e outras 
escrituras, restaurou a autoridade do sacerdócio e estabeleceu Sua Igreja.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar estas escrituras e estes recursos em espírito de oração, o que você sente ins-
pirado a compartilhar com os rapazes?

2 Néfi 3:3–25 (Os profetas da antigui-
dade anteviram a missão de Joseph 
Smith como profeta e vidente)

D&C 35:17–18 (Por intermédio do 
Profeta Joseph Smith, o Senhor restau-
rou a plenitude do evangelho)

D&C 76:22–24 (O testemunho de 
Joseph Smith a respeito de Jesus 
Cristo)

D&C 135:3 (Por meio do Profeta 
Joseph Smith, o Senhor deu-nos escri-
turas adicionais)

Joseph Smith—História 1:11–25 (Deus, 
o Pai, e Jesus Cristo apareceram a 
Joseph Smith)

Henry B. Eyring, “Um Testemunho 
Duradouro da Missão do Profeta 
Joseph”, A Liahona, novembro de 
2003, p. 89

Tad R. Callister, “Joseph Smith — O 
Profeta da Restauração”, A Liahona, 
novembro de 2009, p. 35

“Joseph Smith”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 
106–107

Vídeo: “Joseph Smith: O Profeta da 
Restauração” (13:15), História da Igreja 
(conjunto com 3 DVDs); também na 
Internet no formato wmv ou mp4 
(sem download disponível)

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes 
ao reunirem-se em conselho 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 preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de 
presidência.

Como sua vida tem sido 
influenciada pela vida e 
missão de Joseph Smith? 
Como você adquiriu seu 
testemunho de Joseph 
Smith?

Os rapazes têm testemu-
nho do Profeta Joseph 
Smith? Como você pode 
ajudá-los a fortalecê-lo?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Convide um rapaz para fazer no 
quadro um desenho que simbolize o 
que o quórum aprendeu na semana 
passada e peça aos outros rapazes que 
adivinhem o que ele desenhou.

• Antes da reunião do quórum, con-
vide alguns rapazes a virem prepara-
dos para falar ao quórum sobre algo 
que Deus restaurou por intermédio de 
Joseph Smith e seu testemunho da 
missão de Joseph Smith como profeta.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os membros do quórum a compreender o 
papel de Joseph Smith na Restauração. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os membros do quórum 
para fazer uma lista das coisas que o 
Senhor nos deu por intermédio de 
Joseph Smith. Em seguida, leia Dou-
trina e Convênios 135:3 e aumente a 
lista, se necessário. De que modo 
nossa vida é diferente por causa do 
trabalho que o Senhor realizou por 
meio de Joseph Smith?

• Convide os jovens a ler Joseph 
Smith—História 1:7–20 à procura de 
verdades que Joseph Smith aprendeu 
por meio da Primeira Visão. O que 
Joseph aprendeu sobre o Pai Celestial 
e Jesus Cristo? E sobre si mesmo? E 
sobre o adversário? Por que é impor-
tante que entendamos essas verdades 
atualmente?

• Mostre o vídeo “Joseph Smith: O 
Profeta da Restauração” (wmv ou 
mp4) e peça aos rapazes que compar-
tilhem algo que aprenderam ou algo 
que os impressionou sobre o Profeta 
Joseph Smith. Pense sobre como você 
adquiriu seu testemunho de que 
Joseph Smith foi um profeta.

• Peça aos rapazes que leiam as pági-
nas 106–107 de Sempre Fiéis ou o dis-
curso do Élder Tad E. Callister 
“Joseph Smith — O Profeta da Res-
tauração”. Peça-lhes que escolham 
algumas frases que usariam se lhes 
fosse perguntado por que Joseph 
Smith é importante. Peça a alguns 
rapazes que digam que frases escolhe-
ram e por quê.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreenderam o papel de 
Joseph Smith na Restauração do evangelho? Quais são os sentimentos ou as impressões 
que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo 
nesse assunto?

Dica de ensino

“Utilize as edições atuali-
zadas das obras-padrão e 
os manuais de lição publi-
cados pela Igreja. Antes de 
consultar outras fontes, 
examine os métodos suge-
ridos no manual do profes-
sor. Todos os materiais ou 
ideias que você utilizar 
que não estejam nas lições 
e nas escrituras devem res-
saltar a verdade e a reti-
dão” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 91).



Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Dizer por que sente que Joseph 
Smith é importante em sua vida e 
convidar outros membros do quórum 
a fazer o mesmo.

• Discutir com o quórum seu dever 
do sacerdócio de ensinar sobre a mis-
são de Joseph Smith às pessoas.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a agir com fé e a 
viver as verdades que Ele 
ensinou. Sempre que ensi-
nava, concentrava-Se em 
ajudar Seus seguidores a 
viverem o evangelho de 
todo o coração. Como você 
pode ajudar os rapazes a 
ver como seu testemunho 
de Joseph Smith deve 
refletir-se no cotidiano?



Recursos Selecionados

Extraído de “Joseph Smith”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 
106–107

Na primavera de 1820, aos 14 anos de idade, Joseph 
Smith estava procurando a verdadeira Igreja de 
Jesus Cristo quando leu uma passagem na Bíblia: 
“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em 
rosto, e ser-lhe-á dada”. (Tiago 1:5; ver também 
Joseph Smith—História 1:11–12.) Com uma fé sim-
ples, mas inabalável, o jovem Joseph seguiu o conse-
lho dado naquela escritura. Ele dirigiu-se sozinho a 
um bosque onde orou para saber a qual igreja deve-
ria unir-se. Em resposta à sua oração, Deus, o Pai, e 
Jesus Cristo apareceram a ele. Entre outras coisas, 
Eles lhe disseram que ele não deveria unir-se a 
nenhuma das igrejas existentes (ver Joseph Smith—
História 1:13–20).

À medida que Joseph Smith se provava digno, ele 
recebia uma missão divina como profeta de Deus.  

Por intermédio dele, o Senhor realizou uma obra 
maravilhosa e um assombro que incluíram trazer à 
luz o Livro de Mórmon, a restauração do sacerdócio, 
a revelação de preciosas verdades do evangelho, a 
organização da verdadeira Igreja de Jesus Cristo e o 
estabelecimento da obra nos templos. Em 27 de junho 
de 1844, Joseph e seu irmão Hyrum foram assassina-
dos em um ataque de uma multidão armada. Eles 
selaram seu testemunho com o próprio sangue.

Para obter o testemunho completo do evangelho res-
taurado, é essencial termos o testemunho da missão 
divina de Joseph Smith. A veracidade de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias repousa 
sobre a veracidade da Primeira Visão e de outras 
revelações que o Senhor deu a Seu Profeta Joseph. O 
Presidente John Taylor, terceiro Presidente da Igreja, 
escreveu: “Joseph Smith, o Profeta e Vidente do 
Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela 
salvação dos homens neste mundo do que qualquer 
outro homem que jamais viveu nele” (D&C 135:3).



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Por que a Primeira Visão  
é importante?
Na primavera de 1820, Deus, o Pai e Seu Filho, Jesus Cristo, apareceram ao 
Profeta Joseph Smith. Nessa visão, que marcou o início da Restauração do 
evangelho, é o acontecimento mais importante desde a Ressurreição de Jesus 
Cristo. A oração humilde de Joseph Smith levou à restauração de verdades do 
evangelho, a autoridade do sacerdócio e as ordenanças de salvação. “Essa reve-
lação responde a todos os questionamentos (…) com relação a Deus e Sua per-
sonalidade divina. (…) Fica manifesto seu interesse na humanidade por meio 
da autoridade delegada ao homem. Fica garantido o futuro do trabalho. Essas e 
outras verdades gloriosas são esclarecidas por essa gloriosa Primeira Visão” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: David O. McKay, 2003, p. 93).

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude, em espírito de oração, as escrituras e os recursos abaixo, ou 
outros à sua escolha. A seu ver, o que será mais proveitoso para os rapazes a quem 
ensina?

Joseph Smith—História 1:11–19, 24–25

Vídeo: “A Restauração”

Dieter F. Uchtdorf, “Os Frutos da Pri-
meira Visão”, A Liahona, maio de 2005, 
p. 36

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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.

Como você recebeu um 
testemunho de que Joseph 
Smith viu Deus, o Pai, e 
Seu Filho, Jesus Cristo? 
Como sua vida foi aben-
çoada por causa desse tes-
temunho? Qual é o 
significado da Primeira 
Visão para você?

Como o estudo da Pri-
meira Visão pode fortale-
cer o testemunho de cada 
rapaz em seu quórum? 
Como você pode ajudar os 
rapazes a compreender o 
significado desse grande 
evento?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Dar a cada membro do quórum a 
oportunidade de citar uma coisa que 
ele se lembre da lição da semana 
passada.

• No quórum, cantem o hino “Que 
Manhã Maravilhosa” (Hinos, nº 12). 
Convide os rapazes a compartilhar 
seus sentimentos sobre Joseph Smith e 
sua experiência de ver e falar com 
Deus, o Pai, e Jesus Cristo.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os membros do quórum a aprender sobre a 
Primeira Visão de Joseph Smith. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os rapazes para escrever 
algumas das bênçãos que receberam 
por causa da Primeira Visão. Peça-
lhes que procurem outras bênçãos da 
Primeira Visão, ao lerem os últimos 10 
parágrafos do discurso do Presidente 
Dieter F. Uchtdorf “Os Frutos da Pri-
meira Visão”. Convide-os a comparti-
lhar o que encontraram e seus 
sentimentos sobre a importância da 
Primeira Visão.

• Em quórum, leiam sobre a Primeira 
Visão de Joseph Smith em Joseph 
Smith—História 1:7–20. Convide os 
rapazes a procurar verdades que 
podemos aprender com a experiência 
de Joseph (por exemplo, o Pai e o 
Filho são seres reais, separados; Sata-
nás e seu poder são reais, mas o poder 
de Deus é maior; Deus nos ouve e res-
ponde às orações; a revelação não 

cessou). Peça a um rapaz que escreva 
as verdades no quadro. Como essas 
verdades são diferentes daquilo que 
outras religiões acreditam? Como 
nossa vida seria diferente se nós não 
soubéssemos essas coisas?

• Convide os rapazes a ler silencio-
samente e a refletir sobre a Primeira 
Visão de Joseph Smith e seu testemu-
nho em Joseph Smith—História 1:11–
19, 24–25 (ou assista ao vídeo “A 
Restauração”). Peça-lhes que pensem 
sobre por que a Primeira Visão é sig-
nificativa na história do mundo. Por 
que é importante para nós, indivi-
dualmente? Compartilhe seu teste-
munho sobre a importância da 
Primeira Visão e convide os rapazes a 
compartilhar seus pensamentos e 
testemunhos.

Dica de ensino

“Pergunte a seus alunos o 
que eles diriam se alguém 
desejasse saber o que 
aprenderam na aula” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 94).



• Convide os rapazes a examinar os 
relatos das escrituras sobre Deus, o 
Pai, e Jesus Cristo, ao manifesta-
rem-Se para as pessoas na Terra (tais 
como Mateus 3:13–17; Atos 7:54–60; 3 
Néfi 11:3–10). Você também pode 
mostrar gravuras desses acontecimen-
tos (ver Livro de Gravuras do Evange-
lho,35, 63 e 82). Peça-lhes que faça um 

resumo de cada relato. Depois, convi-
de-os a ler Joseph Smith—História 
1:17 (ver Livro de Gravuras do Evange-
lho, p. 90). Como a Primeira Visão de 
Joseph Smith foi semelhante a essas 
manifestações? Como foi diferente? 
Convide os rapazes a dizer por que a 
Primeira Visão é importante para eles.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem melhor a Primeira 
Visão de Joseph Smith? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre a importância da Primeira 
Visão.

• Convidar os membros do quórum a 
compartilhar com um amigo ou mem-
bro da família o que aprenderam hoje.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava 
Seus discípulos a testifica-
rem da veracidade de Seus 
ensinamentos. Quando o 
faziam, o Espírito tocava-
lhes o coração. Como você 
pode incentivar os rapazes 
a prestar testemunho uns 
aos outros?



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Por que precisamos do  
Livro de Mórmon?
O Livro de Mórmon foi escrito para nossos dias. Ele testifica de Jesus Cristo, 
contém a plenitude de Seu evangelho e as verdades restauradas que foram per-
didas com a Apostasia. Joseph Smith ensinou que o Livro de Mórmon é “a 
pedra fundamental de nossa religião; e que seguindo seus preceitos o homem 
se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro” 
(Introdução do Livro de Mórmon).

Preparar-se espiritualmente

Estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. Como você pode ajudar 
os rapazes a sentir o poder do Livro de Mórmon?

1 Néfi 13:40; 2 Néfi 3:12 (O Livro de 
Mórmon restaura verdades preciosas 
e confunde doutrinas falsas)

2 Néfi 25:23, 26; 33:10–11 (Os autores 
do Livro de Mórmon testificam de 
Jesus Cristo)

2 Néfi 29:7–11 (O Livro de Mórmon 
mostra que Deus fala a Seus filhos em 
muitas nações)

D&C 20:8–16; 42:12 (O Livro de Mór-
mon contém a plenitude do evange-
lho de Jesus Cristo)

Página de rosto e introdução do Livro 
de Mórmon

Jeffrey R. Holland, “Segurança para a 
Alma”, A Liahona, novembro de 2009, 
p. 88.

Tad R. Callister, “O Livro de Mórmon 
— Um Livro de Deus”, A Liahona, 
novembro de 2011, p. 74

Vídeo: “O Livro de Mórmon: Apre-
sentação de um Apóstolo” (sem 
download disponível)

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 estudar o Livro de 
Mórmon. Por que o Livro 
de Mórmon é importante 
para você?

Como o Livro de Mórmon 
está influenciando a vida 
dos rapazes? O que os 
rapazes podem fazer para 
fortalecer seu testemunho 
do Livro de Mórmon? 
Como o Livro de Mórmon 
pode ajudá-los a resolver 
problemas atuais?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Convide vários rapazes para dizer 
o que mais os impressionou na aula 
da semana passada.

• No quórum, construam ou dese-
nhem um arco com a pedra fundamen-
tal (ver Pregar Meu Evangelho, p. 107) e 

peça aos rapazes que expliquem por 
que Joseph Smith afirmou que o Livro 
de Mórmon é a pedra fundamental de 
nossa religião (ver a Introdução do 
Livro de Mórmon).

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os membros do quórum a compreender a 
importância do Livro de Mórmon. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça a cada rapaz que leia as escri-
turas alistadas neste esboço ou a 
página de rosto do Livro de Mórmon, 
procurando respostas à pergunta “Por 
que precisamos do Livro de Mór-
mon?” Convide os rapazes a escrever 
suas respostas no quadro. Peça-lhes 
que escolham uma resposta que gos-
tariam de saber mais a respeito e com-
partilhar o que eles escolheram.

• Peça aos rapazes que pensem em 
perguntas que seus amigos talvez 
tenham sobre o Livro de Mórmon. 
Como poderiam responder a elas? O 
que eles podem compartilhar do dis-
curso do Élder Tad R. Callister, “O 
Livro de Mórmon — Um Livro de 
Deus”? Peça aos membros do quórum 
que façam uma dramatização sobre 
como poderiam convidar um amigo a 
ler o Livro de Mórmon. Como expli-
cariam o que é o Livro de Mórmon e 
por que precisamos dele? Que 

versículos do Livro de Mórmon eles 
compartilhariam? Como explicariam 
que o Livro de Mórmon é outro testa-
mento de Jesus Cristo? Considere a 
possibilidade de convidar os rapazes 
para abrir o livreto Dever para com 
Deus na página 29, 53, ou 77 e escre-
ver o nome de alguém que poderiam 
convidar a ler o Livro de Mórmon.

• Peça a cada rapaz que encontre 
uma escritura no Livro de Mórmon 
que seja importante para ele ou que 
tenha influenciado a vida dele. Divida 
o quórum em pequenos grupos de 
dois ou três, e peça a cada rapaz que 
compartilhe sua escritura escolhida, 
por que ela é importante para ele e 
alguma experiência que teve com essa 
passagem. Peça a alguns rapazes que 
compartilhem com o quórum inteiro. 
O que essas experiências nos ensinam 
sobre a importância do Livro de 
Mórmon?

Dica de ensino

“Quando uma pessoa esti-
ver lendo em voz alta, 
incentive as demais a 
acompanhá-las nas escritu-
ras. Peça-lhes que identifi-
quem ideias e princípios 
específicos. Dê-lhes tempo 
de encontrar cada escritura 
antes de alguém lê-la. Se 
uma passagem contiver 
palavras ou expressões 
difíceis ou incomuns, 
explique-as antes de lê-la. 
Se alguma pessoa do 
grupo tiver dificuldade 
para ler, solicite o auxílio 
de voluntários em vez de 
pedir a ela que leia” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, p. 56).



• Mostre o vídeo “O Livro de Mór-
mon: Apresentação de um Apóstolo” 
e peça aos membros do quórum que 
escrevam respostas à pergunta: “Por 
que precisamos do Livro de 

Mórmon?” enquanto assistem ao 
vídeo. Peça-lhes que falem sobre o 
que escreveram. Como sua vida seria 
diferente se eles não tivessem o Livro 
de Mórmon?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem por que o Livro de 
Mórmon é importante? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Convidar alguns rapazes a prestar 
testemunho sobre por que precisamos 
do Livro de Mórmon e a explicar 
como souberam que é verdadeiro.

• Distribuir exemplares missionários 
do Livro de Mórmon, caso possível, e 
convidar cada membro do quórum a 
escrever seu testemunho na primeira 
página e a dar o livro a alguém.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou as 
pessoas a agir com fé para 
aprender as verdades do 
evangelho. Ele nos ensi-
nou: “Pedi, e recebereis” 
(João 16:24). Como você 
pode incentivar os rapazes 
a seguir esse padrão ao 
buscarem adquirir ou for-
talecer seu testemunho do 
Livro de Mórmon? (Ver 
Morôni 10:3–5).



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Tad R. Callister, “O Livro 
de Mórmon — um Livro de Deus” Ensign ou A Lia-
hona, novembro de 2011, pp. 74–76

Mas por que o Livro de Mórmon é tão essencial, se já 
temos a Bíblia para nos ensinar sobre Jesus Cristo? 
Alguma vez já se perguntaram por que existem tan-
tas igrejas cristãs no mundo atualmente, já que todas 
tiram suas doutrinas essencialmente da mesma 
Bíblia? É porque elas interpretam a Bíblia de maneira 
diferente. Se interpretassem da mesma maneira, 
seriam a mesma igreja. Essa não é a condição que o 
Senhor deseja, pois o Apóstolo Paulo declarou que há 
“um só Senhor, uma só fé, um só batismo” (Efésios 
4:5). Para que haja essa unidade, o Senhor estabeleceu 
uma lei divina de testemunhas. Paulo ensinou: “Por 
boca de duas ou três testemunhas será confirmada 
toda a palavra” (II Coríntios 13:1). 

A Bíblia é uma testemunha de Jesus Cristo, o Livro de 
Mórmon é outra. Por que essa segunda testemunha é 
tão crucial? A seguinte ilustração pode ajudar: quan-
tas linhas retas você pode traçar, passando por um 
único ponto, em uma folha de papel? A resposta é: 
infinitas. Suponha agora que esse ponto único repre-
senta a Bíblia, que as centenas de linhas retas traçadas 
passando por esse ponto representam as diferentes 
interpretações da Bíblia e que cada uma dessas inter-
pretações representa uma igreja diferente.

O que aconteceria, porém, se naquela folha de papel 
houvesse um segundo ponto representando o Livro 

de Mórmon? Quantas linhas retas você pode dese-
nhar passando por esses dois pontos de referência — 
a Bíblia e o Livro de Mórmon? Apenas uma. Apenas 
uma interpretação das doutrinas de Cristo sobrevive 
ao testemunho dessas duas testemunhas.

Vez após vez, o Livro de Mórmon age como uma tes-
temunha confirmadora, esclarecedora e unificadora 
das doutrinas ensinadas na Bíblia, para que haja ape-
nas “um só Senhor, uma só fé, um só batismo”. Por 
exemplo: algumas pessoas questionam se o batismo é 
essencial para a salvação, embora o Salvador tenha 
declarado a Nicodemos: “Aquele que não nascer da 
água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus” (João 3:5). O Livro de Mórmon, no entanto, eli-
mina todas as dúvidas sobre o assunto: “E ordena a 
todos os homens que se arrependam e sejam batiza-
dos em seu nome, (…) pois do contrário não poderão 
ser salvos no reino de Deus” (2 Néfi 9:23).

Existem vários modos de batismos no mundo de 
hoje, embora a Bíblia nos informe a maneira pela qual 
o Salvador, o nosso grande Exemplo, foi batizado: 
“[Ele] saiu logo da água” (Mateus 3:16). Será que Ele 
poderia ter saído da água, sem que, primeiro, tivesse 
entrado na água? Para que não haja qualquer discor-
dância sobre esse assunto, o Livro de Mórmon desfaz 
a dúvida com esta afirmação bem clara da doutrina 
referente à maneira correta do batismo: “E então os 
imergireis na água” (3 Néfi 11:26).



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Maio: Os Profetas e a Revelação

“Cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora e cremos que Ele 
ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao Reino de Deus” 
(Regras de Fé 1:9).

Os esboços desta unidade ajudarão cada rapaz a aprender a reconhecer a voz do 
Senhor quando Ele fala ao coração e à mente por meio das escrituras, dos profetas e 
apóstolos vivos e da revelação pessoal pelo Espírito Santo. As escrituras incluem o 
mandamento aos portadores do sacerdócio de “[dar] ouvidos diligentemente às pala-
vras de vida eterna” e de “[viver] de toda palavra que sai da boca de Deus” (D&C 
84:43–44). Nesta unidade, você pode ajudar os membros de seu quórum a obedecer a 
esse conselho instilando neles amor pela palavra de Deus.

Esboços de aprendizado

Busque a inspiração do Espírito ao escolher dentre os 
esboços abaixo. Deixe que as perguntas e os interesses 
dos rapazes o guiem enquanto você decide qual 
esboço ensinará e quanto tempo gastará em cada 
tópico.

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

Dever para com Deus: Por que é importante estudar  
as escrituras?

Por que é importante ouvir e seguir os profetas vivos?
Como posso receber revelação pessoal?
Como posso tornar minhas orações mais significativas?
Como posso fortalecer minha família?
O que o Presidente Monson ensinou aos portadores do 

Sacerdócio Aarônico?

Como a bênção patriarcal pode ajudar-me?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e atividades de aprendi-
zado nessa unidade funcionariam bem como ativida-
des 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



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Dever para com Deus

Por que é importante estudar  
as escrituras?
As escrituras contêm a palavra de Deus. Os profetas atuais aconselham-nos a 
estudar as escrituras todos os dias, tanto individualmente como em família. O 
estudo das escrituras pode ajudar-nos a conhecer o Pai Celestial e Jesus Cristo, 
dar-nos forças para resistir às tentações e fortalecer-nos em nossos desafios.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. A seu ver, o que ajudará 
os rapazes a compreender a importância do estudo das escrituras?

Josué 1:8; II Timóteo 3:16–17; 1 Néfi 
15:24; 2 Néfi 32:3; Alma 17:2–3; Helamã 
3:29–30; D&C 18:33–36; 21:4–6; 84:85 
(Bênçãos do estudo das escrituras)

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, pp. 14–15, 38–39, 62–63

Ezra Taft Benson, “O Poder da Pala-
vra”, A Liahona, julho de 1986

Richard G. Scott, “O Poder das Escritu-
ras”, A Liahona, novembro de 2011, p. 6

D. Todd Christofferson, “A Bênção 
das Escrituras”, A Liahona, maio de 
2010, p. 32

“Escrituras”, Sempre Fiéis , 2004,  
pp. 67–71

Vídeo: “Cumprir Seu Dever para com 
Deus”

Vídeo: “O Livro de Mórmon: Mensa-
gens do Céu”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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.

De que modo o estudo das 
escrituras tem sido uma 
bênção em sua vida? Que 
experiências você pode 
relatar aos rapazes?

A seu ver, que versículos 
das escrituras podem ser 
significativos para os rapa-
zes do quórum? O que 
você pode fazer para aju-
dar os rapazes a tornar seu 
estudo das escrituras mais 
significativo e eficaz?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que pensem num 
objeto que represente o que foi ensi-
nado e aprendido na aula da semana 
passada. Peça-lhes que digam o que 
o objeto tem a ver com o que apren-
deram. 

• Convide os rapazes a compartilhar 
uma de suas escrituras favoritas em 
duplas ou com o quórum inteiro. 
Incentive-os também a contar uma 
experiência que tiveram que tornou a 
passagem significativa para eles. O 
que os rapazes aprenderam com essas 
experiências sobre a importância das 
escrituras?

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar cada rapaz a fazer um plano para criar ou fortalecer o 
hábito regular de estudar as escrituras. Dê tempo aos rapazes durante a reunião do quó-
rum para escrever planos em seus livretos Dever para com Deus. Incentive-os a com-
partilhar seus planos com os outros, e em futuras reuniões do quórum, convide-os a 
compartilhar experiências que tiveram ao cumprir seus planos.

• Oriente os rapazes a abrir o livreto 
Dever para com Deus na página 14 ou 
38. Dê a cada membro do quórum a 
atribuição de ler uma das escrituras 
destas páginas (ver também as escri-
turas relacionadas neste esboço). Peça 
aos membros do quórum que pro-
curem e compartilhem palavras que 
descrevam como devemos estudar as 
escrituras e as bênçãos que recebere-
mos ao estudarmos as escrituras. 
Convide-os a fazer planos para come-
çar ou fortalecer o hábito do estudo 
regular das escrituras (ver Dever para 
com Deus, na página 15, 39, ou 63).

• Peça a cada rapaz que reflita sobre 
uma das perguntas a seguir: Como o 
estudo das escrituras afeta minha 
capacidade de guardar os mandamen-
tos? Como o estudo das escrituras 

afeta meu relacionamento com minha 
família? Como o estudo das escrituras 
afeta meu relacionamento com Deus? 
Peça aos rapazes que externem seus 
pensamentos para o quórum (ver 
Dever para com Deus, p. 62). Convi-
de-os a consultar a página 15, 39, ou 
63 do livreto Dever para com Deus e 
escrever os planos para melhorar seu 
estudo pessoal das escrituras.

• Peça aos membros do quórum que 
leiam trechos de um dos discursos 
sugeridos neste esboço. Peça-lhes que 
compartilhem o que aprenderam 
sobre as escrituras e as bênçãos do 
estudo das escrituras. Quando eles 
viram o poder do estudo das escritu-
ras em sua própria vida?

Dica de ensino

“O Espírito deve estar pre-
sente para que uma mensa-
gem do evangelho seja 
levada ao coração dos alu-
nos (ver 2 Néfi 33:1; D&C 
42:14). Portanto, utilize 
métodos que proporcio-
nem um clima adequado à 
aula e convidem o Espí-
rito.” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 91).



• Convidar os rapazes para assistir 
ao vídeo “O Livro de Mórmon: Men-
sagens do Céu” ou ler “A Importância 
do Estudo Diário das Escrituras” de 
Sempre Fiéis (páginas 67–71). Peça-lhes 
que procurem respostas à pergunta 
“Por que é importante que eu estude 
as escrituras?” Peça que eles 

compartilhem o que encontraram. 
Peça a alguns rapazes que digam 
como estudam as escrituras. Com a 
permissão do bispo, você pode convi-
dar um pai ou outro membro da ala 
para compartilhar brevemente como 
estuda as escrituras.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem por que é importante 
estudar as escrituras? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar seu plano de estudo 
pessoal das escrituras com o quórum. 
 

• Explicar-lhes que durante a reunião 
do quórum nas semanas seguintes, os 
membros do quórum serão convida-
dos a compartilhar uma escritura que 
leram durante a semana e explicar por 
que é significativa para eles.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador usava as escri-
turas para ensinar e testifi-
car a respeito de Sua 
missão. Ensinava as pes-
soas a ponderar as escritu-
ras por si mesmas e a 
usá-las a fim de encontrar 
respostas para suas pró-
prias dúvidas. Como você 
pode ajudar os rapazes a 
usar as escrituras para 
achar respostas para suas 
dúvidas?



Recursos Selecionados

Extraído de “Escrituras”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 67–68

A Importância do Estudo Diário das Escrituras

O principal propósito das escrituras é testificar de 
Cristo, ajudar-nos a vir a Ele e a proporcionar-nos a 
vida eterna (ver João 5:39; 20:31; 1 Néfi 6:4; Mosias 
13:33–35). O profeta Mórmon testificou:

“(...) vemos que quem o desejar poderá aderir à 
palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao 
meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifí-
cios do diabo; e guiará o homem de Cristo por um 
caminho estreito e apertado, através daquele abismo 
eterno de miséria que foi preparado para tragar os 
iníquos —

E depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão 
direita de Deus no reino dos céus, para sentar-se 
com Abraão e Isaque e Jacó; e com todos os nossos 
santos pais, para não mais sair” (Helamã 3:29–30).

Os profetas atuais aconselham-nos a estudar as escri-
turas todos os dias, tanto individualmente como em 
família. Eles nos incentivam, como Néfi incentivou 
seus irmãos, a aplicarem as escrituras a eles mesmos, 
descobrindo maneiras nas quais os relatos sagrados 
da antiguidade se aplicam à nossa vida hoje (ver 1 
Néfi 19:23–24). Eles nos exortam a “[examinar] as 
Escrituras” (João 5:39) e a “[banquetearmo-nos] com 
as palavras de Cristo” (2 Néfi 32:3).

Você se beneficiará grandemente se seguir esse con-
selho. Diariamente, o estudo significativo das escri-
turas ajuda-nos a ser receptivos aos sussurros do 
Espírito Santo. Ele edifica a nossa fé, fortifica-nos 
contra a tentação e ajuda-nos a aproximar-nos de 
nosso Pai e de Seu Amado Filho. 

Desenvolva um plano para o seu estudo pessoal das 
escrituras. Considere a possibilidade de reservar 
algum tempo a cada dia para o estudo das escritu-
ras. Durante esse tempo, leia com cuidado, pres-
tando atenção aos sussurros do Espírito. Peça ao Pai 
Celestial que o ajude a saber o que Ele deseja que 
você aprenda e faça.

Continue a ler as escrituras, especialmente o Livro 
de Mórmon, por toda a vida. Você descobrirá tesou-
ros nas escrituras continuamente, encontrando novo 
significado e novas aplicações delas ao estudá-las 
em diferentes estágios da vida.

Se você é casado reserve algum tempo a cada dia 
para ler as escrituras em família. Esse esforço pode 
ser difícil, mas ele produzirá resultados maravilho-
sos e eternos. Sob a direção do Espírito, planeje a lei-
tura de escrituras que atendam às necessidades de 
sua família. Não tenha receio de ler as escrituras para 
as crianças pequenas. A linguagem desses registros 
sagrados tem poder para tocar até os mais jovens.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Por que é importante ouvir  
e seguir os profetas vivos?
Apoiamos os membros da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Após-
tolos como profetas, videntes e reveladores. Seus ensinamentos refletem a von-
tade de Deus. Eles nos dão instruções, advertências e conselhos do Senhor para 
nossos dias. Somos abençoados com segurança, paz e força espiritual ao ouvir 
e seguir seus conselhos.

Preparar-se espiritualmente

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

Amós 3:7; D&C 1:4, 37–38; Moisés 
6:26–38 (O Senhor Se comunica 
conosco por meio de Seus profetas)

D&C 21:1, 4–7 (O Senhor promete 
grandes bênçãos a quem segue o 
profeta)

D. Todd Christofferson, “A Doutrina de 
Cristo”, A Liahona, maio de 2012, p. 86

Henry B. Eyring, “Confiar em Deus e, 
Então, Fazer”, A Liahona, novembro 
de 2010, p. 70

Claudio R. M. Costa, “Obediência aos 
Profetas”, A Liahona, novembro de 
2010, p. 11

Vídeo: “Sentinelas na Torre”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 conselhos dados pelos 
profetas vivos você já apli-
cou em sua vida? Como 
você foi abençoado por 
seguir esses conselhos?

Por que é importante que 
os rapazes de seu quórum 
tenham um testemunho 
dos profetas vivos? Como 
você pode ajudá-los a per-
ceber o privilégio que é 
contar com profetas vivos 
para guiá-los hoje?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Escolha uma palavra-chave da lição 
da semana passada e convide um 
membro do quórum para fazer um 
desenho para ajudar os demais mem-
bros do quórum a adivinhar a pala-
vra. Peça ao quórum que explique por 
que essa palavra foi importante na 
aula passada.

• Mostre fotografias da Primeira Pre-
sidência e do Quórum dos Doze 
Apóstolos (como as que aparecem na 
edição da conferência geral da revista 
A Liahona). Preste testemunho de que 
todos esses homens são profetas, 
videntes e reveladores. Que mensa-
gens os rapazes se lembram de ter 
ouvido de um membro da Primeira 
Presidência ou do Quórum dos Doze?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a entender a impor-
tância de seguir os profetas vivos. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Dê a cada rapaz uma das escrituras 
sugeridas neste esboço e peça-lhes 
que procurem motivos pelos quais 
precisamos de um profeta e as bên-
çãos resultantes de seguir o profeta. 
Peça-lhes que externem seus 
pensamentos.

• Dê a cada rapaz uma cópia do dis-
curso do Élder Claudio R. M. Costa 
“Obediência aos Profetas” e peça-lhes 
que escolham um ou mais dos 14 
princípios que o Élder Costa descreve 
e leiam sobre o assunto. Peça a cada 
rapaz que explique ao quórum o prin-
cípio escolhido e o que ele ensina 
sobre a obediência aos profetas vivos. 
Por que os rapazes sentem que esses 
princípios são importantes para nós 
como portadores do sacerdócio?

• Peça aos membros do quórum que 
imaginem que um amigo de outra 
religião lhes tenha perguntado: “Por 
que vocês têm um profeta?” “Como é 
seu profeta?” ou “O que o profeta já 
lhes disse?” Como os rapazes 
responderiam?

• Mostre o vídeo “Sentinelas na 
Torre”. Peça aos rapazes que relatem 
o que aprenderam sobre a importân-
cia de seguir ao profeta. Examine com 
eles o título dos discursos mais recen-
tes do Presidente Thomas S. Monson 
nas conferências gerais e discuta quais 
são as advertências do profeta em 
relação à atualidade.

Dica de ensino

“Devemos estudar as escri-
turas, os ensinamentos dos 
profetas dos últimos dias, e 
as lições cuidadosamente, a 
fim de certificarmo-nos de 
ter entendido corretamente 
a doutrina antes de a ensi-
narmos” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999, p. 52).



Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem por que é importante 
ouvir e seguir os profetas vivos? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles 
têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse 
assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Externar seus sentimentos sobre a 
oportunidade de conhecer e seguir os 
profetas vivos.

• Pedir aos membros do quórum que 
compartilhem uma experiência em 
que seguiram o profeta e como isso 
influenciou sua vida.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador fazia pergun-
tas àqueles a quem ensi-
nava e dava-lhes 
oportunidades de fazer 
suas próprias perguntas. 
Que perguntas você pode 
fazer para ajudar os rapa-
zes a pensar nos profetas 
vivos e ter sentimentos 
profundos em relação a 
eles? Como você pode 
demonstrar que está inte-
ressado nas respostas 
deles?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Cláudio R. M. Costa, 
“Obediência aos Profetas”, Ensign ou A Liahona, 
novembro de 2010, pp. 11–13

Em 1980, quando o Presidente Ezra Taft Benson ser-
viu como Presidente do Quórum dos Doze Apósto-
los, ele nos passou uma vigorosa mensagem sobre a 
obediência aos profetas, durante um devocional da 
BYU no Marriott Center. Esse grande discurso inti-
tulado “Quatorze Princípios Fundamentais para 
Seguir o Profeta”, tocou meu coração. Fez-me sentir 
bem por ter tomado a decisão de seguir os profetas 
pelo resto de minha vida, quando aceitei o batismo 
na verdadeira Igreja do Senhor.

Gostaria de compartilhar com vocês alguns dos 
princípios que o Presidente Benson ensinou:

Primeiro O profeta é o único homem que fala pelo Senhor 
em todas as coisas. (Devotional Speeches of the Year, 
1980, p. 26). (…)

Segundo princípio: O profeta vivo é mais importante 
para nós do que as obras-padrão. (“Quatorze Princí-
pios”, p. 26). (…)

Terceiro princípio: O profeta vivo é mais importante para 
nós do que um profeta morto. (“Quatorze Princípios”, p. 
27). (…)

Quarto princípio: O profeta nunca fará a Igreja se des-
viar. (“Quatorze Princípios”, p. 27). (…)

Quinto princípio: O profeta não precisa de nenhum trei-
namento específico ou de credenciais terrenas para falar 

sobre qualquer assunto ou agir quanto a qualquer ques-
tão, a qualquer momento. (“Quatorze Princípios”,  
p. 27). (…)

“Sexto: O profeta não precisa dizer “Assim disse o 
Senhor” para dar-nos escritura. (…)

“Sétimo: O profeta nos diz o que precisamos saber, nem 
sempre o que queremos saber. (“Quatorze Princípios”, 
pp. 27–28). (…)

Oitavo princípio: O profeta não se limita à razão 
humana. (…)

“Nono: O profeta pode receber revelação sobre qualquer 
assunto —  temporal ou espiritual. (…)

“Décimo: O Profeta pode envolver-se em questões cívi-
cas. (…)

“Décimo primeiro: Os dois grupos de pessoas com 
maiores dificuldades de seguir o profeta são os orgulhosos 
que são doutos e os orgulhosos que são ricos. (…)

“Décimo segundo: O profeta não será necessariamente 
popular no mundo, nem entre os que são do mundo. (…)

“Décimo terceiro: O profeta e seus conselheiros consti-
tuem a Primeira Presidência — o quórum mais elevado 
da Igreja. (…)

“Décimo quarto: O profeta e a presidência — o profeta 
vivo e a Primeira Presidência — siga-os e receba as bên-
çãos; rejeite-os e sofra” (“Quatorze Princípios”, p. 29).



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Como posso receber  
revelação pessoal?
Cada um de nós tem direito à revelação pessoal para guiar nossa vida. A fim de 
receber revelação pessoal, devemos preparar-nos vivendo dignamente e estu-
dando e ponderando as escrituras. Se buscarmos e pedirmos, Deus revelará 
Sua vontade para nós por meio do Espírito Santo.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que 
você sente inspirado a compartilhar com os rapazes?

I Reis 19:9–12; Helamã 5:30; D&C 
6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Maneiras 
de o Espírito falar a nós)

João 14:26–27 (O Espírito Santo pode 
ajudar-nos a lembrar de todas as coi-
sas e sentir a paz)

Éter 2–3; D&C 9:7–9 (A revelação pes-
soal deve vir acompanhada de refle-
xão e estudo pessoal)

Henry B. Eyring, “Onde Está o Pavi-
lhão?”, A Liahona, novembro de 2012, 
p. 72

Richard G. Scott, “Como Obter Reve-
lação e Inspiração para a Vida Pes-
soal”, A Liahona, maio de 2012, p. 45

David A. Bednar, “O Espírito de Reve-
lação”, A Liahona, maio de 2011, p. 87

“Aprender a Reconhecer os Sussurros 
do Espírito”, Pregar Meu Evangelho, 
1999, pp. 98–100

“Revelação”, Sempre Fiéis, 2003,  
pp. 155–159

Vídeos: “Padrões de Luz: O Espírito 
de Revelação”, “Ouvir Sua Voz”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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.

Como você sabe que rece-
beu revelação pessoal? 
Como o fato de aprender a 
reconhecer a revelação 
pessoal abençoou sua 
vida?

Por que é importante para 
os rapazes compreende-
rem como receber revela-
ção pessoal? Como a 
revelação pessoal pode 
ajudar os portadores do 
Sacerdócio Aarônico a 
cumprir seus deveres no 
sacerdócio? Como você vai 
ajudá-los a aprender a 
reconhecer a revelação 
pessoal?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Como a lição da semana passada 
afetou a vida dos rapazes? O que fize-
ram de diferente por causa do que 
aprenderam? Que bênçãos resultaram 
de suas ações?

• Escreva no quadro “Sei que estou 
recebendo revelação pessoal quando 
���������”. Pergunte aos rapazes 
como completariam essa frase. Convi-
de-os a continuar a ponderar esta 
declaração durante a aula e procurar 
respostas adicionais.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a entender como rece-
ber revelação pessoal. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em seu quórum:

• Pergunte aos rapazes se sabem o 
que é um pavilhão e qual é seu propó-
sito. Convide os rapazes a ler D&C 
121:1–4, no qual Joseph Smith des-
creve o sentimento de separação Deus 
por um “pavilhão” ou cobertura 
(incentive-os a ler o cabeçalho da 
seção também para adquirir o con-
texto histórico). Nesses versículos, o 
que o pavilhão representa? Convide 
os rapazes a ler as histórias do Presi-
dente Henry B. Eyring sobre o recebi-
mento de revelação a respeito de sua 
profissão (em seu discurso “Onde 
Está o Pavilhão?”), e peça-lhes a lista 
de coisas que pode criar um pavilhão 
entre nós e Deus e maneiras pelas 
quais podemos remover esse pavi-
lhão. Há outras coisas que podem 
pensar para adicionar a sua lista? 
Convide-os a ponderar o que vão 
fazer para melhorar a comunicação 
com o Pai Celestial.

• Escreva no quadro as escrituras 
sugeridas neste esboço. Designe uma 
delas a cada rapaz e peça-lhe que 
identifique o que ela ensina a res-
peito de como o Espírito Santo Se 
comunica conosco. Diga aos rapazes 
que escrevam no quadro, ao lado de 
cada referência das escrituras, o que 
encontrarem.  Convidar os rapazes a 
compartilhar quaisquer experiências 
que tiveram em que o Espírito Santo 
falou a eles em uma das seguintes 
maneiras. Eles já buscaram ou rece-
beram revelação pessoal para guiá-
los no cumprimento de seus deveres 
do sacerdócio? Você também pode 
contar uma experiência que teve.

• Faça uma cópia do gráfico que está 
nas páginas 99–100 de Pregar Meu 
Evangelho para cada rapaz. Convide 
os rapazes a analisar o gráfico e sua 
descrição de como o Espírito Santo Se 
comunica conosco. Peça-lhes que 

Dica de ensino

“Talvez a maior tentação 
do professor que estiver 
tendo dificuldade para 
manter a atenção da 
turma seja utilizar histó-
rias sensacionalistas. Há 
muitas delas, de origem 
bastante questionável, cir-
culando continuamente 
pela Igreja. (…) Elas não 
são instrumentos didáti-
cos: a convicção e o teste-
munho não se baseiam 
nesse tipo de relato” 
(Joseph F. McConkie, em 
Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 53).



escrevam sobre uma época em que 
tiveram alguns dos sentimentos, pen-
samentos ou impressões descritos no 
quadro. Convide alguns rapazes para 
contar suas experiências ao restante 
do quórum.

• Convide os rapazes a ler a seção 
intitulada “Padrões de Revelação” do 
discurso do Élder David A. Bednar 
“O Espírito de Revelação” ou assista 
ao vídeo “Padrões de Luz: O Espírito 
de Revelação”. Peça-lhes que identifi-
quem frases que expliquem como o 
Espírito Santo Se comunica conosco. 
Por que é importante para os portado-
res do Sacerdócio Aarônico compreen-
der como o Espírito Santo Se 
comunica? Como Ele pode ajudar 
com as decisões importantes que 
devemos tomar? Peça aos rapazes que 

enumerem algumas decisões impor-
tantes que precisarão tomar nos próxi-
mos anos. Com a permissão do bispo, 
convide portadores do sacerdócio 
exemplares da ala para contar como 
buscaram revelação pessoal para 
tomar decisões semelhantes.

• Mostre o vídeo “Ouvir Sua Voz”, e 
peça aos rapazes que atentem para as 
coisas que os jovens neste vídeo fize-
ram para preparar-se para receber 
revelação pessoal. Quais são algumas 
outras maneiras de nos preparar? (ver 
3 Néfi 17:2–3; D&C 9:7–8). Incentive 
os membros do quórum a aceitar o 
desafio que os jovens no vídeo aceita-
ram e convide-os a compartilhar suas 
experiências em uma reunião futura 
do quórum.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor como 
receber revelação pessoal? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Contar experiências que teve ao 
buscar e receber revelação pessoal.

• Convidar os membros do quórum a 
procurar maneiras pelas quais podem 
melhorar seu serviço no sacerdócio 
buscando revelação pessoal.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava 
Seus seguidores a agir com 
fé e a viver as verdades 
que Ele ensinava. Concen-
trava-Se em ajudá-los a 
viver o evangelho de todo 
o coração dando-lhes 
experiências de aprendi-
zado marcantes. Como 
você pode ensinar os rapa-
zes a agir com fé e viver as 
verdades que aprendem?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder David A. Bednar, “O Espí-
rito de Revelação”, Ensign ou A Liahona, maio de 2011, 
pp. 87–90

As revelações são concedidas de várias maneiras, 
inclusive, por exemplo, por meio de sonhos, visões, 
conversas com mensageiros celestiais e inspiração. 
Algumas revelações são recebidas imediata e inten-
samente; outras são reconhecidas gradual e sutil-
mente. As duas experiências com a luz que descrevi 
nos ajudam a compreender melhor esses dois 
padrões básicos de revelação.

Uma luz acendida em um quarto escuro é como 
receber uma mensagem de Deus rápida, completa e 
integralmente. Muitos de nós já vivenciamos esse 
padrão de revelação ao recebermos respostas a ora-
ções sinceras ou proteção e orientação necessárias, 
de acordo com a vontade de Deus e a Seu tempo. 
Descrições de tais manifestações imediatas e inten-
sas encontram-se nas escrituras, na história da Igreja 
e são evidenciadas na vida de muitos. De fato, tais 
milagres poderosos ocorrem. No entanto, esse 
padrão de revelação tende a ser mais raro e 
incomum. 

O aumento gradual de luz que irradia do sol nas-
cente é como receber uma mensagem de Deus 
“linha sobre linha, preceito sobre preceito” (2 Néfi 
28:30). Mais frequentemente, a revelação vem em 
pequenos incrementos ao longo do tempo e é dada 
de acordo com o desejo, a dignidade e a preparação. 
Essas comunicações do Pai Celestial gradual e man-
samente “[destilam-se] sobre [nossa] alma como o 

orvalho do céu” (D&C 121:45). Esse padrão de reve-
lação tende a ser mais comum do que raro e está 
evidente nas experiências de Néfi, enquanto ele 
experimentava diversas abordagens para obter as 
placas de latão de Labão (ver 1 Néfi 3–4). Por fim, 
ele foi levado pelo Espírito a Jerusalém “não 
sabendo de antemão o que deveria fazer” (1 Néfi 
4:6). Tampouco ele aprendeu a construir um navio 
de projeto inusitado, de uma só vez; ao contrário, o 
Senhor mostrou a Néfi “de tempos em tempos, de 
que maneira [ele] deveria trabalhar as madeiras do 
navio” (1 Néfi 18:1). 

Tanto a história da Igreja quanto nossa vida pessoal 
estão repletas de exemplos do padrão estabelecido 
pelo Senhor para recebermos revelação “linha sobre 
linha, preceito sobre preceito”. Por exemplo, as ver-
dades fundamentais do evangelho restaurado não 
foram dadas ao Profeta Joseph Smith todas de uma 
vez no Bosque Sagrado. Esses tesouros inestimáveis 
foram revelados à medida que as circunstâncias e a 
ocasião eram propícias. (…) 

Como membros da Igreja, tendemos a enfatizar 
tanto as maravilhosas e dramáticas manifestações 
espirituais, que podemos deixar de apreciar e até 
podemos subestimar o padrão costumeiro pelo qual 
o Espírito Santo realiza Sua obra. A própria “simpli-
cidade do método” (1 Néfi 17:41) de receber aos 
poucos impressões espirituais pequenas, que a 
longo prazo e na totalidade constituem a resposta 
desejada ou a orientação necessária, pode levar-nos 
a “[olhar] para além do marco” (Jacó 4:14).



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Como posso tornar minhas 
orações mais significativas?
O Pai Celestial nos ama e deseja que nos comuniquemos com Ele por meio da 
oração. Quando oramos, devemos dizer ao Pai Celestial o que sentimos no 
coração. Não devemos repetir palavras ou frases sem sentido. Por meio da ora-
ção fervorosa e sincera, podemos sentir a proximidade de nosso Pai Celestial.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude estes recursos em espírito de oração. O que você gostaria que os 
rapazes descobrissem a respeito da oração?

Lucas 22:41–42; Helamã 10:5; D&C 
46:30–31 (Devemos buscar a vontade 
de Deus ao orar)

3 Néfi 14:7; D&C 9:7–8 (A oração deve 
vir sempre acompanhada de esforço 
diligente)

3 Néfi 17–19 (Jesus Cristo ora com os 
nefitas e ensina sobre a oração)

Morôni 10:3–5 (Orar com fé, com um 
coração sincero e real intenção)

Guia para Estudo das Escrituras, 
“Oração”

David A. Bednar, “Pedir com Fé”,  
A Liahona, maio de 2008, p. 94

David A. Bednar, “Orar Sempre”,  
A Liahona, novembro de 2008, p. 41

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, p. 38

“Oração”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 120–125

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 significa-
tivas você já teve com a 
oração? O que essas expe-
riências lhe ensinaram 
sobre a comunicação com 
o Pai Celestial? O que você 
fez para tornar suas ora-
ções mais significativas?

Quando você ouviu os 
rapazes de seu quórum 
orar? Como você pode aju-
dá-los a tornar suas ora-
ções mais significativas? 
De que forma a compreen-
são de como se comunicar 
com o Pai Celestial pode 
ajudá-los agora e no 
futuro?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Peça aos rapazes que façam um 
desenho que represente algo que 
aprenderam na lição da semana pas-
sada e convide-os a mostrá-lo. O que 
eles fizeram para viver o que apren-
deram? Eles têm dúvidas ou ideias 
adicionais sobre o que aprenderam?

• Peça aos rapazes que façam uma 
lista de maneiras de se comunicar 
com as pessoas. Como esses métodos 
de comunicação são semelhantes a 
orar ao Pai Celestial? Em que dife-
rem? Que dúvidas os rapazes têm 
sobre a oração?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a entender como tor-
nar suas orações mais significativas. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma 
ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Convide os rapazes a encontrar nas 
escrituras um exemplo de oração que 
achem inspiradora (se necessário, 
sugira que leiam as escrituras relacio-
nadas neste esboço). Peça-lhes que 
relatem o que acharam e o que apren-
deram sobre a oração com o exemplo.

• Convide os rapazes a ler uma escri-
tura a respeito da oração (como as 
sugeridas neste esboço). Peça-lhes que 
escrevam um princípio sobre a oração 
que aprenderam com a escritura e um 
exemplo desse princípio em sua vida 
ou na vida dos outros. Convide-os a 
compartilhar com outro membro do 
quórum o que escreveram. O que os 
rapazes aprenderam uns com os 
outros que podem ajudá-los a tornar 
suas orações mais significativas?

• Dê a cada membro do quórum uma 
cópia de um dos discursos do Élder 
David A. Bednar sugeridos neste 
esboço. Peça-lhes que sublinhem con-
selhos práticos dados pelo Élder 

Bednar para ajudar a tornar nossas 
orações mais significativas. Convide 
os rapazes a relatar o que acharam. 
Em seguida, peça-lhes que imaginem 
estar ensinando alguém a orar. O que 
eles ensinariam e como o fariam? 
Considere a possibilidade de usar a 
dramatização como recurso didático.

• Divida os capítulos 17, 18, e 19 de 3 
Néfi, entre os rapazes. Então peça aos 
rapazes que leiam as seções designa-
das e compartilhem o que aprende-
ram a respeito da oração, do exemplo 
e dos ensinamentos de Jesus Cristo e 
do exemplo de Seus discípulos.

• Dê a cada rapaz a atribuição de 
estudar um dos princípios da oração 
discutidos em Sempre Fiéis, páginas 
120–125 ou o verbete sobre a oração 
no Guia para Estudo das Escrituras. 
Peça-lhes que ensinem ao quórum o 
que aprenderam. Incentive os rapazes 
a utilizar exemplos pessoais ao 
ensinar.

Dica de ensino

“Depois que uma pessoa 
responder a uma pergunta 
ou fizer um comentário, 
peça às demais que com-
plementem o que foi dito 
ou expressem uma opinião 
diferente. Quando alguém 
fizer uma pergunta, devol-
va-a à turma em vez de res-
ponder. Diga, por exemplo: 
‘Alguém gostaria de res-
ponder a essa pergunta?’” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 67).



• Com o quórum, trabalhe na pri-
meira atividade de aprendizado da 
página 38 do livreto Dever para com 
Deus. Dê tempo aos rapazes na 

reunião do quórum para escrever ou 
revisar seu plano para estabelecer o 
hábito de orações regulares (ver a 
página 15, 39 ou 63).

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem como tornar as 
orações mais significativas? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar seu plano para criar 
o hábito de orações regulares.

• Relatar experiências pessoais que 
lhe ensinaram o poder da oração.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador amava as pes-
soas a quem ensinava e 
orava por elas. Quando 
passamos a conhecer e 
amar as pessoas a quem 
ensinamos, oramos por 
elas pelo nome e pedimos 
ajuda para desafios especí-
ficos e oportunidades que 
estejam ocorrendo em sua 
vida.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder David A. Bednar, “Orar 
Sempre” Ensign ou A Liahona, novembro de 2008, p. 41

Em termos simples, a oração é a comunicação entre o 
Pai Celestial e Seus filhos e filhas aqui na Terra. “Assim 
que aprendemos o verdadeiro relacionamento que 
temos com Deus (ou seja, que Deus é nosso Pai, e nós 
somos Seus filhos), então a oração imediatamente se 
torna algo natural e instintivo para nós” (Bible Dictio-
nary, “Prayer”, p. 752). Somos ordenados a orar sempre 
ao Pai em nome do Filho (ver 3 Néfi 18:19–20). Recebe-
mos a promessa de que, se orarmos com sinceridade 
pelo que é certo e bom, e que esteja de acordo com a 
vontade de Deus, podemos ser abençoados, protegidos 
e orientados (ver 3 Néfi 18:20; D&C 19:38). (…) 

Pode haver coisas em nosso caráter ou comporta-
mento ou que tenham a ver com nosso crescimento 
espiritual sobre as quais precisamos aconselhar-nos 
com o Pai Celestial na oração matinal. Depois de 
expressar nossos devidos agradecimentos pelas bên-
çãos recebidas, suplicamos por entendimento, orienta-
ção e ajuda para fazer as coisas que não conseguimos 
fazer somente com nossas forças. Por exemplo, ao 
orar, podemos: 

• Refletir sobre as ocasiões em que falamos de 
modo ríspido ou impróprio com as pessoas que 
mais amamos.

• Reconhecer que sabemos agir de modo melhor, 
mas nem sempre o fazemos de acordo com nosso 
conhecimento.

• Expressar remorso por nossas fraquezas e por não 
nos esforçarmos mais para abandonar o homem 
natural.

• Decidir que seguiremos mais plenamente o exem-
plo do Salvador em nossa vida.

• Suplicar por mais forças para agir melhor e tor-
nar-nos melhores.

Uma oração assim é uma parte vital da preparação 
espiritual para nosso dia.

Durante o dia, mantemos uma prece no coração 
pedindo ajuda e orientação contínuas, como Alma 
sugeriu: “Que todos os teus pensamentos sejam diri-
gidos ao Senhor” (Alma 37:36).

Percebemos que, nesse dia em particular, haverá oca-
siões em que normalmente teríamos a tendência de 
falar asperamente, mas não o fazemos, ou que pode-
ríamos sentir raiva, mas não sentimos. Discernimos a 
ajuda e o fortalecimento celeste e humildemente reco-
nhecemos as respostas a nossa oração. Ao reconhecer-
mos isso, fazemos uma silenciosa oração de 
agradecimento. 

No final do dia, ajoelhamo-nos novamente e presta-
mos contas a nosso Pai. Examinamos os acontecimen-
tos do dia e expressamos sincero agradecimento pelas 
bênçãos e pela ajuda que recebemos. Arrependemo-
nos e, com a ajuda do Espírito do Senhor, identifica-
mos maneiras pelas quais podemos agir melhor e 
tornarnos melhores no dia seguinte. Assim, a oração 
que fazemos à noite é um desenvolvimento e a conti-
nuação da que fizemos pela manhã. E também nos 
prepara para que façamos uma oração significativa na 
manhã seguinte.

A oração que fazemos pela manhã e à noite, e todas as 
que fazemos durante o dia, não são acontecimentos 
isolados e separados, mas estão interligadas entre si a 
cada dia, ao longo de dias, semanas, meses e até anos. 
Isso faz parte da maneira pela qual cumprimos o con-
selho que lemos nas escrituras de “orar sempre” 
(Lucas 21:36; 3 Néfi 18:15, 18; D&C 31:12). Essas ora-
ções significativas nos ajudam a receber as maiores 
bênçãos que Deus reservou para Seus filhos fiéis.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Como posso fortalecer  
meu testemunho?
O testemunho é a certeza espiritual da verdade dada pelo Espírito Santo. Como 
membros da Igreja, temos a oportunidade e a responsabilidade sagradas de 
adquirir nosso próprio testemunho. Se buscarmos um testemunho por meio do 
estudo, da oração e da prática do evangelho, o Espírito Santo nos ajudará a 
saber por nós mesmos que o evangelho é verdadeiro.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. A seu ver, o que vai 
inspirar os rapazes a adquirir um testemunho?

João 7:16–17 (Se fizermos a vontade 
do Senhor, vamos adquirir um 
testemunho)

I Coríntios 2:9–13; Alma 5:45–46; D&C 
8:2–3 (O Espírito Santo testifica da 
verdade)

Tiago 1:5; 1 Néfi 10:17–19; 15:11; 3 Néfi 
18:20; Morôni 10:3–5 (Para adquirir 
um testemunho, precisamos pedir e 
buscar)

Mosias 26:3; Alma 12:11 (Obstáculos à 
obtenção de um testemunho)

D&C 9:7–9 (Devemos estudar por nós 
mesmos antes de pedir)

Dieter F. Uchtdorf, “À Espera, na 
Estrada para Damasco”, A Liahona, 
maio de 2011, p. 70 (Ver também o 
vídeo “À Espera, na Estrada para 
Damasco”)

Quentin L. Cook, “Podeis Agora Sen-
tir Isso? ” A Liahona, novembro de 
2012, p. 6

“Um Testemunho da Verdade”, Ensi-
namentos dos Presidentes da Igreja: 
David O. McKay, 2003, pp. 177–184

“Testemunho”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 189–191

Vídeo: “O Primeiro Passo”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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.

Como você adquiriu seu 
próprio testemunho? 
Como seu testemunho 
influenciou sua vida como 
marido, pai, portador do 
sacerdócio e discípulo de 
Cristo?

O que você sabe sobre o 
testemunho dos rapazes 
de seu quórum? Como o 
fato de ter um testemunho 
forte influenciará a vida 
deles agora e no futuro? O 
que você pode fazer para 
incentivar os membros do 
quórum a fortalecer seu 
testemunho?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Convide os rapazes a contar expe-
riências que tiveram ao aplicar um 
princípio da aula passada. Se desejar, 
relate uma de suas próprias experiên-
cias para ajudar a iniciar a conversa.

• Dê a cada rapaz um papel e peça-
lhe que faça uma lista de coisas a res-
peito do evangelho que ele sabe serem 
verdadeiras. Dê aos rapazes alguns 
minutos para escrever suas respostas. 

Convide-os a compartilhar o que 
escreveram e como vieram a conhecer 
essas coisas. Você pode compartilhar a 
história de como o Presidente David 
O. McKay adquiriu um testemunho 
(ver Ensinamentos dos Presidentes da 
Igreja: David O. McKay, pp. 177–179). 
O que os rapazes aprenderam com 
essa história sobre a adquirir ou forta-
lecer seu próprio testemunho?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a aprender como 
adquirir seu próprio testemunho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Convide um membro do quórum 
para ensinar uma parte desta lição. 
Ele poderia fazer isso como parte de 
seu plano do Dever para com Deus de 
aprender e ensinar sobre a oração e 
revelação pessoal (ver “Entender a 
Doutrina”, página 18, 42, ou 66).

• Peça a alguns rapazes que leiam 1 
Néfi 10:17–19 e a outros que leiam 
Alma 5:45–47. O que Néfi e Alma 
fizeram para adquirir seu próprio tes-
temunho? O que mais os rapazes 
podem aprender com esses exemplos? 
Que outros exemplos é possível 
encontrar nas escrituras? Convide-os 
a compartilhar experiências que tive-
ram e que fortaleceram seu testemu-
nho. O que podem fazer para buscar 
mais experiências como essas?

• Peça a cada rapaz que estude uma 
das seções principais do discurso do 
Presidente Dieter F. Uchtdorf “À 
Espera, na Estrada para Damasco” (ou 
mostre o vídeo “À Espera, na Estrada 
para Damasco”). Convide os rapazes a 
olhar para o que o Presidente 
Uchtdorf nos ensina sobre adquirir 
um testemunho e peça-lhes que com-
partilhem o que encontraram. Escreva 
no quadro: “Adquirir um testemunho 
é como ����������”. Convide alguns 
rapazes para vir ao quadro e dizer 
como completariam a frase.

• Peça a cada rapaz que leia uma das 
escrituras deste esboço para encontrar 
maneiras de adquirir e fortalecer um 
testemunho ou coisas que nos impe-
dem de adquirir um testemunho. 

Dica de ensino

“Muitas vezes, uma aula 
contém mais informações 
do que você conseguirá 
passar no tempo de que 
dispõe. Nesses casos, esco-
lha o que será de maior 
utilidade para seus alu-
nos” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 99).



Depois que expuserem algumas 
ideias, peça-lhes que pensem em 
maneiras de ajudar os outros mem-
bros do quórum a fortalecer seu teste-
munho. Como podem ajudar os 
familiares? os amigos da escola?

• Peça a cada rapaz que, enquanto ele 
lê os parágrafos do discurso do Élder 

Quentin L. Cook, “Podeis agora Sentir 
Isso?”, faça uma lista das coisas que 
podem enfraquecer seu testemunho e 
das maneiras pelas quais ele pode ser 
fortalecido. Convide os rapazes para 
compartilhar exemplos que ilustram 
algo de suas listas.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entenderam como adquirir seu 
próprio testemunho? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Prestar testemunho da importância 
de cada pessoa adquirir seu próprio 
testemunho do evangelho.

• Convidar outros membros do quó-
rum para prestar testemunho.

• Pedir aos membros do quórum que 
pensem em coisas que podem fazer 
para fortalecer seu testemunho.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava 
Seus discípulos a testificar 
e, quando o faziam, o Espí-
rito tocava-lhes o coração. 
Pense nos rapazes de sua 
classe e na experiência de 
vida deles. Ao ensinar, 
procure oportunidades 
para os rapazes comparti-
lharem seu testemunho 
sobre as verdades do evan-
gelho — tanto maneiras 
formais quanto informais.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Dieter F. Uchtdorf,  
“À Espera, na Estrada para Damasco” Ensign ou A Lia-
hona, maio de 2011, pp. 70–77

Começamos a Acreditar Um Passo por Vez 

Uma querida irmã tinha sido membro fiel da Igreja 
toda a vida. Mas ela carregava consigo uma tristeza 
secreta. Alguns anos antes, sua filha havia morrido 
depois de uma breve enfermidade, e as feridas 
daquela tragédia ainda a assombravam. Ela se 
angustiava com o profundo questionamento que 
acompanha uma experiência como essa. Admitiu 
francamente que o seu testemunho não era o que 
costumava ser. Sentia que a menos que os céus se 
abrissem para ela, jamais seria capaz de acreditar 
novamente. 

Portanto, estava à espera. 

Existem muitos outros que, por diferentes motivos, 
encontram-se também à espera, na estrada para 
Damasco. Eles adiam a decisão de tornarem-se total-
mente engajados como discípulos. Querem muito 
receber o sacerdócio, mas hesitam em tornarem-se 
dignos desse privilégio. Desejam entrar no templo, 
mas retardam o ato final de fé para se qualificarem. 
Continuam esperando que Cristo lhes seja entregue 
como um quadro de Carl Bloch, para eliminar de 
uma vez por todas as suas dúvidas e temores. 

A verdade é que, aqueles que buscam com diligên-
cia aprender a respeito de Cristo, acabam por conhe-
cê-Lo. Eles recebem pessoalmente um retrato divino 
do Mestre, embora, na maioria das vezes, isso venha 
na forma de uma peça de quebra-cabeça — uma de 
cada vez. Cada peça individual talvez não seja facil-
mente reconhecida como tal — pode não ficar claro 
como ela se relaciona com o todo. Cada peça nos 
ajuda a ver um pouco mais claro o quadro geral. Por 
fim, depois de um número suficiente de peças ter 
sido encontrado, reconhecemos a grande beleza de 

tudo isso. Então, recordando o que vivenciamos, 
vemos que o Salvador havia de fato vindo para ficar 
conosco, afinal — não de uma vez, mas silenciosa e 
serenamente, quase despercebido. 

Essa pode ser a nossa experiência, se avançarmos 
com fé e não ficarmos tempo demasiado à espera, na 
estrada para Damasco.

Extraído do discurso do Élder Quentin Quentin L. Cook, 
“Podeis Agora Sentir Isso?”, Ensign ou A Liahona, 
novembro de 2012, p. 6

Muitos que estão carentes de espiritualidade e de 
comprometimento não se envolveram obrigatoria-
mente em pecados ou transgressões importantes, 
mas fizeram escolhas pouco sensatas. Alguns são 
negligentes em seu cumprimento dos convênios 
sagrados. Outros passam a maior parte do tempo se 
dedicando primordialmente a causas de menor 
importância. Alguns permitem que fortes pontos de 
vista culturais ou políticos enfraqueçam sua lealdade 
ao evangelho de Jesus Cristo. Alguns se imergiram 
em conteúdos da Internet que ampliam, exageram e, 
em alguns casos, inventam falhas de antigos líderes 
da Igreja, tirando conclusões equivocadas que 
podem afetar seu testemunho. Todos os que fizeram 
essas escolhas podem arrepender-se e ser espiritual-
mente renovados.

A imersão nas escrituras é essencial para o sustento 
espiritual (ver João 5:39; Amós 8:11; ver também 
James E. Faust “Um Relacionamento Pessoal com o 
Salvador”, A Liahona, novembro de 1976, p. 58).  A 
palavra de Deus inspira o comprometimento e atua 
como um bálsamo que cura mágoas, raiva ou desilu-
são (ver Alma 30:17). Quando nosso comprometi-
mento diminui por qualquer motivo, parte da 
solução é o arrependimento (ver Alma 42:23–26. O 
comprometimento e o arrependimento estão intima-
mente ligados entre si.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

O que o Presidente Monson 
ensinou aos portadores do 
Sacerdócio Aarônico?
Parte de nosso juramento e convênio como portadores do sacerdócio é receber 
os servos do Senhor, inclusive o profeta vivo e viver de toda palavra que sai da 
boca de Deus (ver D&C 84:36, 44). O Presidente Thomas S. Monson ensinou 
aos portadores do Sacerdócio Aarônico a estarem dispostos a cumprir seu 
dever e a serem dignos disso. Ele nos incentiva a defender princípios justos, 
mesmo que para isso precisemos ficar sozinhos. Ele deseja que compreenda-
mos como usar o sacerdócio para abençoar e servir as pessoas a nossa volta.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estes discursos recentes do Presidente Monson para os 
portadores do sacerdócio:

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

“Dispostos e Dignos para Servir”,A 
Liahona, maio de 2012, p. 66

“Ouse Ficar Sozinho”, A Liahona, 
novembro de 2011, p. 60

Vídeos: “A Obra Missionária: Um 
Dever do Sacerdócio”, “Ouse Ficar 
Sozinho”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 aprendeu com 
o Presidente Monson sobre 
serviço do sacerdócio? 
Como aplicou os ensina-
mentos e o exemplo dele?

Os rapazes de seu quórum 
sabem o que o Presidente 
Monson disse a eles como 
portadores do sacerdócio 
em conferências recentes? 
Como você pode ajudar os 
rapazes a perceber de que 
maneira as mensagens do 
Presidente Monson se apli-
cam à vida deles?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Divida os rapazes em duplas. Peça-
lhes que digam uns aos outros algo de 
que se lembram da lição da semana 
passada.

• Estude com o quórum a seção 
“Deveres do Sacerdócio” do livreto 
Dever para com Deus e escreva os 

deveres no quadro (ver as páginas 23, 
46–47 ou 70–71). O que o Presidente 
Monson ensinou sobre esses deveres? 
Durante a aula, peça aos rapazes que 
acrescentem no quadro tudo o que 
acharem que o Presidente Monson 
ensina sobre seus deveres do 
sacerdócio.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a estudar mensagens 
recentes do Presidente Thomas S. Monson para os portadores do sacerdócio. Seguindo a 
orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua 
classe:

• Dar a cada rapaz uma cópia de um 
dos discursos recentes do Presidente 
Monson aos portadores do sacerdócio 
(ver discursos constantes neste 
esboço). Convide-os a encontrar uma 
história no discurso, contá-la para o 
quórum com suas próprias palavras e 
explicar o que ela ensina sobre o ser-
viço do sacerdócio.

• Convide os rapazes a ler um dos 
discursos recentes do Presidente Mon-
son e encontrar uma frase que gosta-
riam de lembrar. Dê a cada rapaz um 
cartãozinho e peça-lhes que escrevam 
a frase nele. Peça aos membros do 
quórum que mostrem suas frases e 
expliquem por que as escolheram.

• Mostre um ou ambos os vídeos 
sugeridos neste esboço e dê tempo 
aos rapazes para escrever um resumo 
de seus pensamentos e suas impres-
sões. Convide os rapazes a contar ao 

quórum o que escreveram. Como o 
fato de seguir o conselho do Presi-
dente Monson dado nesses vídeos nos 
ajuda a tornar-nos melhores servos do 
sacerdócio?

• Peça aos rapazes que encontrem as 
escrituras usadas pelo Presidente 
Monson para ensinar sobre o serviço 
do sacerdócio. Convide-os a contar 
uns aos outros o que aprenderam com 
essas escrituras. Incentive-os a usar as 
notas de rodapé para achar outras 
escrituras que ensinem sobre o sacer-
dócio. Como eles vão aplicar o que 
encontraram ao cumprir seus deveres 
do sacerdócio?

• Oriente metade do quórum a estu-
dar um dos discursos do Presidente 
Monson à procura de coisas que ele 
aconselha os portadores do sacerdócio 
a fazer. Peça à outra metade que leia o 
mesmo discurso procurando 

Dica de ensino

“Não tente ensinar tudo o 
que existe sobre determi-
nado assunto. É bem pro-
vável que seus alunos já 
possuam algum conheci-
mento do tema. (...) Lem-
bre-se de que sua aula não 
é a única ocasião em que 
eles poderão aprender 
sobre o tema” (Ensino, Não 
Há Maior Chamado, 1999, 
p. 99).



identificar as bênçãos prometidas. 
Convide os membros do quórum a 
relatar o que encontraram. Como eles 

vão aplicar seus conselhos a seu ser-
viço no sacerdócio?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Os rapazes compreendem as mensa-
gens do Presidente Monson para eles? Quais são os sentimentos ou as impressões que 
eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse 
assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Falar de seus sentimentos sobre o 
Presidente Monson.

• Convidar outros membros do quó-
rum a compartilhar as impressões 
sobre o que aprenderam.

• Convidar os membros do quórum a 
fazer ou melhorar seus planos na 
seção de “Deveres do Sacerdócio” do 
livreto Dever para com Deus com base 
no que aprenderam hoje.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi um exemplo e 
um mentor. Ensinou Seus 
discípulos a orar orando 
com eles. Ensinou-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. De 
que maneira você, como 
portador do sacerdócio, 
será um exemplo e um 
mentor para os rapazes de 
seu quórum?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Thomas S. Monson, 
“Dispostos e Dignos para Servir” Ensign ou A Liahona, 
abril de 2012, pp. 66–69

Ao cumprirmos nosso dever e exercermos nosso 
sacerdócio, sentiremos a verdadeira alegria. Viven-
ciaremos a satisfação de ter concluído nossas tarefas.

Aprendemos os deveres específicos do sacerdócio 
que temos, seja o Sacerdócio Aarônico ou o de Mel-
quisedeque. Peço que pensem nesses deveres e 
depois façam tudo a seu alcance para cumpri-los. 
Para isso, cada um de vocês precisa ser digno. 
Tenhamos as mãos prontas, limpas e dispostas para 
poder participar da tarefa de oferecer o que o Pai 
Celestial deseja que outros recebam Dele. Se não for-
mos dignos, é possível que percamos o poder do 
sacerdócio; e se o perdermos, teremos perdido a 
essência da exaltação. Sejamos dignos de servir.

O Presidente Harold B. Lee, um dos maiores profes-
sores da Igreja, disse: “Quando um homem se torna 
portador do sacerdócio, torna-se um agente do 
Senhor. Ele deve encarar seu chamado verdadeira-
mente como o serviço do Senhor” (…) (Stand Ye in 
Holy Places: Selected Sermons and Writings of Pre-
sident Harold B. Lee [Permanecei em Lugares Santos: 
Seleção de Sermões e Escritos do Presidente Harold B. 
Lee], 1976, p. 255).

São vistos milagres em toda parte quando o sacerdó-
cio é compreendido, quando seu poder é honrado e 
devidamente utilizado, exercendo-se fé. Quando a 
fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado 
elimina o empenho egoísta, o poder de Deus leva a 
efeito Seus propósitos.

O chamado ao dever pode vir sem alarde, quando 
nós que portamos o sacerdócio atendermos às 

designações que recebermos. O Presidente George 
Albert Smith, aquele líder modesto porém muito efi-
caz, declarou: “É nosso dever, acima de tudo, saber 
o que o Senhor deseja e, então, pelo poder e pela 
força de Seu santo Sacerdócio, magnificar [de tal 
maneira] nosso chamado na presença de nossos 
companheiros (…) de modo que as pessoas tenham 
alegria em seguir-nos”. (…) (George Albert Smith, 
Conference Report, abril de 1942, p. 14).

Irmãos, o mundo precisa de nossa ajuda. Será que 
estamos fazendo tudo o que devemos? Será que nos 
lembramos das palavras do Presidente John Taylor: 
“Caso não cumpram o seu chamado honrosamente, 
Deus os considera responsáveis pelas pessoas a quem 
poderiam ter salvado se houvessem feito a sua obri-
gação”? (Ensinamentos: John Taylor, p. 164). Há pés 
que precisam ser firmados, mãos para segurar, men-
tes para incentivar, corações para inspirar e almas 
para salvar. As bênçãos da eternidade nos aguardam. 
Temos o privilégio de não ser apenas espectadores, 
mas participantes no palco do serviço no sacerdócio. 
Atendamos ao lembrete encontrado na Epístola de 
Tiago: “Sede cumpridores da palavra, e não somente 
ouvintes, enganando-vos” (Tiago 1:22).

Aprendamos nosso dever e pensemos nele. Esteja-
mos dispostos e dignos para servir. No cumpri-
mento de nosso dever, sigamos os passos do Mestre. 
À medida que trilharmos o caminho que Jesus 
seguiu, descobriremos que Ele foi mais do que o 
infante de Belém, mais do que o filho do carpinteiro, 
mais do que o maior mestre que já viveu. Viremos a 
conhecê-Lo como o Filho de Deus, nosso Salvador e 
nosso Redentor. Quando a Ele veio o chamado ao 
dever, respondeu: “Pai, faça-se a tua vontade e seja 
tua a glória para sempre” (Moisés 4:2).



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Como a bênção patriarcal  
pode ajudar-me?
A bênção patriarcal é uma revelação pessoal para nossa vida. Ajuda-nos a 
entender nosso potencial e as bênçãos que podemos receber caso sejamos fiéis. 
Pode conter promessas, admoestações e advertências para guiar nossa vida. 
Também nos ajuda a saber que o Pai Celestial conhece e Se importa conosco 
pessoalmente.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. A seu ver, 
o que será mais proveitoso para os rapazes a quem ensina?

Alma 16:16–17; 3 Néfi 17:2–3 (Deve-
mos preparar o coração para receber 
instruções do Senhor)

3 Néfi 20:25–27 (A casa de Israel aben-
çoa as famílias da Terra)

D&C 82:10; 130:20–21 (As bênçãos 
estão condicionadas à obediência)

Henry B. Eyring, “Ajudá-Los a Esta-
belecer Metas Elevadas”, A Liahona, 
novembro de 2012, p. 60

Boyd K. Packer, “Conselho para os 
Jovens”, A Liahona, novembro de 2011, 
p. 16

“A Respeito da Bênção Patriarcal”, 
New Era, março de 2004, pp. 32–35 ou 
A Liahona, março de 2004, p. 18

“Bênção Patriarcal”, Sempre Fiéis, 
2004, pp. 30–32

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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.

Caso já tenha recebido a 
bênção patriarcal, como 
ela guiou sua vida? Como 
o ajudou em momentos de 
adversidade? De que 
forma o inspirou?

De que modo a bênção 
patriarcal pode ser um 
guia na vida dos rapazes a 
quem ensina? Por que é 
importante saber sua 
linhagem na casa de 
Israel? Como você pode 
ajudá-los a preparar-se 
para receber a bênção 
patriarcal?



Iniciar a experiência de aprendizado

Escolha dentre as seguintes ideias, ou crie sua própria, para revisar a lição da semana 
passada e apresentar a desta semana:

• Mostre um objeto ou uma imagem 
aos rapazes para relembrar a lição da 
semana passada. Que experiências 
eles tiveram ao aplicar o que aprende-
ram? Pergunte-lhes se restaram dúvi-
das sobre o tema da aula ou se têm 
comentários a fazer.

• Escreva no quadro: “Como a bên-
ção patriarcal pode ajudar-me?” Peça 
aos rapazes que sugiram respostas 
para essa pergunta. Faça referência a 
essa pergunta outras vezes durante a 
aula.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os membros do quórum a aprender sobre a 
bênção patriarcal. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em seu quórum:

• Convide um ou mais rapazes para 
contar como foi a experiência de rece-
ber a bênção patriarcal (ou relate sua 
própria experiência). Como a bênção 
patriarcal os ajudou? (Lembre aos 
rapazes que o conteúdo específico da 
bênção patriarcal é sagrado e não 
deve ser divulgado.) Recorte uma 
cópia do artigo “A Respeito da Bênção 
Patriarcal” em pedaços, um para cada 
pergunta e resposta. Peça a um mem-
bro do quórum que selecione uma 
parte do artigo e compartilhe as per-
guntas e respostas com o quórum. 
Que outras dúvidas os rapazes têm?

• Com a permissão do bispo, convide 
o patriarca da estaca para falar sobre a 
bênção patriarcal ao quórum. Incen-
tive os rapazes a fazer qualquer per-
gunta que tiverem.

• Peça aos rapazes que anotem quais-
quer perguntas e dúvidas que tenham 
sobre a bênção patriarcal. Com o quó-
rum, procure as respostas em Sempre 
Fiéis, páginas 30–32.

• Em quórum, leiam os comentários 
do Presidente Boyd K. Packer sobre 
sua bênção patriarcal “Conselho para 
os Jovens” ou a história do Presidente 
Henry B. Eyring sobre receber sua 
bênção em “Ajudá-Los a Estabelecer 
Metas Elevadas”. Fazer com que os 
rapazes identifiquem de que modo a 
bênção patriarcal poderia ajudá-los e 
compartilhar o que encontraram.

• Convide os rapazes a ler as escritu-
ras sugeridas neste esboço e contar o 
que sentem que cada escritura lhes 
ensina sobre a bênção patriarcal.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor as bên-
çãos patriarcais? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

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: “É uma 
pergunta interessante. O 
que o restante da turma 
acha?’ ou ‘Alguém poderia 
ajudar a responder?’” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador conhece os 
rapazes de seu quórum e 
sabe quem podem tor-
nar-se. Ele tem um traba-
lho para cada um deles 
realizar e deseja ajudá-los 
a cumprir essa missão. 
Como você pode ensinar 
os rapazes sobre o amor 
que o Salvador tem por 
eles ao falar da bênção 
patriarcal?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Convidar os membros do quórum 
que não receberam a bênção patriarcal 
a fazer algo específico para 
preparar-se.

• Convidar os membros do quórum 
que já receberam a bênção patriarcal a 
estudá-la regularmente.



Recursos Selecionados

Extraído de “A Respeito da Bênção Patriarcal”, New Era,  
março de 2004, pp. 32–35; ou A Liahona, março de 2004, 
pp. 18–21

O que é uma bênção patriarcal?

Uma bênção patriarcal tem dois propósitos princi-
pais. Em primeiro lugar, o patriarca será inspirado a 
declarar sua linhagem — a tribo de Israel a que você 
pertence. Em segundo lugar, guiado pelo espírito de 
profecia, o patriarca pronunciará bênçãos e pode 
também fazer promessas, advertências e admoesta-
ções que se aplicam especificamente a você. Sua 
bênção patriarcal pode salientar certas coisas que 
você é capaz de alcançar e bênçãos que poderá rece-
ber, se exercer sua fé e viver dignamente. 

Por que a linhagem é importante?

Todo membro da Igreja pertence a uma das doze tri-
bos de Israel. Aqueles que não são descendentes lite-
rais são “adotados” na casa de Israel por meio do 
batismo. O conhecimento de sua linhagem pode ser 
um guia útil em sua vida, porque o fato de pertencer 
a uma das doze tribos lhe proporciona as bênçãos e 
missões específicas de cada tribo. As bênçãos que 
Jacó deu a seus filhos (que estavam à frente de cada 
uma das tribos) encontram-se em Gênesis 49.

Quem pode receber uma bênção patriarcal?

Todos os membros da Igreja têm o direito de receber 
uma bênção e devem fazê-lo, independentemente de 
quanto tempo são membros da Igreja.

Que idade preciso ter para receber uma bênção?

Não há uma idade estabelecida. Você deve ter idade 
suficiente para compreender a natureza sagrada da 
bênção.

Como é dada a bênção?

O patriarca colocará as mãos sobre sua cabeça e 
dará a bênção por meio de inspiração. Ela será uma 

orientação revelada para você. A bênção, então, 
será transcrita, para que você tenha uma cópia por 
escrito para estudar durante toda a vida. A Igreja 
também guardará uma cópia de sua bênção para o 
caso de você perder a sua.

Como consigo uma bênção patriarcal?

Marque uma entrevista com seu bispo. Ele determi-
nará se você está pronto e digno e pode dar-lhe uma 
recomendação ou ajudá-lo a preparar-se para rece-
bê-la. Depois de receber sua recomendação, você 
pode entrar em contato com o patriarca para marcar 
um horário. Pergunte ao bispo ou ao patriarca quem 
poderá acompanhá-lo em sua bênção, como, por 
exemplo, seus pais. E leve sua recomendação no dia 
marcado.

Como posso saber se estou preparado?

O desejo de receber uma bênção patriarcal deve par-
tir da disposição de conhecer e cumprir a vontade 
de Deus para sua vida. A curiosidade ou a pressão 
exercida por outras pessoas não é o motivo certo 
para se receber uma bênção. O bispo ajudará a 
determinar se você está preparado para a bênção.

Como posso preparar-me?

Você deve fazer todo o possível para achegar-se ao 
Senhor. A oração, o jejum, o estudo das escrituras, a 
meditação e o arrependimento podem ajudar. As 
preocupações com as coisas do mundo devem ser 
deixadas de lado para essa ocasião sagrada.

Quando as promessas de minha bênção serão cumpridas?

Em algumas ocasiões, as bênçãos patriarcais reve-
lam coisas de nossa vida pré-terrena. Mas na maio-
ria das vezes, elas são um guia para a vida presente 
e futura. Como as bênçãos são de natureza eterna, 
elas podem incluir possibilidades que estão além da 
vida mortal.



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Junho: O Sacerdócio e as Chaves  
do Sacerdócio

“As chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na Terra” (D&C 65:2).

Os esboços desta unidade ajudarão cada rapaz a aprender “seu dever e a agir no ofí-
cio para o qual for designado com toda a diligência” (D&C 107:99). Nesta unidade, 
você pode ajudar os membros do seu quórum a compreender como eles podem aben-
çoar os filhos do Pai Celestial por meio do exercício digno do sacerdócio.

Esboços de aprendizado

Busque a orientação do Espírito ao escolher dentre os 
esboços abaixo. Deixe que as perguntas e os interesses 
dos rapazes o guiem na escolha do que enfatizar nesta 
unidade e no tempo que gastará em cada tópico.

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

Dever para com Deus: Como a dignidade afeta o poder  
do sacerdócio?

O que é o sacerdócio?
Quais são as chaves do sacerdócio?
Quais são os meus deveres como portador do Sacerdócio 

Aarônico?
Por que devo servir missão?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e atividades de aprendi-
zado nesta unidade funcionariam bem como ativida-
des da Mutual. Trabalhe com as presidências de 
quórum na seleção e planeje 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

Deveres do Sacerdócio, páginas. 22–29, 46–53, 70–77 



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Dever para com Deus

Como a dignidade afeta  
o poder do sacerdócio?
A autoridade do sacerdócio vem por meio de ordenação, mas para exercer o 
poder do sacerdócio é necessário retidão, fidelidade, obediência e diligência. 
Mesmo que recebamos a autoridade do sacerdócio pela imposição de mãos, 
não teremos nenhum poder do sacerdócio se formos desobedientes, indignos 
ou não tivermos disposição para servir.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que 
você sente inspirado a compartilhar com os rapazes?

D&C 38:42 (“Sede limpos”)

D&C 121:34–46 (O poder do sacerdó-
cio não pode ser exercido sem retidão)

David A. Bednar, “Os Poderes do 
Céu”, A Liahona, maio de 2012,  
pp. 48–51

“Viver Dignamente”, Cumprir Meu 
Dever para com Deus, 2010, pp. 16–17 
(diáconos), pp. 40–41 (mestres), pp. 
64–65 (sacerdotes)

Vídeo: “Santificai-vos”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 a diferença entre a 
autoridade do sacerdócio e 
o poder do sacerdócio? Por 
que a dignidade é um pré-
requisito para a obtenção 
do poder do sacerdócio?  

Como você pode ajudar os 
portadores do Sacerdócio 
Aarônico a compreender a 
relação entre a dignidade e 
o poder do sacerdócio? 
Quais são algumas tenta-
ções que os rapazes 
enfrentam que podem 
levá-los a perder o poder 
no sacerdócio?



Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Durante a semana, convide vários 
rapazes para virem à reunião do quó-
rum preparados para falar de expe-
riências que tiveram e que estejam 
relacionadas à aula da semana 
passada.

• Peça a um rapaz que desligue as 
luzes da sala de aula. Qual a utilidade 
de uma lâmpada sem energia elétrica? 
Como isso se relaciona a um portador 
do sacerdócio? Leiam juntos Doutrina 
e Convênios 121:36–37, e peça aos 
rapazes que falem como a retidão 
afeta o poder do sacerdócio.

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar cada rapaz a entender como sua dignidade afeta o poder 
do sacerdócio. Como parte desta lição, os membros do quórum devem fazer planos em 
seu livreto Dever para com Deus para estudar e viver os padrões de Para o Vigor da 
Juventude. Antes do dia da reunião do quórum, peça aos rapazes que tragam para a 
Igreja o livreto Dever para com Deus. Em futuras reuniões de quórum, convide-os a 
compartilhar experiências que estão tendo ao cumprir seus planos.

• Convide os rapazes a ler Doutrina e 
Convênios 38:42; 121:34–46 e respon-
der às seguintes perguntas: Como o 
pecado afeta o poder do sacerdócio? 
Quais são os princípios que regem o 
uso do sacerdócio? Convide os rapa-
zes a falar sobre portadores do sacer-
dócio que conhecem que exemplificam 
os princípios que regem o poder do 
sacerdócio (ver Dever para com Deus, 
pp. 40, 64). Peça-lhes que voltem à 
seção “Agir” do livreto Dever para com 
Deus (páginas 17, 41 ou 65) e façam 
planos para viver sendo mais dignos 
do sacerdócio ao estudar e seguir os 
padrões de Para o Vigor da Juventude.

• Peça a um membro do quórum que 
conte a história de José que resistiu à 
esposa de Potifar (ver Gênesis 39, 41) 
e a outro que conte a história de Davi 

que cedeu à tentação (ver II Samuel 
11–12). Em quórum, discutam o que 
essas histórias ensinam sobre a rela-
ção existente entre o poder do sacer-
dócio e a dignidade pessoal. Como 
José foi abençoado por sua fidelidade? 
O que Davi poderia ter feito para evi-
tar a tragédia? (Ver Dever para com 
Deus, p. 64.) Convidar os rapazes a 
voltar para a seção “Agir” do livreto 
Dever para com Deus (página 17, 41 ou 
65) e fazer planos para viver sendo 
mais dignos do sacerdócio.

• Peça aos rapazes que leiam Mosias 
4:30 e Doutrina e Convênios 63:16 e 
identifiquem as consequências de ter 
pensamentos impuros. Peça-lhes que 
comparem esses avisos com as bên-
çãos de deixar que “a virtude adorne 
[nossos] pensamentos 

Dica de ensino

“Ao ensinar (…) , é útil 
pedir aos alunos que pro-
curem algo específico” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 55).



incessantemente” (D&C 121:45). (Ver 
Dever para com Deus, p. 40.) Convidar 
os rapazes a voltar para a seção 
“Agir” do livreto Dever para com Deus 
(página 17, 41 ou 65) e fazer planos 
para viver sendo mais dignos do 
sacerdócio.

• Convide os rapazes a pesquisar o 
discurso do Élder David A. Bednar 
“Os Poderes do Céu”, procurando 
declarações que os ensine sobre a dig-
nidade e o poder do sacerdócio. 
Depois, convide-os a compartilhar 
com o quórum o que encontraram.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem como a dignidade 
afeta o poder do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar os rapazes a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode: 

• Compartilhar com o quórum os 
planos que fez para estudar e aplicar 
os padrões encontrados em Para o 
Vigor da Juventude.

• Explicar que, nas próximas sema-
nas, será pedido aos membros do 
quórum que compartilhem como o 
cumprimento desse planejamento os 
ajuda a viver mais dignamente para 
exercer seu sacerdócio.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ensinou pela 
palavra e pelo exemplo e 
nos convida a segui-Lo. Ao 
procurar seguir o exemplo 
de Jesus Cristo e viver dig-
namente para exercer o 
sacerdócio que possui, 
você será capaz de ensinar 
com poder e autoridade.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder David A. Bednar, “Os 
Poderes do Céu” Ensign ou A Liahona, maio de 2012, 
pp. 48–51

O sacerdócio é a autoridade de Deus delegada na 
Terra aos homens para que atuem em todas as coisas 
referentes à salvação da humanidade (ver Spencer 
W. Kimball, “The Example of Abraham”, Ensign, 
junho de 1975, p. 3). O sacerdócio é o meio pelo qual 
o Senhor age por intermédio de homens para salvar 
almas. Uma das características marcantes da Igreja 
de Jesus Cristo, tanto no passado quanto no pre-
sente, é Sua autoridade. Não pode haver uma Igreja 
verdadeira sem autoridade divina. 

A autoridade do sacerdócio é concedida a homens 
comuns. A dignidade e a disposição de servir — não 
a experiência, o conhecimento ou a formação — são 
as qualificações para a ordenação ao sacerdócio. O 
padrão para o recebimento da autoridade do sacer-
dócio é descrito na quinta regra de fé: “Cremos que 
um homem deve ser chamado por Deus, por profe-
cia e pela imposição de mãos, por quem possua 
autoridade, para pregar o Evangelho e administrar 
suas ordenanças”. Assim, um rapaz ou homem 
recebe a autoridade do sacerdócio e é ordenado a 
um ofício específico por alguém que já possui o 
sacerdócio e que tenha sido autorizado por um líder 
que possua as devidas chaves do sacerdócio. 

Espera-se que o portador do sacerdócio exerça essa 
autoridade sagrada de acordo com a mente, a von-
tade e os propósitos sagrados de Deus. Nada em 
relação ao sacerdócio é de natureza egocêntrica. O 
sacerdócio sempre é usado para servir, abençoar e 
fortalecer outras pessoas. (…) 

Quando damos o melhor de nós para cumprir nos-
sas responsabilidades do sacerdócio, podemos aben-
çoar com o poder do sacerdócio. O poder do 
sacerdócio é o poder de Deus que atua por intermé-
dio de rapazes e homens iguais a nós e requer reti-
dão pessoal, fé, obediência e diligência. Um rapaz 
ou homem pode receber a autoridade do sacerdócio 
pela imposição de mãos, mas não ter o poder do 
sacerdócio, se for desobediente, indigno ou despro-
vido de vontade de servir.

“Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente 
ligados com os poderes do céu e (…) os poderes do 
céu não podem ser controlados nem exercidos a não 
ser de acordo com os princípios da retidão. Que eles 
nos podem ser conferidos, é verdade; mas quando 
nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfa-
zer nosso orgulho, nossa vã ambição ou exercer con-
trole ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos 
dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis 
que os céus se afastam; o Espírito do Senhor se 
magoa e, quando se afasta, amém para o sacerdócio 
ou a autoridade desse homem” (D&C 121:36–37; 
grifo do autor).

Irmãos, é inaceitável ao Senhor que um rapaz ou 
homem receba a autoridade do sacerdócio, mas 
deixe negligentemente de fazer o que é necessário a 
fim de qualificar-se para o poder do sacerdócio. Os 
portadores do sacerdócio, jovens e idosos, precisam 
de autoridade e poder: a permissão necessária e a 
capacidade espiritual de representar Deus no traba-
lho de salvação.



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

O que é o sacerdócio?
O sacerdócio é o poder eterno e a autoridade de nosso Pai Celestial. Por meio 
do sacerdócio, Deus criou e governa os céus e a Terra. Por meio desse poder, 
Ele redime e exalta Seus filhos. Deus concede o uso de Seu sacerdócio a 
homens dignos de abençoar e servir a Seus filhos. Os homens que honram o 
sacerdócio podem ser autorizados a pregar o evangelho, administrar as orde-
nanças de salvação e liderar a Igreja.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que 
você sente inspirado a compartilhar com o quórum?

Mateus 3:1–6; 28:19; João 15:16 (Os 
portadores do sacerdócio pregam o 
evangelho)

Atos 3:1–8; Tiago 5:14–15 (Os porta-
dores do sacerdócio dão bênçãos para 
curar os enfermos e aflitos)

Hebreus 5:4 (Os portadores do sacer-
dócio são chamados por Deus)

3 Néfi 11:12; 18:1–5; D&C 107:20 (Os 
portadores do sacerdócio adminis-
tram as ordenanças)

D&C 20:38–67 (Os deveres dos porta-
dores do sacerdócio)

D&C 65:2; 124:123 (Os portadores do 
sacerdócio ajudam a governar a 
Igreja)

D&C 121:34–41 (A autoridade do 
sacerdócio atua somente sob os prin-
cípios da retidão)

Thomas S. Monson, “Dispostos e Dig-
nos para Servir”, A Liahona, maio de 
2012, pp. 66–69

Dieter F. Uchtdorf, “A Alegria do 
Sacerdócio”, A Liahona, novembro de 
2012, p. 57

“Sacerdócio”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 
160–167

Vídeo: “O Poder de Deus”  
(sem download disponível)

Vídeo: “As Bênçãos do Sacerdócio” 
(sem download disponível)

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapazes 
ao reunirem-se em conselho 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 preenchendo a agenda da reunião do quórum durante a reunião de 

De que maneiras o sacer-
dócio abençoou sua vida? 
Quais são algumas expe-
riências significativas que 
teve com o sacerdócio que 
poderia compartilhar com 
os rapazes?

O que você poderia fazer 
antes da reunião do quó-
rum para descobrir o que 
cada rapaz sabe sobre o 
sacerdócio? Que experiên-
cias eles tiveram ao usar o 
sacerdócio? Como isso 
pode influenciar no que 
você decide ensinar?



presidência.

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Peça a um rapaz que venha à reu-
nião do quórum preparado para com-
partilhar o que aprendeu com a lição 
da semana passada. Incentive-o a 
compartilhar seus sentimentos e seu 
testemunho.

• Convide os rapazes para encenar 
um debate em que um amigo de outra 
religião pergunta: “O que é o sacerdó-
cio?” Como eles descreveriam o sacer-
dócio? Quais escrituras poderiam 
compartilhar? Compartilhe com os 
rapazes a definição de sacerdócio 
dada no início deste esboço.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os membros do quórum a compreender o 
sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor 
funcionem em seu quórum:

• Peça a um membro do quórum que 
ensine parte desta lição. Ele poderia 
fazer isso como parte de seu plano do 
Dever para com Deus de aprender e 
ensinar sobre o sacerdócio e as chaves 
do sacerdócio (ver “Entender a Dou-
trina”, página 18, 42 ou 66).

• Dê aos rapazes cópias do discurso 
do Presidente Thomas S. Monson 
“Dispostos e Dignos para Servir”. 
Peça a cada rapaz que leia os primei-
ros sete parágrafos e encontrem pala-
vras ou frases que o Presidente 
Monson usa para explicar o que é o 
sacerdócio. Peça-lhes que escrevam as 
palavras ou frases no quadro (alguns 
dos exemplos podem ser as palavras-
canal, poder de Deus e oportunidade de 
abençoar). O que significam essas pala-
vras? O que mais eles aprenderam 
sobre o sacerdócio? 

Quais as experiências que tiveram e 
que fortaleceram seu testemunho do 
sacerdócio?

• Divida o quórum em pequenos 
grupos. Designe a cada grupo um dos 
conjuntos de escrituras sugeridos 
neste esboço e peça-lhes que pro-
curem nas escrituras os deveres dos 
portadores do sacerdócio. Convide-os 
a pesquisar no Livro de Gravuras do 
Evangelho para encontrar fotos de pes-
soas seguindo os deveres do sacerdó-
cio e peça-lhes que expliquem como 
as pessoas são abençoadas por meio 
desse serviço. Convide os rapazes a 
compartilhar suas experiências ao 
cumprir seus deveres do sacerdócio e 
para descrever como o serviço afeta 
outras pessoas.

• Escreva no quadro: “Quais bênçãos 
você recebeu em sua vida devido ao 

Dica de ensino

“Testifique sempre que o 
Espírito o inspirar a fazê-lo 
e não só no fim das aulas. 
Crie oportunidades para 
seus alunos prestarem tes-
temunho” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, p. 45).



sacerdócio?” Convide os rapazes a 
refletir sobre essa pergunta e compar-
tilhar suas respostas. Mostre um dos 
vídeos constantes deste esboço e con-
vide os rapazes a procurar respostas 
para perguntas como “O que é o 
sacerdócio?” e “Como o sacerdócio 
nos abençoa?”

• Convide os rapazes a encontrar nas 
escrituras exemplos de pessoas que 
foram abençoadas pelo sacerdócio 
(para algumas ideias, eles poderiam 

consultar as escrituras sugeridas neste 
esboço). Peça-lhes que compartilhem 
os exemplos que encontraram e suas 
próprias experiências como testemu-
nhas do poder do sacerdócio. Em 
grupo, leiam os quatro primeiros 
parágrafos da última seção do dis-
curso do Presidente Dieter F. Uchtdorf 
“A Alegria do Sacerdócio”. Como o 
Presidente Uchtdorf se sente sobre o 
sacerdócio? Convide os rapazes a 
compartilhar seus sentimentos sobre o 
que significa portar o sacerdócio.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor o sacerdó-
cio? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma 
pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar seus sentimentos a 
respeito do sacerdócio e do que ele 
significa em sua vida.

• Desafiar os membros do quórum a 
compartilhar com um membro da 
família ou amigo o que aprenderam e 
sentiram a respeito do sacerdócio na 
aula de hoje.

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. Como você 
pode ajudar os rapazes a 
se converter à doutrina do 
sacerdócio para que o ser-
viço ao próximo se torne 
parte da vida deles?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Thomas S. Monson, 
“Dispostos e Dignos para Servir” Ensign ou A Liahona, 
maio de 2012, pp. 66–69

Ao cumprirmos nosso dever e exercermos nosso 
sacerdócio, sentiremos a verdadeira alegria. Viven-
ciaremos a satisfação de ter concluído nossas tarefas.

Aprendemos os deveres específicos do sacerdócio 
que temos, seja o Sacerdócio Aarônico ou o de Mel-
quisedeque. Peço que pensem nesses deveres e 
depois façam tudo a seu alcance para cumpri-los. 
Para isso, cada um de vocês precisa ser digno. 
Tenhamos as mãos prontas, limpas e dispostas para 
poder participar da tarefa de oferecer o que o Pai 
Celestial deseja que outros recebam Dele. Se não for-
mos dignos, é possível que percamos o poder do 
sacerdócio; e se o perdermos, teremos perdido a 
essência da exaltação. Sejamos dignos de servir.

O Presidente Harold B. Lee, um dos maiores profes-
sores da Igreja, disse: “Quando um homem se torna 
portador do sacerdócio, torna-se um agente do 
Senhor. Ele deve encarar seu chamado verdadeira-
mente como o serviço do Senhor”. (…)  (Stand Ye in 
Holy Places: Selected Sermons and Writings of President 
Harold B. Lee [Permanecei em Lugares Santos: Seleção 
de Sermões e Escritos do Presidente Harold B. Lee], 
1976, p. 255). 

São vistos milagres em toda parte quando o sacerdó-
cio é compreendido, quando seu poder é honrado e 
devidamente utilizado, exercendo-se fé. Quando a 
fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado 
elimina o empenho egoísta, o poder de Deus leva a 
efeito Seus propósitos. O chamado ao dever pode 
vir sem alarde, quando nós que portamos o sacerdó-
cio atendermos às designações que recebermos. O 
Presidente George Albert Smith, aquele líder 

modesto porém muito eficaz, declarou: “É nosso 
dever, acima de tudo, saber o que o Senhor deseja e, 
então, pelo poder e pela força de Seu santo Sacerdó-
cio, magnificar [de tal maneira] nosso chamado na 
presença de nossos companheiros (…) de modo que 
as pessoas tenham alegria em seguir-nos”. (…)  
(George Albert Smith, Conference Report, abril de 
1942, p. 14.)

Irmãos, o mundo precisa de nossa ajuda. Será que 
estamos fazendo tudo o que devemos? Será que nos 
lembramos das palavras do Presidente John Taylor: 
“Caso não cumpram o seu chamado honrosamente, 
Deus os considera responsáveis pelas pessoas a 
quem poderiam ter salvado se houvessem feito a 
sua obrigação”? (Ensinamentos dos Presidentes da 
Igreja: John Taylor, 2001, p. 164.) Há pés que precisam 
ser firmados, mãos para segurar, mentes para incen-
tivar, corações para inspirar e almas para salvar. As 
bênçãos da eternidade nos aguardam. Temos o pri-
vilégio de não ser apenas espectadores, mas partici-
pantes no palco do serviço no sacerdócio. 
Atendamos ao lembrete encontrado na Epístola de 
Tiago: “Sede cumpridores da palavra, e não somente 
ouvintes, enganando-vos” (Tiago 1:5).

Aprendamos nosso dever e pensemos nele. Esteja-
mos dispostos e dignos para servir. No cumpri-
mento de nosso dever, sigamos os passos do Mestre. 
À medida que trilharmos o caminho que Jesus 
seguiu, descobriremos que Ele foi mais do que o 
infante de Belém, mais do que o filho do carpinteiro, 
mais do que o maior mestre que já viveu. Viremos a 
conhecê-Lo como o Filho de Deus, nosso Salvador e 
nosso Redentor. Quando a Ele veio o chamado ao 
dever, respondeu: “Pai, faça-se a tua vontade e seja 
tua a glória para sempre” (Moisés 4:1–2).



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Quais são as chaves  
do sacerdócio?
As chaves do sacerdócio são a autoridade que o Pai Celestial deu aos líderes do 
sacerdócio para conduzir o uso de Seu sacerdócio na Terra. Jesus Cristo deu aos 
membros da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos todas as 
chaves para liderar a Igreja. As chaves do sacerdócio também são dadas aos 
presidentes de estaca, bispos e presidentes de quórum — inclusive aos presi-
dentes de quóruns do Sacerdócio Aarônico.

Preparar-se espiritualmente

Estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
rapazes a compreender as chaves do sacerdócio?

Mateus 16:18–19 (A Pedro são prome-
tidas as chaves do reino de Deus)

D&C 124:123, 142–143 (Os presidentes 
possuem as chaves do sacerdócio para 
dirigir o trabalho do ministério)

D&C 132:7 (O Presidente da Igreja é a 
única pessoa na Terra autorizada a 
exercer todas as chaves do sacerdócio)

Mosias 25:19 (Mosias autoriza Alma a 
organizar a Igreja por meio das cha-
ves do sacerdócio)

D&C 65:2 (As chaves do sacerdócio 
são necessárias para que o evangelho 
siga adiante)

Henry B. Eyring, “Chamado por Deus 
e Apoiado pelo Povo”, A Liahona, 
junho de 2012, pp. 4–5

Russell M. Nelson “As Chaves do 
Sacerdócio”, A Liahona, outubro de 
2005, pp. 26–29

“As Chaves do Sacerdócio”, Sempre 
Fiéis, 2004, pp. 163–164

Vídeo: “Aprenda Seu Dever”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 nos líderes do sacer-
dócio que fazem parte de 
sua vida. Por que é impor-
tante que você apoie aque-
les que possuem as chaves 
do sacerdócio? Que expe-
riências você teve ao 
apoiar os líderes da Igreja 
que pode compartilhar 
com os rapazes?

O que você pode fazer 
para ajudar os jovens a 
compreender o significado 
das chaves do sacerdócio 
na Igreja? Como você pode 
ajudar o presidente do 
quórum a usar suas chaves 
do sacerdócio para aben-
çoar a vida dos membros 
do quórum?



Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Convide dois rapazes para falar 
sobre algo que se recordam da lição 
da semana passada e como isso 
influenciou suas ações durante a 
semana.

• Convide os rapazes a ponderar e 
responder perguntas como esta: “Se 
você estivesse de férias, longe de uma 
Igreja, poderia administrar o sacra-
mento a sua família?” Incentive-os a 
procurar respostas em “As Chaves do 
Sacerdócio”, Sempre Fiéis, pp. 163–164.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os membros do quórum a compreender as 
chaves do sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça a um membro do quórum que 
ensine parte desta lição. Ele poderia 
fazer isso como parte de seu plano do 
Dever para com Deus de aprender e 
ensinar sobre o sacerdócio e as chaves 
do sacerdócio (ver “Entender a Dou-
trina”, página 18, 42, ou 66).

• Em seu discurso “As Chaves do 
Sacerdócio”, o Élder Russell M. Nel-
son usa um exemplo de sua profissão 
como médico para explicar as chaves 
do sacerdócio. Leia no quórum o 
exemplo dele. O que nessa analogia 
poderia representar o sacerdócio? As 
chaves do sacerdócio? Os líderes do 
sacerdócio que possuem as chaves? 
Convide os rapazes a pensar em sua 
própria atividade com objeto que 
poderia usar para explicar as chaves 
do sacerdócio.

• Escreva as seguintes referências das 
escrituras no quadro: Mateus 16:18–
19; D&C 124:123, 142–143; D&C 132:7. 
Convide os membros do quórum a ler 

cada uma das escrituras e resumir em 
uma frase o que aprenderam nos ver-
sículos sobre as chaves do sacerdócio. 
Peça que cada rapaz leia um de seus 
resumos em voz alta e que os outros 
rapazes identifiquem qual escritura 
ele resumiu. Pergunte aos membros 
do quórum por que é importante que 
as chaves do sacerdócio estejam na 
Terra hoje.

• Convide os rapazes a ler o artigo 
do Presidente Henry B. Eyring “Cha-
mado por Deus e Apoiado pelo 
Povo”, procurando exemplos de 
maneiras pelas quais apoiamos nossos 
líderes do sacerdócio. Traga exempla-
res das revistas da Igreja e peça aos 
rapazes que encontrem e comparti-
lhem as gravuras das revistas que 
representem maneiras de apoiar os 
líderes do sacerdócio. O que os rapa-
zes fazem para apoiar seus líderes? O 
que eles diriam se ouvissem alguém 
criticar um líder do sacerdócio?

Dica de ensino

“Faça perguntas que obri-
guem os alunos a encontrar 
respostas nas escrituras e 
nos ensinamentos dos pro-
fetas modernos” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 62).



• Mostrar o vídeo “Aprenda Seu 
Dever”. O que o irmão Gibson con-
vida as presidências de quórum a 
fazer? O que ele convida os membros 
do quórum e os consultores a fazer? O 
que podemos fazer para agir de 
acordo com seu convite? Considere a 
possibilidade de convidar o presi-
dente do quórum para liderar essa 
conversa.

• Peça a alguns rapazes que encon-
trem nas escrituras um exemplo de 
pessoas que rejeitaram seus líderes do 

sacerdócio, tais como Saul (ver I 
Samuel 15:1–28), Lamã e Lemuel (ver 
1 Néfi 18:9–14) e os filhos de Israel 
(ver D&C 84:23–25). Peça aos outros 
rapazes que encontrem exemplos de 
pessoas que seguiram o líder do sacer-
dócio, tais como a viúva de Sarepta 
(ver I Reis 17:8–16), Naamã (II Reis 
5:8–14) e os nefitas (ver 3 Néfi 9:10–
15). Peça-lhes que compartilhem suas 
histórias e expliquem o que elas ensi-
nam sobre as consequências de rejeitar 
ou honrar os líderes do sacerdócio.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor as chaves 
do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre os líderes do sacerdócio que 
foram chamados para presidir no 
momento.

• Conduzir um breve debate sobre o 
que os membros do quórum podem 
fazer para apoiar seus líderes do 
sacerdócio mais plenamente.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador chamou e 
designou líderes para 
orientar e dirigir sua Igreja 
(ver Mateus 10:1–5). Como 
você pode ajudar os mem-
bros do quórum a sentir 
gratidão por aqueles que 
são chamados para servir e 
ajudá-los?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Russell M. Nelson, “As 
Chaves do Sacerdócio” Ensign ou A Liahona, outubro 
de 2005,  pp. 36–39

As chaves são importantes e valiosas. A maioria de 
nós leva chaves no bolso ou bolsa por todos os luga-
res aonde vai. 

Outras chaves não são apenas importantes e valio-
sas — são preciosas, poderosas e invisíveis! Pos-
suem significado eterno. São as chaves do 
sacerdócio. (...)

Para servir bem como portador do santo sacerdócio, 
um homem precisa tanto de preparação como per-
missão. Vou relatar uma experiência pessoal. Antes 
de meu chamado para o Quórum dos Doze Apósto-
los, trabalhei como médico e cirurgião. Eu tinha dois 
títulos de doutor e o credenciamento de duas juntas 
de especialistas. Essa longa preparação consumira 
muitos anos, mas os estudos em si não me autoriza-
vam a servir ao público. Por quê? Porque eu preci-
sava de permissão legal.

Essa permissão só podia ser concedida por autorida-
des do governo estadual e de juntas diretoras dos 
hospitais nos quais eu desejava trabalhar. Depois de 
receber das autoridades competentes a licença e per-
missão, eu podia cuidar de pacientes que precisa-
vam de tratamento cirúrgico para seus problemas de 
saúde. Depois de os administradores legais exerce-
rem suas chaves, eu podia prestar os serviços para 
os quais eu fora preparado. Em contrapartida, eu 
tinha contas a prestar às pessoas que me tinham 
concedido aqueles privilégios. Eu precisava obede-
cer a normas éticas e jurídicas e nunca abusar do 
poder que me fora confiado. (...)

Por que essas coisas são tão importantes? Por que o 
poder de agir em nome de Deus é tão importante? 
Por que é importante que os portadores do sacerdó-
cio se preparem para servir com poder? Porque o 
sacerdócio é de significado eterno. O sacerdócio 
beneficia a todos os homens, mulheres e crianças 
que vivem hoje, viveram no passado ou ainda hão 
de viver na Terra.



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Quais são meus deveres como 
portador do Sacerdócio Aarônico?
O Senhor disse que todo homem que tenha sido ordenado ao sacerdócio deve 
“[aprender] seu dever” e “agir (…) com toda diligência” (D&C 107:99). Como 
portadores do Sacerdócio Aarônico, podemos realizar as ordenanças do sacer-
dócio, servir ao próximo e convidar todos a virem a Cristo.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que você pode com-
partilhar com os jovens para ajudá-los a entender seus deveres?

D&C 20:46–59; 84:111 (Os portadores 
do Sacerdócio Aarônico administram 
as ordenanças e convidam todos a 
virem a Cristo)

D&C 84:33–34; 107:99 (Os portadores 
do Sacerdócio Aarônico devem apren-
der seus deveres e ser fiéis no cumpri-
mento deles)

D&C 107:68 (Os portadores do Sacer-
dócio Aarônico servem ao próximo 

quando auxiliam o bispo a adminis-
trar as coisas materiais)

Thomas S. Monson, “Dispostos e Dig-
nos para Servir”, A Liahona, maio de 
2012, pp. 66–69

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, pp. 23, 46–47, 70–71

Vídeo: “Cumprir Seu Dever para com 
Deus”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 como você se 
sentiu quando recebeu o 
Sacerdócio Aarônico pela 
primeira vez. O que signi-
ficou para você ter essa 
autoridade? Como portar 
o sacerdócio influenciou 
seus pensamentos e suas 
ações?

A maioria dos portadores 
do Sacerdócio Aarônico 
conhece seus deveres para 
administrar o Sacramento, 
mas pode não estar ciente 
de seus deveres para servir 
ao próximo e convidar as 
pessoas a virem a Cristo. O 
que você pode fazer para 
ajudar os rapazes a conhe-
cer e cumprir todos os seus 
deveres do sacerdócio?



Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Peça que os rapazes falem sobre 
algo de que se lembram da lição da 
semana anterior. Que perguntas eles 
ainda têm? Como eles aplicaram o 
que aprenderam na semana passada?

• Escreva no quadro três categorias 
dos deveres do sacerdócio sugeridas 
em Dever para com Deus: “Administrar 

as Ordenanças do Sacerdócio”, “Ser-
vir ao Próximo” e “Convidar Todos a 
Virem a Cristo”. Peça aos rapazes que 
escrevam no quadro o maior número 
de deveres do sacerdócio que pude-
rem em cada categoria. Consulte essa 
lista durante a aula e acrescente mais 
itens a ela à medida que os jovens 
descobrirem outros deveres.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os membros do quórum a compreender seus 
deveres como portadores do Sacerdócio Aarônico. Seguindo a orientação do Espírito, 
selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Alguns dos membros do quórum 
podem estar fazendo a seção “Deve-
res do Sacerdócio” do Dever para com 
Deus (consulte Dever para com Deus, 
páginas 23–29, 46–53, 70–77). Con-
vide um ou mais membros do quó-
rum para compartilhar suas 
experiências.

• Convide os rapazes para ler sobre 
os deveres do sacerdócio em D&C 
20:46–59 e no livreto Dever para com 
Deus (páginas 23, 46–47 ou 70–71). 
Peça-lhes que identifiquem os deveres 
do sacerdócio e os escrevam no qua-
dro. Pergunte aos rapazes quais deve-
res aprenderam que não sabiam que 
tinham. O que eles podem fazer para 
cumprir esses deveres?

• Convide os rapazes a examinar as 
escrituras e identificar exemplos de 
pessoas que cumpriram seus deveres 
do sacerdócio (por exemplo, Mateus 
3:1–6, 13–17; Jacó 1:18–19; Alma 
15:16–18; 3 Néfi 18:1–5). Peça-lhes que 
compartilhem alguns exemplos e 
identifiquem a qual categoria do 
Dever para com Deus cada exemplo 
pertence (“Administrar as Ordenan-
ças do Sacerdócio”, “Servir ao Pró-
ximo” ou “Convidar Todos a Virem a 
Cristo”). Como as pessoas nessas 
escrituras eram abençoadas por meio 
do serviço prestado pelo sacerdócio?

• Peça aos rapazes que leiam trechos 
do discurso do Presidente Thomas S. 
Monson “Dispostos e Dignos para 

Dica de ensino

“Ao preparar-se para ensi-
nar, em espírito de oração, 
você pode ser inspirado a 
ressaltar determinados 
princípios. Pode adquirir 
uma compreensão de 
como apresentar melhor 
certas ideias. Pode desco-
brir exemplos, atividades 
com objetos e histórias ins-
piradoras nas coisas sim-
ples do cotidiano. Pode ser 
inspirado a convidar 
determinada pessoa a 
auxiliar na aula. E lem-
brar-se de uma experiência 
pessoal que possa contar” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 48).



Servir” e compartilhem passagens 
que os inspiraram a cumprir seus 
deveres no sacerdócio. Peça-lhes que 
escrevam sobre uma experiência que 
tiveram quando exerceram seu 

sacerdócio ou aprenderam com o 
exemplo de outro portador do sacer-
dócio. Como o fato de ser um porta-
dor do sacerdócio foi uma bênção 
para os rapazes e sua família?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor seus deve-
res no sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Convidar os rapazes a fazer planos 
em uma das seções de “Deveres do 
Sacerdócio”, que se relacionem ao 
assunto, em seu livreto Dever para com 
Deus e a compartilhar com os outros o 
que planejam fazer.

• Desafiar os membros do quórum a 
compartilhar com um membro da 
família algo que aprenderam a res-
peito de seus deveres do sacerdócio.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi o exemplo e o 
mentor de Seus discípulos. 
Ensinou-os a orar, orando 
com eles. Ensinou-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. Ajude 
os rapazes a cumprirem 
seus deveres ensinando o 
evangelho como o Salva-
dor ensinou.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Thomas S. Monson, 
“Dispostos e Dignos para Servir” Ensign ou A Liahona, 
maio de 2012, pp. 66–69

Meus amados irmãos, como é bom reunir-nos nova-
mente com vocês. Sempre que assisto à reunião 
geral do sacerdócio, reflito nos ensinamentos de 
alguns dos mais nobres líderes de Deus que falaram 
nas reuniões gerais do sacerdócio da Igreja. Muitos 
já foram para sua recompensa eterna, mas com o 
brilhantismo de sua mente, a profundidade de sua 
alma e o calor de seu coração, eles nos deram orien-
tação inspirada. Compartilharei hoje com vocês 
alguns dos ensinamentos deles a respeito do 
sacerdócio. 

Do Profeta Joseph Smith: “O Sacerdócio é um prin-
cípio eterno e existiu com Deus desde a eternidade e 
existirá por toda a eternidade, sem princípio de dias 
ou fim de anos” (Ensinamentos dos Presidentes da 
Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 109).

Com as palavras do Presidente Wilford Woodruff, 
aprendemos: “O santo sacerdócio é o canal por meio 
do qual Deus Se comunica e interage com o homem 
na Terra; e os mensageiros celestes que visitaram a 
Terra para comunicar-se com o homem são homens 
que possuíram e honraram o sacerdócio enquanto 
viveram na carne. E tudo o que Deus ordenou que 
se fizesse para a salvação do homem desde a vinda 
do homem à Terra até a redenção do mundo foi e 
será realizado pela virtude do sacerdócio eterno” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Wilford Woo-
druff, 2004, p. 39).

O Presidente Joseph F. Smith esclareceu ainda mais: 
“O sacerdócio é (…) o poder de Deus delegado ao 
homem pelo qual este pode agir na Terra para a sal-
vação da família humana, em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, com legitimidade; sem 
usurpar essa autoridade, nem tomá-la emprestada 
de gerações que se foram, mas a autoridade que foi 
concedida nestes dias em que vivemos pela minis-
tração de anjos e de espíritos do alto, diretamente da 
presença do Deus Todo-Poderoso” (ver Joseph F. 
Smith, Doutrina do Evangelho, 1975, pp. 143–144; 
grifo do autor (tradução atualizada).

E por fim, do Presidente John Taylor: “O que é 
sacerdócio? (…) É o governo de Deus, seja na Terra 
ou no céu; pois todas as coisas na Terra e no céu são 
governadas por meio dele, de seu poder, decisão e 
princípios, e é por intermédio desse poder que tudo 
se sustém. Ele governa tudo, controla tudo, sustenta 
tudo e está presente em tudo o que tem relação com 
Deus e com a verdade” (Ensinamentos dos Presidentes 
da Igreja: John Taylor, 2001, p. 119).

Quão abençoados somos por estar aqui nestes últi-
mos dias, quando o sacerdócio de Deus está na 
Terra. Quão privilegiados somos por ser portadores 
desse sacerdócio. O sacerdócio não é apenas um 
dom, mas um encargo de servir, um privilégio de 
elevar e uma oportunidade de abençoar a vida das 
pessoas. 

Essas oportunidades vêm acompanhadas de respon-
sabilidades e deveres. Amo e valorizo a nobre pala-
vra dever e tudo o que ela implica.



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Por que devo servir missão?
O Presidente Thomas S. Monson disse: “Todo rapaz digno e capaz deve prepa-
rar-se para servir missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio: uma 
obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos Dele. Rapazes, eu 
os admoesto a prepararem-se para servir como missionários” (“Ao Voltarmos a 
Nos Encontrar”, A Liahona, novembro de 2010, p. 4).

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que você sente que 
vai inspirar os rapazes a prepararem-se para o serviço missionário?

Mateus 28:19–20; D&C 50:13–14; 88:81 
(Temos o dever de compartilhar o 
evangelho)

D&C 4 (Atributos que nos qualificam 
para servir ao Senhor)

D&C 18:9–16 (O valor das almas é 
grande à vista de Deus)

Neil L. Andersen, “Preparar o Mundo 
para a Segunda Vinda”, A Liahona, 

maio de 2011, pp. 49–52; ver também 
o vídeo “Your Day for a Mission [Seu 
Dia de Servir Missão]”

W. Christopher Waddell, “A Maior 
Oportunidade da Vida”, A Liahona, 
novembro de 2011, pp. 50–52

Vídeo: “Obra Missionária: Um Dever 
do Sacerdócio”

Deixar os rapazes liderar

Um membro da presidência do quórum dirige a reunião do quórum. Ele lidera os rapa-
zes ao reunirem-se em conselho para tratar dos assuntos do quórum, ensina-lhes os 
deveres do sacerdócio (usando as escrituras e o livreto Dever para com Deus) e con-
vida 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 na alegria que você 
ou alguém que conhece 
tiveram ao servir missão 
de tempo integral. Que 
bênçãos receberam por 
causa do trabalho 
missionário?

Que experiências os rapa-
zes tiveram ao comparti-
lhar o evangelho com 
outras pessoas? O que 
você pode fazer para aju-
dar os portadores do 
Sacerdócio Aarônico a 
aumentar seu desejo de 
servir missão?



Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Peça a cada rapaz que gaste cerca 
de 30 segundos escrevendo o máximo 
de coisas de que se lembra da aula da 
semana anterior. Peça aos rapazes que 
compartilhem as listas que fizeram.

• Divida os jovens em grupos e peça-
lhes que discutam possíveis respostas 
à pergunta: “Por que devo prestar ser-
viço missionário de tempo integral?” 
Peça a um dos rapazes de cada grupo 
que escreva algumas de suas respos-
tas no quadro.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os membros do quórum a compreender por 
que devem servir missão. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
delas que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os rapazes a ler Doutrina e 
Convênios 18:9–16 individualmente e 
a procurar respostas para a pergunta: 
“Por que o Senhor deu aos portadores 
do sacerdócio o dever de comparti-
lhar o evangelho?” Convide alguns 
deles para compartilhar suas respos-
tas com o quórum. Por que o valor 
das almas é grande à vista de Deus? 
Quais experiências os rapazes tiveram 
ao compartilhar o evangelho que 
poderiam contar ao quórum?

• Mostre o vídeo “Obra Missionária: 
Um Dever do Sacerdócio”. Convide 
vários rapazes para compartilhar seus 
sentimentos a respeito das palavras 
do Presidente Monson. Incentive os 
rapazes a escrever por que gostariam 
de servir missão de tempo integral e 
incentive-os a colocar o que escreve-
ram em um lugar que os lembre do 
desejo de servir.

• Leiam juntos uma ou mais das 
escrituras sugeridas neste esboço e, 
em seguida, pergunte aos rapazes 
como eles acham que o mundo pode-
ria ser diferente se todos conhecessem 
e vivessem o evangelho. Quais pro-
blemas ou desafios no mundo de hoje 
são resolvidos quando vivemos o 
evangelho? Como sua vida é diferente 
por causa do evangelho?

• Mostre o vídeo “Your Day for a 
Mission [Seu Dia de Servir Missão]” 
(ou leia no quórum a experiência de 
Sid Going no discurso do Élder 
Neil L. Andersen “Preparar o Mundo 
para a Segunda Vinda”). Peça aos 
membros do quórum que listem algu-
mas coisas que podem impedir os 
rapazes de servir missão. Ajude-os a 
comparar essa lista com as grandes 
bênçãos que recebemos pelo serviço 
missionário.

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).



• Escreva no quadro a pergunta que 
está no título deste esboço. Convide 
os membros do quórum a procurar 
respostas para essa pergunta ao lerem 
Doutrina e Convênios 4:2–4 ou a 
seguinte declaração do Élder Russell 
M. Nelson: “A decisão de servir uma 
missão molda o destino espiritual do 
missionário, de seu cônjuge e de sua 
posteridade por várias 

gerações futuras. O desejo de servir é 
um resultado natural da conversão, 
dignidade e preparação”(“Perguntem 
aos Missionários! Eles Podem Ajudá-
los!” A Liahona, novembro de 2012). 
Com a autorização do bispo, convide 
um ex-missionário para compartilhar 
com o quórum como o serviço missio-
nário tem abençoado sua vida.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entenderam por que devem ser-
vir missão de tempo integral? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O membro da presidência do quórum que dirige a reunião encerra a lição. Ele pode:

• Compartilhar o testemunho sobre o 
que está fazendo agora a fim de se 
preparar para servir missão de tempo 
integral.

• Convidar o quórum a estabelecer a 
meta de memorizar Doutrina e Con-
vênios seção 4 ao longo dos próximos  
meses.

• Convidar os membros do quórum a 
realizar uma das atividades para pre-
parar-se para servir missão de tempo 
integral do livreto Dever para com Deus 
(páginas 87–88). 

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou Seus 
discípulos a agir com fé e a 
viver as verdades que Ele 
ensinou. Ele encontrou 
oportunidades para apren-
derem por meio de expe-
riências (ver Lucas 5:1–11). 
O que os rapazes podem 
fazer agora que os levará a 
ter o desejo de servir mis-
são de tempo integral?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Neil L. Andersen, “Prepa-
rar o Mundo para a Segunda Vinda” Ensign ou A Lia-
hona, maio de 2011, pp. 49–52

Aqueles que acompanham os jogos de rúgbi sabem 
que a equipe All Blacks, da Nova Zelândia, nome 
que lhes foi dado por causa da cor de seu uniforme, 
é o mais famoso time de rúbgi de todos os tempos 
(ver stats.allblacks.com.).

O privilégio de ser escolhido para integrar os All 
Blacks da Nova Zelândia seria comparável ao de 
participar da seleção da Copa do Mundo de futebol.

Em 1961, aos dezoito anos de idade, sendo portador 
do Sacerdócio Aarônico, Sidney Going, estava-se 
tornando um astro do rúbgi, na Nova Zelândia. 
Devido a suas habilidades extraordinárias, muitos 
acharam que ele seria escolhido no ano seguinte 
para integrar a equipe dos All Blacks.

Aos dezenove anos, num momento crítico de sua 
carreira ascendente no rúgbi, Sidney declarou que 
iria abandonar o esporte para servir missão. Alguns 
o chamaram de louco. Outros o chamaram de tolo 
(ver Bob Howitt, Super Sid: The Story of a Great All 
Black [Super Sid: A História de um Grande All 
Black], 1978, p. 27).

Alegaram que aquela oportunidade no rúgbi nunca 
aconteceria de novo.

Para Sid, o importante não era o que ele deixava 
para trás, mas a oportunidade e a responsabilidade 
que havia pela frente. Ele tinha o dever do sacerdó-
cio de oferecer dois anos de sua vida para declarar a 
realidade do Senhor Jesus Cristo e de Seu evangelho 
restaurado. Nada — nem mesmo a chance de jogar 
na seleção nacional, com toda a consagração que 

isso lhe proporcionaria — o impediria de cumprir 
aquele dever (Conversa pelo telefone com o Presi-
dente Maxwell Horsford, Estaca Kaikohe Nova 
Zelândia, março de 2011).

Ele foi chamado por um profeta de Deus para servir 
na Missão Canadense Ocidental. Há quarenta e oito 
anos, neste mês, o jovem Élder Sidney Going, de 
dezenove anos, partiu da Nova Zelândia para servir 
como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias.

Sid contou-me uma experiência pessoal que teve em 
sua missão. Era noite, e ele e o companheiro esta-
vam prestes a retornar ao apartamento. Decidiram 
visitar mais uma família. O pai os deixou entrar, e o 
Élder Going e seu companheiro prestaram testemu-
nho do Salvador. A família aceitou um exemplar do 
Livro de Mórmon. O pai o leu a noite inteira. Uma 
semana e meia depois, o pai tinha completado a lei-
tura do Livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios 
e de A Pérola de Grande Valor. Poucas semanas 
depois, a família foi batizada (Conversa pelo tele-
fone com o Élder Sidney Going, março de 2011).

Uma missão, em vez de uma posição no time All 
Blacks da Nova Zelândia? Sid respondeu: “A bênção 
de levar o evangelho para as pessoas é muito maior 
do que qualquer sacrifício que você venha a fazer” 
(Correspondência por e-mail com o Élder Sidney 
Going, março de 2011).

Vocês provavelmente estão-se perguntando: o que 
aconteceu com Sid Going depois da missão. O mais 
importante: um casamento eterno com sua namo-
rada, Collenn, cinco nobres filhos e uma geração de 
netos. Por toda a vida, ele confiou em seu Pai Celes-
tial, guardou os mandamentos e serviu ao próximo.



Recursos Selecionados

E o rúgbi? Depois de sua missão, Sid Going tor-
nou-se um dos melhores zagueiros da história do 
All Blacks, disputando 11 campeonatos, atuando por 
muitos anos como capitão do time (ver stats.allbla-
cks.com/asp/profile.asp?ABID=324).

Será que Sid Going era bom? Ele era tão bom que 
sua agenda de treinos e jogos foi alterada, porque 
ele não jogava aos domingos (Conversa pelo tele-
fone com o Presidente Maxwell Horsford, Estaca 
Kaikohe Nova Zelândia, março de 2011).

Sid era tão bom que a rainha da Inglaterra reconhe-
ceu sua contribuição para o rúgbi (Sid Going rece-
beu o prêmio MBE [Membro da Ordem do Império 

Britânico] em 1978, por sua contribuição ao esporte 
rúgbi; ver Howitt, Super Sid, p. 265).

 Era tão bom que um livro foi escrito a respeito dele, 
intitulado Super Sid.

E se Sid não tivesse recebido essas honras depois da 
missão? Um dos maiores milagres do serviço mis-
sionário desta Igreja é ver que Sid Going e milhares 
de missionários como ele nunca perguntaram: “O 
que eu ganho com minha missão?” Mas, sim: “O 
que posso oferecer?”

Sua missão será uma oportunidade sagrada de con-
duzir pessoas a Cristo e ajudar a preparar o mundo 
“para a Segunda Vinda do Salvador”. 
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