
Sacerdócio Aarônico 3
Vem, e Segue-Me

Recursos de Aprendizado para os Jovens



ensino e aprendizado para a conversão

Sacerdócio Aarônico
Julho – Setembro de 2013

Publicado por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias



© 2012 Intellectual Reserve, Inc. 
Todos os direitos reservados

Aprovação do inglês: 9/12 
Aprovação da tradução: 9/12  
Tradução de Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Aaronic Priesthood 7–9 
Portuguese 
10856 059



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 perguntas que os jovens tenham e em 
princípios doutrinários que podem ajudá-los a 
encontrar respostas. As lições são planejadas para 
ajudá-lo a preparar-se espiritualmente, a aprender 
a doutrina por si mesmo e, em seguida, a planejar 
maneiras de envolver os rapazes em experiências 
 eficazes de aprendizado.

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

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

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

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

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

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

• Links para vídeos, imagens e outros meios de 
comunicação que você pode usar para 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.



Julho: As Ordenanças e os Convênios
Como posso tornar o sacramento mais significativo para as outras pessoas?

Por que as ordenanças são importantes em minha vida?

Por que os convênios são importantes em minha vida?

Quais convênios fiz no batismo?

Como recebo o dom do Espírito Santo?

Por que as ordenanças do templo são importantes?

O que é o juramento e convênio do sacerdócio?

O que significa tomar sobre mim o nome de Jesus Cristo?

O Casamento e a Família
Como posso fortalecer minha família?

Por que a castidade é importante?

Por que o casamento no templo é importante?

Por que a família é importante?

Quais são os padrões da Igreja concernentes ao namoro?

Como posso me preparar agora para me tornar um marido e pai justo?

Como o papel do homem e da mulher complementam um ao outro na família?

Setembro: Os Mandamentos
Como posso estar no mundo, sem ser do mundo?

Como as coisas que digo afetam a mim e aqueles ao meu redor?

Como posso resistir à pornografia?

Por que jejuamos?

Por que temos o mandamento de guardar o Dia do Senhor?

Por que pagamos o dízimo?

Por que é importante ser honesto?

Sumário



Agenda da Reunião do Quórum

Presidida por  Data 

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

Reunir-se em Conselho
membro da presidência do quórum

Assuntos a tratar (atividades, eventos, designações)

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

Aprender Juntos
consultor ou membro do quórum

Discussão semanal sobre o evangelho:  ����������������������������������������������������������������

Professor:  �����������������������������������������������������������������������������������������

Compromisso à Ação
membro da presidência do quórum

• Prestar testemunho do que foi aprendido.
• Convidar os membros do quórum a viver os princípios que aprenderam juntos e a preparar-se para a reu-

nião da semana seguinte.

Oração de Encerramento:  ����������������������������������������������������������������������������



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Julho: As Ordenanças e os Convênios

“[Nas] ordenanças manifesta-se o poder da divindade” (D&C 84:20).

Os esboços desta unidade vão ajudar os rapazes a entender as ordenanças e os convê-
nios do sacerdócio. As experiências pessoais que eles têm nesta unidade podem aju-
dá-los a valorizar e honrar os convênios que já fizeram e a aguardar com expectativa 
as ordenanças que receberão no futuro, incluindo a ordenação ao Sacerdócio de 
 Melquisedeque e as ordenanças do templo. Além disso, os portadores do Sacerdócio 
Aarônico têm uma necessidade especial de compreender as ordenanças do evangelho, 
porque são chamados para administrar as ordenanças do sacramento, do batismo e 
da ordenação a outros ofícios no Sacerdócio Aarônico.

Opções de esboços para este mês:

Como posso tornar o sacramento mais significativo para as outras pessoas? (Dever para com Deus)
Por que as ordenanças são importantes em minha vida?
Por que os convênios são importantes em minha vida?
Quais convênios fiz no batismo?
Como recebo o dom do Espírito Santo?
Por que as ordenanças do templo são importantes?
O que é o juramento e convênio do sacerdócio?
O que significa tomar sobre mim o nome de Jesus Cristo?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e das atividades de apren-
dizado nesta unidade funcionariam bem como ativi-
dades 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:

“Administrar as Ordenanças do Sacerdócio”,  
pp. 24–25, 48–49, 72–73

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



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Dever para com Deus

Como posso tornar o  
sacramento mais significativo 
para as outras pessoas?
Quando administramos o sacramento, não devemos fazer nada que possa 
 desviar a atenção da santidade da ordenança.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que os rapazes podem 
fazer para tornar o sacramento mais significativo para outras pessoas?

Lucas 22:19–20; 3 Néfi 18:1–11 (Jesus 
Cristo administra o sacramento)

D&C 20:76–79 (Os portadores do 
Sacerdócio Aarônico administram 
o sacramento)

D&C 38:42 (Os portadores do sacer-
dócio devem ser dignos de realizar 
as ordenanças)

Dallin h. Oaks, “A Reunião Sacra-
mental e o Sacramento”, A Liahona, 
novembro de 2008, p. 17

“Administrar as Ordenanças do Sacer-
dócio”, Cumprir Meu Dever para com 
Deus, 2010, pp. 24–25, 48–49, 72–73

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

O que você viu outras pes-
soas fazer ao administrar 
o sacramento que mostra 
reverência para com essa 
ordenança?

O que você tem visto os 
rapazes do quórum fazer 
ao administrar o sacra-
mento que convida a um 
sentimento de santidade? 
Os rapazes fazem alguma 
coisa que possa desviar a 
atenção das pessoas da 
santidade do sacramento?



• Convide os membros do quórum a 
compartilhar uma escritura ou história 
de que se lembram da lição anterior. 
Como aplicaram o que aprenderam 
durante a semana?

• Leia ou mostre a seguinte declara-
ção do discurso “A Reunião Sacra-
mental e o Sacramento”, do Élder 

Dallin h. Oaks: “A ordenança do 
sacramento torna a reunião sacramen-
tal a mais sagrada e importante reu-
nião da Igreja”. Peça aos rapazes que 
discutam por que essa afirmação é 
verdadeira. Como os portadores do 
Sacerdócio Aarônico contribuem para 
o caráter sagrado dessa reunião?

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar cada rapaz a compreender como eles, como portadores 
do Sacerdócio Aarônico, podem ajudar a tornar o sacramento significativo para os 
membros da congregação. Como parte desta lição, os membros do quórum devem fazer 
planos em seu livreto Dever para com Deus no que diz respeito a como ministram o 
sacramento. Antes do dia da reunião do quórum, peça aos rapazes que tragam para a 
Igreja o livreto Dever para com Deus. Nas reuniões futuras do quórum, convide-os 
a compartilhar experiências pessoais que estão tendo ao cumprir seus planos.

• Peça aos rapazes que formem 
duplas e leiam Doutrina e Convênios 
20:76–79, Lucas 22:19–20 e 3 Néfi 
18:1–11. Peça a eles que debatam o 
que o pão e a água do sacramento 
representam e quem os portadores do 
sacerdócio representam enquanto pre-
param e administram o sacramento. 
Com permissão do bispo, convide 
algumas moças para visitar a reunião 
do quórum, permitindo que os rapa-
zes façam perguntas às moças sobre o 
seguinte: O que a ordenança do sacra-
mento significa para você? O que 
posso fazer como portador do Sacer-
dócio Aarônico para ajudar você a ter 
uma experiência mais significativa 
com o sacramento? Incentive os rapa-
zes a fazer essas mesmas perguntas a 
seus pais e a compartilhar as respos-
tas deles na reunião seguinte do quó-
rum (ver Dever para com Deus, p. 24). 
Convide os rapazes a abrir o livreto 
Dever para com Deus na seção “Agir” 

(pp. 25, 49 ou 73) e a fazer planos com 
base no que eles discutiram.

• Em quórum, leiam Doutrina e Con-
vênios 38:42 e debatam como esse 
versículo se aplica àqueles que mani-
pulam os “vasos” que contêm os sím-
bolos da Expiação (ver Dever para com 
Deus, p. 48). Por que é importante que 
estejamos dignos para ministrar o 
sacramento? Quais são as consequên-
cias para nós se ministrarmos uma 
ordenança indignamente? (Ver D&C 
121:36–37.) Convide os rapazes a abrir 
o livreto Dever para com Deus na seção 
“Agir” (pp. 25, 49 ou 73) e a fazer pla-
nos com base no que eles discutiram.

• Convide os rapazes a ler as orações 
sacramentais, identificar os convênios 
nessas orações e explicar o que signifi-
cam. Quais palavras os impressionam 
mais e por quê? (Ver Dever para com 
Deus, p. 72.) O que os sacerdotes 
fazem quando proferem as orações 

Planos do Dever para 
com Deus

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



sacramentais de modo a tornar o 
sacramento mais significativo para os 
membros da congregação? Convide 
os rapazes a abrir o livreto Dever para 
com Deus na seção “Agir” (pp. 25, 49 
ou 73) e a fazer planos com base no 
que eles discutiram.

• Em quórum, leiam o tópico V do 
discurso do Élder Dallin h. Oaks “A 

Reunião Sacramental e o Sacramento”. 
Peça aos rapazes que identifiquem as 
coisas que podem fazer para ajudar a 
tornar o sacramento uma experiência 
mais significativa para os membros 
da ala. Convide os rapazes a abrir o 
livreto Dever para com Deus na seção 
“Agir” (pp. 25, 49 ou 73) e a fazer pla-
nos com base no que eles  discutiram.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem que como porta-
dores do sacerdócio podem ajudar a tornar o sacramento mais significativo para os 
outros? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma 
pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar o que planeja fazer 
para ajudar a tornar o sacramento 
uma experiência mais significativa 
para os membros da congregação.

• Prestar seu testemunho sobre o 
sagrado privilégio de administrar o 
sacramento.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador deu a Seus dis-
cípulos oportunidades de 
fazer perguntas e compar-
tilhar pontos de vista, res-
pondeu às perguntas deles 
e ouviu suas experiências 
pessoais. Como você vai 
convidar os rapazes a per-
guntar sobre o papel deles 
na administração do sacra-
mento e como vai respon-
der a essas perguntas?



Recursos Selecionados

Trechos de Dallin H. Oaks, “A Reunião Sacramental e o 
Sacramento”, A Liahona, novembro de 2008, p. 17

Dirijo-me agora especificamente aos portadores do 
sacerdócio que oficiam o sacramento. Essa orde-
nança sempre deve ser realizada com reverência a 
dignidade. Os sacerdotes que fazem a oração em 
nome da congregação devem proferir as palavras 
lenta e distintamente, expressando os termos do 
convênio e as bênçãos prometidas. Esse é um ato 
muito sagrado.

Os mestres que preparam os emblemas do sacra-
mento e os diáconos que os distribuem também rea-
lizam algo sagrado. Gosto imensamente da história 
de como o Presidente Thomas S. Monson, quando 
era um diácono de 12 anos de idade, recebeu do 
bispo a incumbência de levar o sacramento a um 
irmão acamado que ansiava por aquela bênção. 
“Sua gratidão me impressionou”, disse o Presidente 
Monson. “O Espírito do Senhor me envolveu. Eu 
estava em solo sagrado” (Inspiring Experiences That 
Build Faith, 1994, p. 188). Todos os que oficiam essa 
sagrada ordenança estão em “solo sagrado”.

Os rapazes que oficiam a ordenança do sacramento 
devem estar dignos. O Senhor disse: “Sede limpos, 
vós que portais os vasos do Senhor” (D&C 38:42). 
Essa advertência das escrituras de que não devemos 
tomar o sacramento indignamente (ver I Coríntios 
11:29; 3 Néfi 18:29) sem dúvida se aplica também 
aos que oficiam essa ordenança. Ao impor uma ação 
disciplinar aos membros da Igreja que cometeram 

pecados graves, o bispo pode temporariamente 
 suspender o privilégio desses membros de tomar o 
sacramento. Essa mesma autoridade sem dúvida 
pode suspender o privilégio de oficiar essa orde-
nança sagrada.

O que mencionei sobre a importância de vestir-se 
adequadamente para receber a ordenança do sacra-
mento obviamente se aplica com especial vigor aos 
rapazes do Sacerdócio Aarônico que oficiam qual-
quer parte dessa ordenança sagrada. Todos devem 
estar bem arrumados, com roupas discretas. Não 
deve haver coisa alguma em sua aparência ou con-
duta que chame a atenção das pessoas nem que as 
distraia da total concentração em adorar a Deus e 
renovar os convênios, que são os propósitos dessa 
reunião sagrada.

O Élder Jeffrey R. holland ensinou algo muito 
importante sobre esse assunto numa conferência 
geral realizada há 13 anos. Como a maioria de nos-
sos diáconos nem tinha nascido quando essas pala-
vras foram proferidas, quero repeti-las para o 
benefício deles e de seus pais e líderes: “Sugiro que, 
sempre que possível, os diáconos, mestres e sacerdo-
tes encarregados do sacramento usem camisa 
branca. Frequentemente usamos roupas formais 
para as ordenanças sagradas, e a camisa branca 
pode ser vista como um lembrete da roupa branca 
usada no batismo e uma antecipação da camisa 
branca que logo usarão no templo e na missão” 
(“Fazei Isto em Memória de Mim”, A Liahona, 
janeiro de 1996, p. 73).



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Por que as ordenanças são 
importantes em minha vida?
Uma ordenança é um ato sagrado e formal, que tem significado espiritual. As 
ordenanças são realizadas pela autoridade do sacerdócio e sob a direção daque-
les que possuem as chaves do sacerdócio. As ordenanças nos ajudam a lembrar 
quem somos e o nosso dever para com Deus. Elas nos ajudam a nos achegar-
mos a Cristo e a recebermos a vida eterna.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você se sente inspi-
rado a compartilhar com os rapazes para ajudá-los a compreender a importância das 
ordenanças?

Mateus 3:13–17 (Batismo de  
Jesus Cristo)

Atos 19:1–6 (Paulo rebatiza pessoas 
que não foram batizadas correta-
mente)

3 Néfi 11:21–26 (Jesus Cristo concede 
autoridade para batizar e dá instru-
ções sobre o procedimento correto)

Morôni 8:10–12 (Mórmon ensina 
sobre o batismo)

D&C 84:19–21 (O poder da divindade 
está nas ordenanças do sacerdócio)

Regras de Fé 1:3–5 (As ordenanças 
são essenciais para nossa salvação)

Robert D. hales, “Lembrar Quem 
Somos: O Sacramento, o Templo e o 
Sacrifício no Serviço”, A Liahona, maio 
de 2012, p. 34

Dennis B. Neuenschwander, “Orde-
nanças e Convênios ”, A Liahona, 
novembro de 2001, p. 16

“Ordenanças e Bênçãos do Sacerdó-
cio”, Manual 2: Administração da Igreja, 
2010, 20.1

“Ordenanças”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 125–126

Vídeo: “Fé no Poder do Sacerdócio”

Deixar os rapazes liderar

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

Que ordenanças do evan-
gelho você recebeu? Como 
essas ordenanças abençoa-
ram sua vida? Por que elas 
são significativas para 
você?

Quais ordenanças os rapa-
zes receberam? Que orde-
nanças eles estão se 
preparando para receber? 
Por que eles precisam 
compreender a importân-
cia das ordenanças do 
evangelho?



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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Mostre aos jovens uma gravura 
ou um objeto relacionado à aula da 
semana passada e peça aos rapazes 
que expliquem como isso se relaciona 
a esta lição. Como aplicaram o que 
aprenderam durante a semana?

• Peça aos rapazes que listem tantas 
ordenanças do evangelho quantas 

possam pensar. Depois, ajude-os a 
identificar quais ordenanças da lista 
são essenciais para a exaltação (se 
 precisarem de ajuda, eles podem ler 
“Ordenanças” em Sempre Fiéis). Por 
que o Pai Celestial nos deu essas orde-
nanças?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os membros do quórum a entender por que 
as ordenanças do templo são importantes. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais sugestões que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os rapazes a ler o tópico 
intitulado “Uma Investidura de Poder 
Divino” no discurso do Élder Dennis 
B. Neuenschwander “Ordenanças e 
Convênios” ou assista ao vídeo “Fé no 
Poder do Sacerdócio”. Peça a eles que 
listem no quadro as ordenanças men-
cionadas e o poder que recebemos ao 
participar de cada ordenança. Con-
vide os jovens a compartilhar expe-
riências pessoais em que receberam 
ou testemunharam uma dessas orde-
nanças (ou outras ordenanças, como 
uma bênção paterna ou uma bênção 
de cura). Como essas experiências 
pessoais os abençoam e fortalecem?

• Examine em quórum a lista das 
quatro exigências para a realização de 
ordenanças, na seção 20.1 do Manual 

2. Convide os jovens a ler 3 Néfi 
11:21–26 e a identificar como essas 
exigências são satisfeitas na descrição 
dada pelo Salvador sobre o batismo. 
Como a ministração do sacramento 
por parte deles atende a essas quatro 
exigências? O que acontece se uma 
ordenança for realizada sem atender a 
essas exigências? Pergunte aos rapa-
zes por que é importante conhecer 
essas exigências ao se prepararem 
para ensinar outras pessoas a respeito 
das ordenanças.

• Convide os rapazes a imaginar que 
estão ensinando alguém de outra reli-
gião a respeito do batismo, então a 
pessoa diz: “Já fui batizado em minha 
igreja”. Como os rapazes poderiam, 
com tato, ajudar essa pessoa a 

Dica de ensino

“Ao preparar-se para ensi-
nar, não deixe de diversifi-
car os métodos didáticos 
de uma aula para outra. 
Isso pode significar utili-
zar algo simples como 
uma gravura ou um cartaz 
colorido em uma aula e 
uma lista de perguntas no 
quadro-negro em outra” 
(Ensino: Não Há Maior 
 Chamado, 1999, p. 89).



compreender por que ela precisa ser 
batizada de novo? Que escrituras ou 
experiências pessoais eles comparti-
lhariam? Você pode pedir que consul-
tem a lista de exigências da seção 
20.1 do Manual 2; Mateus 3:13–17; 
Atos 19:1–6; 3 Néfi 11:21–26; Morôni 
8:10–12. Se possível, convide os mis-
sionários de tempo integral a vir ao 
quórum e contar como eles explicam 
aos pesquisadores a importância das 
ordenanças (obtenha antes a aprova-
ção do bispo).

• Compartilhe com o quórum a 
seguinte declaração do Presidente 
Spencer W. Kimball: “As ordenanças 
servem de lembrete. Esse é o real pro-
pósito do sacramento: impedir-nos 
de esquecer, ajudar-nos a lembrar” 
(Teachings of Spencer W. Kimball [Ensi-
namentos do Presidente Spencer W. 
Kimball], ed. Edward L. Kimball, 1982, 
p. 112). Peça aos rapazes que alistem 
as ordenanças do evangelho (como as 
que estão nas páginas 125–126 de Sem-
pre Fiéis) e discutam o que cada uma 
dessas ordenanças os ajuda a lembrar.

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

Convidar a agir

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

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre as ordenanças do evangelho. 

• Coordenar um breve debate sobre 
como devem se preparar espiritual-
mente para oficiar em ordenanças 
sagradas.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador amou e orou 
por aqueles a quem ensi-
nou (ver João 17). Como 
você pode demonstrar que 
ama e apoia os rapazes em 
seu quórum?



Recursos Selecionados

Trechos de “Instruções Gerais”, Manual 2: Administra-
ção da Igreja, 2010, 20.1

20.1 Instruções Gerais

Uma ordenança é um ato sagrado, como o batismo, 
que é realizado pela autoridade do sacerdócio. As 
ordenanças do batismo, da confirmação, da ordena-
ção ao Sacerdócio de Melquisedeque (para os 
homens), da investidura e do selamento do templo 
são exigidas para a exaltação de todas as pessoas 
responsáveis por seus próprios atos e são chamadas 
de “ordenanças de salvação”. Como parte de toda 
ordenança de salvação, a pessoa que a recebe faz 
convênios com Deus.

A realização de uma ordenança de salvação exige 
autorização de um líder do sacerdócio que tenha 
as devidas chaves ou que atue sob a direção de 
alguém que tenha essas chaves. Essa autorização 
também é necessária para dar nome e bênção a 
crianças, para dedicar sepulturas, para dar bênçãos 
patriarcais e para preparar, abençoar e distribuir o 
sacramento. Os portadores do Sacerdócio de Mel-
quisedeque podem consagrar o óleo, abençoar os 
enfermos, dar bênçãos paternas e outras bênçãos 
de consolo e conselho sem pedir a autorização de 
um líder do sacerdócio.

Os irmãos que realizam ordenanças e dão bênçãos 
devem preparar-se vivendo em retidão e buscando 
diligentemente a orientação do Santo Espírito. Eles 
devem realizar cada ordenança e bênção de maneira 
respeitosa e assegurar que os seguintes requisitos 
sejam cumpridos:

 1. Que ela seja realizada em nome de Jesus Cristo.

 2. Que ela seja realizada pela autoridade do 
sacerdócio.

 3. Que ela seja realizada com todos os procedi-
mentos necessários, tais como a utilização de 
palavras específicas ou de óleo consagrado.

 4. Que ela seja autorizada pela autoridade presi-
dente que tenha as devidas chaves (normalmente 
o bispo ou o presidente da estaca), se isso for 
necessário, de acordo com as instruções deste 
capítulo.

O líder do sacerdócio que supervisiona a ordenança 
ou bênção assegura-se de que a pessoa que a reali-
zará tenha a devida autoridade do sacerdócio, seja 
digna, conheça e siga os devidos procedimentos. 
Os líderes também devem procurar fazer com que a 
ordenança ou bênção seja uma experiência reverente 
e espiritual.



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Por que os convênios são 
importantes em minha vida?
Fazemos convênios quando recebemos ordenanças como o batismo, a ordenação 
ao sacerdócio e as ordenanças do templo. Um convênio é um acordo sagrado 
entre Deus e Seus filhos. Deus estabelece condições específicas e promete nos 
abençoar se obedecermos a essas condições. Fazer e guardar convênios nos qua-
lifica para receber as bênçãos que Deus prometeu. Quando decidimos não cum-
prir os convênios, não podemos receber as bênçãos. Nossos convênios guiam as 
escolhas que fazemos e nos ajudam a resistir às tentações. 

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. Como você pode ajudar os 
rapazes a desejar fazer e guardar convênios?

êxodo 19:5; D&C 35:24; 90:24 (Somos 
abençoados quando guardamos con-
vênios)

Mosias 5; Alma 46:10–37 (Exemplos 
do Livro de Mórmon de pessoas que 
fazem e guardam convênios)

D&C 82:10 (O Senhor está obrigado 
quando obedecemos)

Russell M. Nelson, “Convênios”, 
A Liahona, novembro de 2011, p. 86

Jeffrey R. holland, “Guardar os Con-
vênios: Uma Mensagem para os Que 
Vão Servir Missão”, A Liahona, janeiro 
de 2012, p. 48

D. Todd Christofferson, “O Poder dos 
Convênios”, A Liahona, maio de 2009, 
p. 19

“Convênio”, Sempre Fiéis , 2004,  
p. 45-46

Deixar os rapazes liderar

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

Como você foi abençoado 
por fazer e cumprir convê-
nios? Você consegue se 
lembrar de uma experiên-
cia em que seus convênios 
o guiaram a uma decisão 
que você tomou?

Como você pode ajudar 
os rapazes a compreender 
melhor os convênios 
que fizeram e que farão 
no futuro? Como a com-
preensão da natureza e da 
importância dos convênios 
influenciará os rapazes a 
viver mais retamente?



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 aos rapazes que pensem na 
lição anterior e se revezem comparti-
lhando uma única frase que resuma 
o que aprenderam com essa lição. 
Como aplicaram o que aprenderam 
durante a semana?

• Convide um rapaz para vir à frente 
da sala. Demonstre o que é um convê-
nio, fazendo uma promessa simples 
em troca de uma ação simples da 
parte dele (por exemplo, prometa 

dar-lhe uma pequena recompensa se 
ele citar uma regra de fé). Permita que 
o rapaz conclua a ação, se ele aceitar, e 
cumpra sua promessa também. Ajude 
os rapazes a definir convênio (ver o 
terceiro parágrafo do discurso do 
Élder Russell M. Nelson “Convênios”)  
e peça que expliquem como esse 
exemplo tem semelhanças e diferen-
ças em relação aos convênios que 
fazemos com Deus. 

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os membros do quórum a compreender por 
que fazemos convênios. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais ativi-
dades que melhor funcionem em seu quórum:

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

• Peça aos rapazes que imaginem 
que estão tentando ajudar um amigo 
de outra religião a compreender os 
convênios. Convide-os a estudar 
“Convênio” em Sempre Fiéis ou as 
escrituras listadas neste esboço e a 
preparar maneiras de explicar os con-
vênios ao amigo. Peça que façam 
uma dramatização ensinando uns 
aos outros. Peça que incluam em sua 
explicação os motivos pelos quais os 
convênios são importantes para eles.

• Convide os rapazes a pesquisar 
individualmente Mosias 5, marcar 
palavras ou frases que os tocaram 
sobre como fazer e guardar convê-
nios. Peça que escrevam no quadro o 
que encontrarem. No quadro, escreva 
“Guardar meus convênios é impor-
tante porque ��������”. Convide cada 
rapaz a completar a frase.

• Mostre uma gravura do capitão 
Morôni levantando o estandarte da 
liberdade (ver o Livro de Gravuras do 
Evangelho, nº 79). Peça aos rapazes 
que identifiquem alguns dos detalhes 
da gravura e que contem brevemente 
o que a história relata (ver Alma 
46:10–37). Que convênios os nefitas 
fizeram? (Ver os versículos 20–22.) 
Por que o povo escolheu fazer esses 
convênios apesar do perigo que 

Dica de ensino

“Você pode [demonstrar] 
[que (…) está ouvindo] por 
meio de uma expressão de 
interesse. Olhe para seus 
interlocutores e não para o 
manual ou outros objetos 
da sala. Incentive-os a 
completarem seus pensa-
mentos, sem interrompê-
los. Evite, ao conversar, 
precipitar-se e dar conse-
lhos e emitir julgamentos 
prematuramente” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
2009, p. 66).



enfrentava? Como o exemplo deles 
influenciou o resultado da batalha? 
Peça aos rapazes que façam uma lista 
dos convênios feitos por eles. Como 
esses convênios nos ajudam a sobre-
pujar desafios e tentações?

• Em quórum, leiam, vejam ou 
ouçam a história do início do discurso 
do Élder D. Todd Christofferson “O 
Poder dos Convênios”. Como os con-
vênios feitos por Pâmela a ajudaram a 
lidar com a tragédia que enfrentou? 
Designe cada rapaz a ler um dos tópi-
cos restantes do discurso, procurando 
respostas para a pergunta “Como 
meus convênios podem me fortalecer 
e me proteger?” Peça aos rapazes que 
relatem o que encontraram. Convide 

os rapazes a debater situações especí-
ficas que poderão enfrentar durante a 
semana para as quais eles poderiam 
encontrar força em seus convênios.

• Escreva no quadro as palavras 
“Convênios” e “Trabalho Missioná-
rio”. Convide cada rapaz a ler um 
tópico do artigo do Élder Jeffrey R. 
holland “Guardar os Convênios: 
Uma Mensagem para os Que Vão Ser-
vir Missão”. Peça a eles que procurem 
a relação entre convênios e a obra 
missionária. Convide os rapazes a 
relatar uns aos outros o que aprende-
ram com a mensagem do Élder hol-
land. Como o conselho dele afeta o 
que eles farão ao se prepararem para 
servir missão de tempo integral?

Convide os rapazes a compartilhar o que aprenderam hoje. Eles entendem melhor os 
convênios? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar o que significa para 
ele fazer um convênio.

• Incentivar os outros membros do 
quórum a compartilhar suas impres-
sões sobre o que aprenderam com 
um membro da família.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador convidou Seus 
seguidores a exercer fé e a 
agir de acordo com as ver-
dades que Ele ensinou (ver 
Lucas 18:18–25). Como 
você pode ajudar os rapa-
zes a adquirir um desejo 
de participar das ordenan-
ças e dos convênios e hon-
rar seus convênios por 
meio de atos justos?



Recursos Selecionados

Trechos de D. Todd Christofferson, “O Poder dos Convê-
nios”, A Liahona, maio de 2009, p. 19

Em 15 de agosto de 2007, houve um terrível terre-
moto no Peru que quase destruiu as cidades litorâ-
neas de Pisco e Chincha. Como muitos outros 
líderes e membros da Igreja, Wenceslao Conde, pre-
sidente do Ramo Balconcito, em Chincha, imediata-
mente começou a ajudar aqueles que tiveram seus 
lares danificados.

Quatro dias depois do terremoto, o Élder Marcus B. 
Nash, dos Setenta, estava em Chincha, para ajudar a 
coordenar os esforços de resgate da Igreja, e conhe-
ceu o Presidente Conde. Enquanto conversavam 
sobre a destruição que ali se abateu e sobre o que 
estava sendo feito para ajudar as vítimas, a esposa 
do Presidente Conde, Pamela, aproximou-se com 
um de seus filhos no colo. O Élder Nash perguntou 
a ela como seus filhos estavam. Sorrindo ela disse 
que, pela bondade de Deus, eles estavam bem e a 
salvo. Então ele perguntou sobre a casa deles.

“Desapareceu”, disse ela.

“E os seus pertences?” indagou ele.

“Ficou tudo soterrado nos escombros da casa”, disse 
a irmã Conde.

“E apesar de tudo”, comentou o Élder Nash, “você 
diz isso com um sorriso”? 

“Claro! Já orei e estou tranquila”, disse ela. “Temos 
tudo de que precisamos. Temos um ao outro, temos 
nossos filhos, somos selados no templo, temos esta 
Igreja maravilhosa, e temos o Senhor. Podemos 
reconstruir, com a ajuda do Senhor”.

 “Convênio”, Sempre Fiéis, 2004, p. 45

Um convênio é um acordo sagrado entre Deus e 
uma pessoa ou grupo de pessoas. Deus estabelece 
condições específicas e Ele promete abençoar-nos se 
obedecermos às Suas condições. Quando decidimos 
não cumprir os convênios, não podemos receber as 
bênçãos e, em alguns casos, sofremos uma penali-
dade como consequência de nossa desobediência.

Todas as ordenanças salvadoras do sacerdócio são 
acompanhadas de convênios. Por exemplo, você 
fez um convênio quando foi batizado e você renova 
esse convênio cada vez que toma o sacramento. (Ver 
Mosias 18:8–10; D&C 20:37, 77, 79.) Se você tiver rece-
bido o Sacerdócio de Melquisedeque, você entrou 
no juramento e convênio do sacerdócio. (Ver D&C 
84:33–44.) A investidura no templo e a ordenança de 
selamento também incluem convênios sagrados.

Lembre-se sempre de honrar os convênios que fez 
com o Senhor. Dessa maneira, você não precisará 
ser mandado em todas as coisas que tiver que fazer. 
(Ver D&C 58:26–28.) Você será inspirado pelo Espí-
rito Santo e uma conduta semelhante à de Cristo 
será parte de sua natureza. Como o Senhor prome-
teu, você receberá “(…) revelação sobre revelação, 
conhecimento sobre conhecimento, para que 
[conheça] os mistérios e as coisas pacíficas — aquilo 
que traz alegria, que traz vida eterna” (D&C 42:61). 
Sua maior esperança deve ser desfrutar da santifica-
ção que advém dessa orientação divina; seu grande 
temor deveria ser perder o direito a essas bênçãos.

Referências adicionais: Jeremias 31:31–34; Mosias 5; 
Morôni 10:33; D&C 82:10; 97:8; 98:13–15



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Quais convênios fiz no batismo?
Quando fomos batizamos, fizemos um convênio com Deus. Prometemos tomar 
sobre nós o nome de Jesus Cristo, guardar Seus mandamentos e servi-Lo até o 
fim. O Pai Celestial prometeu-nos a remissão dos pecados e, por meio da orde-
nança de confirmação, o dom do Espírito Santo. Renovamos esse convênio 
cada vez que tomamos o sacramento.

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e outros recursos vão ajudar os rapazes a se lembrar de seus convênios 
batismais e a guardá-los?

João 3:5; 2 Néfi 31:4–13, 17 (O batismo 
é necessário para a salvação eterna)

Mosias 18:8–10; D&C 20:37 (Os 
 compromissos que fazemos quando 
somos batizados)

Robert D. hales, “O Convênio do 
Batismo: Estar no Reino e Ser do 
Reino”, A Liahona, janeiro de 2001, p. 6

“ O Seu Convênio Batismal”, “ As 
Bênçãos Prometidas do Batismo”, 
Sempre Fiéis, 2004, pp. 25–27

Vídeo: “O Mesmo Uniforme”

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Peça a cada membro do quórum 
que complete a seguinte frase: O que 
aprendi durante a última aula foi 

importante para mim porque 
��������. Como aplicaram durante 
a semana o que aprenderam?

O que você lembra a res-
peito de seu batismo? 
Como seus convênios 
batismais influenciaram 
sua vida?

Como você pode ajudar 
os rapazes a compreender 
melhor seus convênios 
batismais? Como você 
pode ajudá-los a fortalecer 
seu compromisso de man-
ter esses convênios?



• Mostre a gravura de um batismo 
(como as do Livro de Gravuras do Evan-
gelho, nºs 103–104). Compartilhe algu-
mas lembranças do dia em que você 
foi batizado, inclusive como você se 
sentiu. Convide os rapazes a compar-
tilhar experiências pessoais que 

tiveram ao participar de um batismo 
ou testemunhá-lo. Peça que listem no 
quadro os convênios que fizeram 
quando foram batizados. Convide-os 
a acrescentar itens à lista durante a 
lição, à medida que aprenderem mais 
sobre os convênios batismais.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os membros do quórum a entender os con-
vênios que fizeram no batismo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em seu quórum:

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

• Convide os rapazes a ler as escritu-
ras listadas neste esboço. Peça que 
marquem as promessas que fazemos 
no batismo e escrevam no quadro o 
que encontraram. Como guardamos 
essas promessas? Peça aos rapazes 
que citem pessoas que são um exem-
plo das promessas escritas no quadro 
(inclusive personagens das escritu-
ras). Como o cumprimento dessas 
promessas abençoou os rapazes?

• Peça aos rapazes que leiam “O Seu 
Convênio Batismal” em Sempre Fiéis e 
identifiquem promessas que fazemos 
quando somos batizados. Enquanto 
os rapazes assistem ao vídeo “O 
Mesmo Uniforme”,  peça que pro-
curem exemplos dados pelos dois 
jovens sobre honrar seus convênios 
batismais. Dê um tempo aos membros 
do quórum para que digam o que 
aprenderam. Convide o presidente 
do quórum a liderar um debate sobre 

como eles podem cumprir mais plena-
mente seu convênio batismal em 
todos os momentos e em todos os 
lugares.

• Mostre uma gravura do batismo 
do Salvador (ver Livro de Gravuras do 
Evangelho, nº 35) e peça a um dos 
rapazes que leia 2 Néfi 31:4–10. Con-
vide os rapazes a compartilhar exem-
plos das escrituras que mostram como 
Jesus Cristo guardou o convênio que 
fez com o Pai (eles podem olhar as 
gravuras do Livro de Gravuras do Evan-
gelho, nºs 36–48, para encontrar suges-
tões). Peça que contem experiências 
pessoais em que procuraram seguir o 
exemplo do Salvador.

• Convide os rapazes a ler três pará-
grafos do discurso do Élder Robert D. 
hales “O Convênio do Batismo: Estar 
no Reino e Ser do Reino”, começando 
em “Por ocasião do batismo, fazemos 
convênio com nosso Pai Celestial”. 
Peça que procurem os convênios que 
fazemos quando somos batizados e os 
convide a escrever no quadro o que 
encontraram. De que maneiras o fato 
de sermos batizados deveria mudar 
nossa vida? Como isso mudou a vida 
dos rapazes?

Dica de ensino

“Os grandes professores 
não se consideram os res-
ponsáveis pelo aprendi-
zado e crescimento de seus 
alunos. Assim como os 
agricultores que plantam e 
colhem, eles esforçam-se 
para criar as melhores con-
dições possíveis para o 
aprendizado. Depois, agra-
decem a Deus quando 
veem o progresso dos alu-
nos” (Ensino: Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 62).



Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor seu con-
vênio batismal? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre como o cumprimento de seu 
convênio batismal o ajuda a honrar 
o sacerdócio.

• Convidar os membros do quórum 
a examinar a própria vida para deter-
minar se há alguma coisa que preci-
sam parar de fazer ou começar a fazer, 
a fim de serem mais fiéis a seus con-
vênios batismais.

Ensinar à maneira 
do Salvador

Em Sua preparação para 
ensinar, o Salvador buscou 
a solidão para orar e jejuar. 
Quando estava sozinho, 
Ele procurou a orientação 
de Seu Pai (ver 3 Néfi 
19:19–23). Como você vai 
seguir o exemplo do Salva-
dor ao se preparar para 
ensinar os rapazes?



Recursos Selecionados

“Batismo”, Sempre Fiéis, 2004, p. 25

Quando você foi batizado, fez um convênio com 
Deus. Você prometeu tomar sobre si o nome de 
Jesus Cristo, guardar Seus mandamentos e servi-Lo 
até o fim. (Ver Mosias18:8–10; D&C 20:37.) Você 
renova esse convênio todas as vezes que toma o 
sacramento. (Ver D&C 20:77–79.)

Tomar Sobre Si o Nome de Jesus Cristo. Quando você 
toma sobre si o nome de Jesus Cristo, você se consi-
dera como pertencente a Ele. Coloca Cristo e Seu 
trabalho em primeiro lugar em sua vida. Você pro-
cura o que Ele quer em vez daquilo que você quer 
ou aquilo que o mundo o ensina a querer.

No Livro de Mórmon, o rei Benjamim explica por que 
é importante tomar sobre nós o nome do Salvador:

“(…) Não há qualquer outro nome pelo qual seja 
concedida a salvação; quisera, portanto, que tomás-
seis sobre vós o nome de Cristo, todos vós que 
haveis feito convênio com Deus de serdes obedien-
tes até o fim de vossa vida.

E acontecerá que aquele que fizer isto se encontrará 
à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo 
qual é chamado; porque será chamado pelo nome 
de Cristo. 

E então acontecerá que aquele que não tomar sobre 
si o nome de Cristo deverá ser chamado por algum 
outro nome; portanto se encontrará à mão esquerda 
de Deus” (Mosias 5:8–10).

Guardar os Mandamentos. O seu convênio batismal é 
um compromisso de vir ao reino de Deus, afastan-
do-se do mundo e servindo como testemunha de 
Deus “em todos os momentos e em todas as coisas 
e em todos os lugares” (Mosias 18:9). Seus esforços 
de servir como testemunha de Deus incluem tudo o 
que fizer e disser. Esforce-se sempre para lembrar 
de guardar os mandamentos do Senhor. Mantenha 
puros seus pensamentos, palavras e ações. Quando 
buscar diversão como cinema, televisão, Internet, 
música, livros, revistas e jornais, tenha o cuidado de 
ver, ouvir ou ler apenas as coisas que sejam edifican-
tes. Vista-se com recato. Escolha amizades que o 
incentivem a atingir seus objetivos eternos. Afas-
te-se da imoralidade, da pornografia, dos jogos de 
azar, do fumo, do álcool e das drogas ilícitas. Mante-
nha-se digno de entrar no templo.

Servir ao Senhor. O mandamento de afastar-se das 
coisas do mundo não significa que você deva iso-
lar-se dos outros. Parte do convênio batismal é ser-
vir ao Senhor, e você O servirá melhor quando 
servir a seu próximo. Quando o profeta Alma ensi-
nou sobre o convênio batismal, ele disse que deve-
ríamos estar “dispostos a carregar os fardos uns dos 
outros, para que fiquem leves” e “dispostos a chorar 
com o que choram (…) e consolar os que necessitam 
de consolo” (Mosias 18:8–9). Seja amável e respei-
toso para com todos, seguindo o exemplo de Jesus 
Cristo na maneira de tratar os outros.



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Como recebo o dom  
do Espírito Santo?
Depois de sermos batizados, recebemos a ordenança de confirmação. Como 
parte dessa ordenança, é-nos dito “recebe o Espírito Santo”. Isso significa que 
o Espírito Santo pode ser nosso companheiro constante se desejarmos e convi-
darmos Sua presença em nossa vida e guardarmos fielmente os mandamentos.

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e discursos ajudarão os rapazes a compreender como o dom do Espírito 
Santo vai ajudá-los e abençoá-los por toda a vida?

Atos 8:14–17; D&C 33:15; Regras de 
Fé 1:4 (O dom do Espírito Santo é con-
ferido pela imposição de mãos)

1 Néfi 2:9–20 (O exemplo de Néfi de 
sermos receptivos ao Espírito Santo)

1 Néfi 15:1–11 (Desobedecer aos man-
damentos nos impede de receber o 
Espírito Santo)

1 Néfi 16:14–29; 18:8–22; Alma 37:38–
46 (Exemplo da Liahona)

D&C 20:77 (Ao partilhar do sacra-
mento, renovamos nossos convênios 

e podemos ter sempre o Espírito 
conosco)

D&C 121:45–46 (Se formos virtuosos e 
caridosos, o Espírito Santo será nosso 
companheiro constante)

David A. Bednar, “Receber o Espírito 
Santo”, A Liahona, novembro de 2010, 
p. 94

David A. Bednar, “Para Que Possa-
mos Ter Sempre Conosco o Seu Espí-
rito”, A Liahona, maio de 2006, p. 28

“O Dom do Espírito Santo”, Sempre 
Fiéis, 2004, pp. 75-76

Deixar os rapazes liderar

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

Como o dom do Espírito 
Santo tem consolado ou 
ajudado você pessoal-
mente? Quando você se 
sentiu perto do Espírito? 
Que experiências pessoais 
você pode relatar aos 
rapazes?

Os rapazes tiveram expe-
riências pessoais com o 
dom do Espírito Santo? 
Eles compreendem o que 
devem fazer para ser dig-
nos da companhia do Espí-
rito Santo?



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 os rapazes a compartilhar 
experiências pessoais da semana pas-
sada que se relacionem com a lição da 
semana passada.

• Peça aos rapazes que pensem na 
última vez em que viram alguém ser 

confirmado membro da Igreja. Que 
palavras foram proferidas como parte 
dessa ordenança? O que significa 
“receber o Espírito Santo”? Peça aos 
rapazes que continuem a pensar nessa 
pergunta durante toda a aula.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os membros do quórum a entender como 
receber o Espírito Santo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
sugestões que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça aos rapazes que leiam 1 Néfi 
2:9–19 e 1 Néfi 15:1–11 em silêncio. 
Convide metade do quórum a pro-
curar o que Néfi fez para receber o 
Espírito Santo e a debater sobre o 
assunto. Convide a outra metade a 
procurar o que Lamã e Lemuel fize-
ram que os impediu de receber o 
Espírito Santo e a debater sobre o 
assunto. Peça a eles que escrevam no 
quadro o que encontraram. O que os 
rapazes aprenderam com esses exem-
plos que vai ajudá-los a receber o 
Espírito Santo?

• Certifique-se de que cada rapaz 
tenha uma cópia de Para o Vigor da 
Juventude. Convide cada rapaz para 
escolher uma das seções de Para o 
Vigor da Juventude, lê-la e marcar coi-
sas que precisa fazer e que não deva 
fazer para receber o Espírito Santo. 
Convide-os a relatar o que aprende-
ram sobre o Espírito Santo a partir do 
que leram. Como isso vai ajudá-los a 
receber o Espírito Santo?

• Em quórum, leiam os três últimos 
parágrafos do tópico intitulado “O 
Dom do Espírito Santo” no discurso 
do Élder David A. Bednar “Receber o 
Espírito Santo”. Peça a um rapaz que 
resuma o ponto principal mostrado 
pelo Élder Bednar. Designe cada 
rapaz a ler um dos três tópicos 
seguintes do discurso, procurando 
respostas para perguntas como estas: 
Como nos qualificamos para ter a 
companhia do Espírito Santo? O que 
pode nos impedir de receber o Espí-
rito Santo? Peça que relatem o que 
encontrarem e o que planejam fazer 
para colocar em prática o conselho do 
Élder Bednar.

• Mostre a gravura de Leí e a Lia-
hona (ver Livro de Gravuras do Evange-
lho, nº 68) e peça aos rapazes que 
digam o que sabem sobre a Liahona. 
Convide metade do quórum a ler 
1 Néfi 16:14–29 e a outra metade a 
ler 1 Néfi 18:8–22. Peça que procurem 
respostas para esta pergunta: “De que 

Dica de ensino

“O Espírito Santo pode 
inspirar um ou mais de 
seus alunos a emitir opi-
niões que outras pessoas 
precisem ouvir. Siga pron-
tamente os sussurros que o 
motivarem a pedir a parti-
cipação de alguém. Você 
pode até ser inspirado a 
solicitar comentários de 
uma pessoa que não se 
tenha pronunciado” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 2009, p. 63).



Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador prometeu aos 
primeiros apóstolos: “Não 
vos deixarei órfãos” (João 
14:18), o que significa sem 
orientação divina. O Espí-
rito Santo pode ensiná-lo, 
orientá-lo e consolá-lo em 
seu chamado. O que você 
pode fazer para buscar a 
influência Dele em sua 
vida?

modo a Liahona se assemelha ao 
Espírito Santo?” Peça a eles que com-
partilhem uma experiência pessoal. 
O que os rapazes aprenderam com o 
que aconteceu com a família de Leí 
que pode ajudá-los a receber o Espí-
rito Santo? Como parte do debate, 
leiam juntos Alma 37:38–46.

• Convide os rapazes a ler o tópico 
intitulado “Quando Nos Afastamos 
do Espírito do Senhor”, no discurso 
do Élder David A. Bednar “Para Que 
Possamos Ter Sempre Conosco o Seu 

Espírito”. Peça que procurem declara-
ções que os ajudem a compreender 
como podem ter a companhia do Espí-
rito Santo com mais frequência. Incen-
tive-os a ponderar sobre as coisas que 
“pensam, veem, ouvem ou fazem” 
num dia normal e a avaliar se essas 
coisas convidam o Espírito Santo ou 
os afastam Dele. Peça que ponderem 
sobre quaisquer mudanças que preci-
sam fazer na vida. Convide-os a com-
partilhar alguns de seus pensamentos, 
caso sintam-se à vontade.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem o que significa 
receber o Espírito Santo? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Convidar os membros do quórum 
a ler Doutrina e Convênios 121:45–46 
em seu estudo pessoal e, em seguida, 
a compartilhar em uma reunião 
futura do quórum o que aprenderam 

com esses versículos sobre o recebi-
mento do Espírito Santo.

• Desafiar os membros do quórum 
a pensar em algo que farão nesta 
semana para ser mais dignos da 
 companhia do Espírito Santo.



Recursos Selecionados

Trechos de David A. Bednar, “Para Que Possamos Ter 
Sempre Conosco o Seu Espírito”, A Liahona, maio de 
2006, p. 28

Quando nos Afastamos do Espírito do Senhor

Em nosso estudo individual e nas aulas, repetida-
mente enfatizamos a importância de reconhecermos 
a inspiração e os sussurros recebidos do Espírito do 
Senhor. E tal abordagem é correta e útil. Devemos 
buscar com diligência o reconhecimento dos sussur-
ros que chegam a nós e agir de acordo com eles. 
Entretanto, um aspecto importante do batismo do 
Espírito pode, geralmente, ser negligenciado no 
nosso desenvolvimento espiritual.

Devemos também nos esforçar para discernir 
quando “[nos afastamos] do Espírito do Senhor e 
não [tem] ele lugar em [nós] para guiar-[nos] pelas 
veredas da sabedoria, a fim de que [sejamos] aben-
çoados, favorecidos e preservados” (Mosias 2:36). 
Exatamente porque a bênção prometida é de que 
poderemos ter sempre conosco o Seu Espírito, devemos 
prestar atenção e aprender com as escolhas e 
influências que nos separam do Espírito Santo.

O padrão é claro. Se algo em que pensamos, algo 
que vemos, ouvimos ou fazemos nos afasta do Espí-
rito Santo, devemos parar de pensar, ver, ouvir ou 
fazer esse algo. Se aquilo que tem o objetivo de nos 
divertir, por exemplo, nos aliena do Espírito Santo, 
é porque com certeza esse tipo de diversão não nos 

serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a 
vulgaridade, a rudeza, ou a falta de recato, então, 
sem dúvida, tais coisas não são para nós. Se afasta-
mos o Espírito do Senhor quando fazemos o que 
sabemos ser ruim, então tais coisas não são mesmo 
para nós.

Reconheço que somos homens e mulheres decaídos 
e que vivemos em um mundo mortal e que não 
podemos ter a presença do Espírito Santo conosco a 
cada segundo de cada minuto ou a cada hora de 
cada dia. Entretanto, o Espírito Santo pode estar em 
nós muitas vezes, talvez até a maior parte do tempo 
e, sem dúvida, a presença desse Espírito é mais 
constante que sua ausência. À medida que permane-
cemos cada vez mais imersos no Espírito do Senhor, 
devemos nos esforçar para reconhecer as impressões 
quando elas vêm e as influências ou os eventos que 
nos afastam do Espírito Santo.

Tomar “o Santo Espírito [como nosso] guia” (D&C 
45:57) é possível e essencial para nosso crescimento 
e sobrevivência espiritual em um mundo cada vez 
mais iníquo. Às vezes nós, santos dos últimos dias, 
falamos e agimos como se o reconhecimento do 
Espírito Santo em nossa vida fosse algo raro e excep-
cional. Devemos nos lembrar, no entanto, que a pro-
messa do convênio é de que poderemos ter sempre 
conosco o Seu Espírito. Essa bênção celestial se aplica 
a cada membro da Igreja que foi batizado, confir-
mado e instruído a “receber o Espírito Santo”.



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Por que as ordenanças do 
templo são importantes?
As ordenanças do templo conduzem às maiores bênçãos disponíveis aos filhos 
do Pai Celestial. Essas ordenanças nos preparam para vivermos para sempre 
com o Pai Celestial e nossa família depois desta vida. Elas nos abençoam com 
força espiritual e orientação durante a mortalidade. No templo, podemos tam-
bém receber ordenanças essenciais em favor de antepassados que morreram 
sem ter a oportunidade de receber essas ordenanças por si mesmos.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração as escrituras e os recursos a seguir. O que 
vai inspirar os rapazes a se qualificar para as ordenanças do templo e participar delas?

D&C 84:19–22 (O poder da divindade 
está nas ordenanças do sacerdócio)

D&C 131:1–4 (O novo e eterno convê-
nio do casamento)

Richard G. Scott, “A Alegria de Redi-
mir os Mortos”, A Liahona, novembro 
de 2012, p. 93

Richard G. Scott, “Adorar no Templo: 
Fonte de Força e Poder em Épocas de 

Escassez”, A Liahona, maio de 2009,  
p. 43

Thomas S. Monson, “O Templo 
Sagrado — Um Farol para o Mundo”, 
A Liahona, maio de 2011, p. 90; assista 
também ao vídeo “Os Templos São 
um Farol”

“Templos”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 182–186

Deixar os rapazes liderar

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

Como as ordenanças do 
templo têm guiado e aben-
çoado sua vida? Como a 
participação nessas orde-
nanças o aproximou mais 
do Pai Celestial?

Que experiências pessoais 
os membros do quórum 
tiveram com as ordenan-
ças do templo? Como eles 
podem ajudar uns aos 
outros a conhecer e adqui-
rir um testemunho das 
ordenanças do templo?



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:

• Traga um objeto ou uma gravura 
para a aula e pergunte como isso se 
relaciona à aula da semana passada. 
Revisem juntos a doutrina ensinada 
na semana passada.

• Convide um rapaz para segurar 
uma gravura do templo e explicar 
por que as ordenanças do templo são 
importantes para ele.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os membros do quórum a entender por que 
as ordenanças do templo são importantes. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais sugestões que melhor funcionem em seu quórum:

• Mostre a gravura de um casal na 
frente do templo (ver Livro de Gravu-
ras do Evangelho, nº 120). Convide o 
quórum a ler juntos Doutrina e Con-
vênios 131:1–4 e procure as bênçãos 
prometidas aos que entram para o 
novo e eterno convênio do casamento. 
Que bênçãos serão negadas àqueles 
que não fizerem esse convênio? Como 
a visão que o Senhor tem do casa-
mento difere da que o mundo tem? 
Compartilhe com os rapazes seu tes-
temunho das bênçãos que estão dis-
poníveis para eles e para sua futura 
família ao participarem das ordenan-
ças do templo.

• Convide os rapazes a ler os últimos 
dez parágrafos do discurso do Élder 
Richard G. Scott “Adorar no Templo: 
Fonte de Força e Poder em Épocas de 
Escassez”. Convide-os a compartilhar 
como acham que as experiências pes-
soais do Élder Scott demonstram a 
importância das ordenanças do tem-
plo. Compartilhe exemplos 

semelhantes de sua própria vida e 
convide os rapazes a fazer o mesmo.

• Mostre o vídeo “Os Templos São 
um Farol” (ou conte a história da 
família Mou Tham, do discurso do 
Presidente Thomas S. Monson “O 
Templo Sagrado — Um Farol para o 
Mundo”) e pergunte aos rapazes por 
que a família Mou Tham estava dis-
posta a fazer tamanho sacrifício para 
ir ao templo. Que sacrifícios eles têm 
feito ou visto os outros fazer para ir 
ao templo e receber suas bênçãos?

• Entregue a cada rapaz uma cópia 
do discurso do Élder Richard G. Scott 
“Adoração no Templo: Fonte de Força 
e Poder em Épocas de Escassez” e 
peça aos membros do quórum que 
encontrem as sugestões que o Élder 
Scott dá sobre como se beneficiar com 
a frequência ao templo. Peça aos rapa-
zes que relatem o que encontraram. 
Quais dessas sugestões eles acham 
que melhor se aplicam a eles como 
rapazes? Convide-os a selecionar 
uma ou mais dessas sugestões que 

Dica de ensino

“Quando nos reunimos 
para aprender as doutrinas 
do evangelho, devemos 
fazê-lo com reverência. (…) 
A irreverência vai ao 
encontro dos propósitos do 
adversário, obstruindo os 
delicados canais da revela-
ção tanto da mente como 
do espírito” (Boyd K. 
Packer, Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 2009, p. 82).



Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador com frequência 
ensinava no templo. Ele 
também ensinou por meio 
de Seus profetas modernos 
que as ordenanças do tem-
plo nos conduzem às 
maiores bênçãos disponí-
veis por meio da Expiação. 
Quando você compreen-
der a importância das 
ordenanças do templo, 
poderá incentivar com 
mais eficiência os rapazes 
a preparar-se para receber 
tais ordenanças.

seguirão da próxima vez em que 
forem ao templo. Peça aos rapazes 
que contem uma experiência pessoal 
recente que tiveram ao frequentar o 
templo. Que bênçãos eles receberam?

• Divida o quórum em dois grupos e 
peça aos rapazes de um dos grupos 
que imaginem ser os antepassados 
falecidos dos rapazes do outro grupo. 
Convide-os a imaginar que morreram 
sem ser batizados, mas que aceitaram 
o evangelho no mundo espiritual. 

Peça que escrevam uma mensagem a 
seus descendentes vivos e que a entre-
guem a um dos rapazes do outro 
grupo. Peça aos membros do quórum 
que leiam a mensagem em voz alta. 
Escreva no quadro o título desta lição 
e peça aos rapazes que pensem nessa 
pergunta enquanto leem os quatro 
primeiros parágrafos do discurso do 
Élder Richard G. Scott “A Alegria de 
Redimir os Mortos”. Peça a eles que 
compartilhem seus pensamentos.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem a importância 
das ordenanças do templo? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa dou-
trina?

Convidar a agir

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

• Liderar o quórum no planejamento 
de uma caravana ao templo para rea-
lizar batismos pelos mortos, levando, 
se possível, nomes de sua própria 
família. Ele também pode convidar os 
membros do quórum a usar o que 

aprenderam hoje para incentivar 
outros membros do quórum a se pre-
pararem para ir ao templo com eles. 

• Perguntar aos membros do quórum 
o que sentem que devem fazer em res-
posta ao que aprenderam hoje.



Recursos Selecionados

Trechos de Thomas S. Monson, “O Templo Sagrado — 
Um Farol para o Mundo”, A Liahona, maio de 2011,  
p. 90

Gostaria de contar o relato sobre Tihi e Tararaina 
Mou Tham e seus dez filhos. A família inteira, 
exceto uma filha, filiou-se à Igreja no início da 
década de 1960, quando os missionários chegaram a 
sua ilha, localizada a cerca de 160 quilômetros ao sul 
do Taiti. Logo, eles começaram a desejar as bênçãos 
do selamento de uma família eterna no templo.

Naquela época, o templo mais próximo da família 
Mou Tham era o Templo de hamilton Nova Zelân-
dia, que ficava a mais de 4.000 quilômetros a 
sudoeste, somente acessível por meio de uma dis-
pendiosa viagem de avião. A grande família Mou 
Tham, que sobrevivia com dificuldade com a renda 
gerada por uma pequena plantação, não tinha 
dinheiro para a passagem de avião. Tampouco havia 
qualquer oportunidade de emprego em sua ilha do 
Pacífico. Por isso, o irmão Mou Tham e seu filho 
Gérard tomaram a difícil decisão de viajar 4.800 qui-
lômetros para trabalhar em Nova Caledônia, onde 
outro filho já trabalhava.

Os três homens da família Mou Tham trabalharam 
ali por quatro anos. O irmão Mou Tham só retornou 
uma vez durante esse período, para participar do 
casamento de uma filha.

Após quatro anos, o irmão Mou Tham e seus filhos 
economizaram dinheiro suficiente para levar a família 
ao Templo da Nova Zelândia. Todos os que já eram 
membros foram, exceto uma filha que estava espe-
rando bebê. Foram selados para esta vida e para toda 
a eternidade: uma experiência indescritível e feliz.

O irmão Mou Tham voltou do templo diretamente 
para a Nova Caledônia, onde trabalhou por mais 

dois anos para pagar a passagem da filha que não 
estivera no templo com eles: uma filha casada, o 
marido e seu filho.

Já na velhice, o irmão e a irmã Mou Tham desejaram 
servir no templo. Naquela época, o Templo de 
Papeete Taiti já havia sido construído e dedicado, e 
eles serviram quatro missões ali (Ver C. Jay Larson, 
“Temple Moments: Impossible Desire”, Church 
News, 16 de março de 1996, p. 16).

Trechos de Richard G. Scott, “A Alegria de Redimir os 
Mortos”, A Liahona, novembro de 2012, p. 93

Testifico que o Espírito de Elias está tocando o 
 coração de muitos filhos do Pai no mundo inteiro, 
fazendo com que o trabalho pelos mortos seja 
 acelerado a uma velocidade sem precedentes.

Mas e quanto a você? Já orou a respeito do trabalho 
por seus próprios antepassados? Deixe de lado 
aquelas coisas de sua vida que realmente não 
importam. Decida fazer algo que tenha consequên-
cias eternas. Talvez já tenha sido inspirado a pro-
curar antepassados, mas sentiu que não era 
genealogista. Percebeu que não precisa ser? Tudo 
começa com amor e um desejo sincero de ajudar 
aqueles que estão do outro lado do véu e que não 
podem ajudar a si mesmos. Verifique a seu redor. 
Deve haver alguém onde você mora que possa aju-
dá-lo a ter sucesso.

Esta é uma obra espiritual, um trabalho monumen-
tal de cooperação de ambos os lados do véu, no qual 
a ajuda vem nas duas direções. Em qualquer lugar 
do mundo em que estiver, com oração, fé, determi-
nação, diligência e algum sacrifício, você pode fazer 
uma vigorosa contribuição. Comece agora. Prometo 
que o Senhor vai ajudá-lo a encontrar um meio. E 
isso vai fazê-lo sentir-se maravilhosamente bem.



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

O que é o juramento e  
convênio do sacerdócio?
Recebemos o santo sacerdócio por um “juramento e convênio”. Isso significa 
que o Pai Celestial nos dá Seu juramento de que podemos ter o poder e a bên-
ção do sacerdócio se fizermos um convênio com Ele de magnificar nossos cha-
mados, ser fiéis no cumprimento dos mandamentos e viver de toda palavra 
que sai da boca de Deus.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar as escrituras e outros recursos sobre os convênios do sacerdócio, procure as 
coisas que ajudariam os rapazes a magnificar seus chamados e a cumprir suas responsa-
bilidades como portadores do sacerdócio.

D&C 84:33–44 (Os homens recebem a 
vida eterna por meio do juramento e 
convênio do sacerdócio)

D&C 121:33–40 (Por que muitos são 
chamados e poucos são escolhidos)

D&C 121:41–46 (O sacerdócio 
somente deve ser usado em retidão)

henry B. Eyring, “A Fé e o Juramento 
e Convênio do Sacerdócio”, A Liahona, 
maio de 2008, p. 61

Anthony D. Perkins, “Acautelai-vos”, 
A Liahona, novembro de 2012, p. 54

“Preparação para Receber o Sacerdó-
cio de Melquisedeque”, Cumprir Meu 
Dever para com Deus, 2010, pp. 84–87

Vídeo: “Santificai-vos”

Deixar os rapazes liderar

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

Pense nas vezes em que 
você magnificou seu cha-
mado como portador do 
sacerdócio. Que bênçãos 
você recebeu ao fazer isso? 
O que o inspira a magnifi-
car seu chamado?

Quais são algumas coisas 
que podem estar impe-
dindo os rapazes de cum-
prir o convênio que fizeram 
quando receberam o sacer-
dócio? Quando você viu os 
rapazes magnificar ou usar 
o 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 a cada rapaz que faça um 
desenho que se relacione com algo 
que ele aprendeu com a lição da 
semana passada e o mostre ao quó-
rum. Como os rapazes aplicaram o 
que aprenderam durante a semana?

• Leve um dicionário para a reunião 
do quórum e peça aos rapazes que 

procurem a definição de juramento 
e de convênio. Peça a um deles que 
resuma brevemente as definições no 
quadro. Pergunte aos rapazes por que 
acham que essas palavras estão asso-
ciadas ao recebimento do sacerdócio. 
(Ver D&C 84:40–41).

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os membros do quórum a entender o jura-
mento e convênio do sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Alguns dos membros de seu quó-
rum podem ter concluído a atividade 
da preparação para o Sacerdócio de 
Melquisedeque em Dever para com 
Deus (ver as páginas 84–86). Se assim 
for, considere a possibilidade de con-
vidá-los para ensinar aos outros mem-
bros do quórum o que aprenderam 
sobre o sacerdócio.

• Escreva no quadro “O Juramento 
e Convênio do Sacerdócio”. Logo 
abaixo escreva “O homem promete” 
e “Deus promete”. Explique a eles que 
há um convênio que um homem faz 
com Deus quando recebe o sacerdó-
cio. Peça aos membros do quórum 
que pesquisem Doutrina e Convênios 
84:33–44 e marquem o que aqueles 
que recebem o sacerdócio prometem e 
o que Deus promete em troca. Peça a 
eles que escrevam no quadro, sob o 
título adequado, o que encontrarem. 
Compartilhe experiências pessoais 

que ajudarão os membros do quórum 
a enxergar as bênçãos que recebemos 
quando magnificamos o sacerdócio.

• Mostre o vídeo “Santificai-vos” e 
peça aos rapazes que digam o que 
aprenderam sobre a importância da 
fidelidade em magnificar o sacerdó-
cio. Com a permissão do bispo, con-
vide algumas irmãs (por exemplo, as 
mães dos rapazes) para visitar as reu-
niões do quórum e compartilhar com 
os rapazes como os fiéis portadores 
do sacerdócio influenciaram a vida e 
a família delas.

• Entregue a cada rapaz uma cópia 
do discurso do Presidente henry B. 
Eyring “A Fé e o Juramento e Convê-
nio do Sacerdócio” e convide o quó-
rum a identificar todas as bênçãos que 
o Presidente Eyring diz que os porta-
dores do sacerdócio receberão ao 
magnificar seus chamados com fé. 

Dica de ensino

“Receba as respostas incor-
retas de forma respeitosa e 
educada. Certifique-se de 
que a pessoa continue a 
sentir-se à vontade para 
participar. Você pode optar 
por tomar sobre si mesmo a 
responsabilidade, dizendo 
algo como: ‘Sinto muito. 
Acho que não fiz a per-
gunta de forma muito 
clara. Vou tentar nova-
mente’” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 2009, p. 69).



Peça aos membros do quórum que 
relatem o que encontraram. Que 
 bênção mencionada pelo Presidente 
Eyring eles mais gostariam de receber 
e por quê?

• Compartilhe com os rapazes o 
tópico intitulado “Juramento e Con-
vênio do Sacerdócio” do discurso 
do Élder Anthony D. Perkins 

“Acautelai-Vos”. Convide um dos 
rapazes a desenhar no quadro a 
“estrada celestial” descrita pelo Élder 
Perkins. Depois, convide cada rapaz 
a acrescentar à estrada um sinal de 
aviso sobre um perigo espiritual que 
os portadores do sacerdócio devem 
evitar. O que podemos fazer como 
portadores do sacerdócio para evitar 
esses perigos?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem melhor o jura-
mento e convênio do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles 
têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa 
doutrina?

Convidar a agir

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

• Informar ao quórum o que ele pla-
neja fazer para magnificar seu cha-
mado e suas responsabilidades no 
sacerdócio, e convidar os membros do 
quórum a fazer seus próprios planos.

• Desafiar os membros do quórum a 
procurar maneiras que  o Pai Celestial 
os abençoa quando cumprem seus 
deveres no sacerdócio.

Ensinar à maneira 
do Salvador

Durante Seu ministério 
terreno, o Salvador convi-
dou Seus discípulos a agir 
com fé e a viver as verda-
des que Ele ensinou. 
 Sempre que ensinava, 
 concentrava-Se em ajudar 
Seus seguidores a viver 
o evangelho de todo o 
coração. Tente pensar em 
maneiras de ajudar os 
rapazes a compreender 
o juramento e convênio 
do sacerdócio e viver de 
acordo com ele de todo 
o coração.



Recursos Selecionados

Trechos de Henry B. Eyring, “A Fé e o Juramento e Con-
vênio do Sacerdócio”, A Liahona, maio de 2008, p. 61

Deixem-me descrever algumas das bênçãos que 
vocês receberão se prosseguirem com fé.

Primeiro, o próprio fato de esse juramento e convê-
nio lhes serem oferecidos é uma prova de que Deus 
os escolheu, por conhecer seu potencial e capaci-
dade. Ele os conhece desde que vocês estavam com 
Ele na existência pré-mortal. Com presciência de sua 
força, Ele permitiu que vocês encontrassem a verda-
deira Igreja de Jesus Cristo e que o sacerdócio lhes 
fosse oferecido. Vocês podem ter confiança porque 
têm uma prova de que Ele confia em vocês.

Segundo, se tentarem guardar seus convênios, o Sal-
vador prometeu que vai ajudá-los pessoalmente. Ele 
disse para os que prosseguissem, honrando o sacer-
dócio: “Lá estarei também, pois irei adiante de vós. 
Estarei a vossa direita e a vossa esquerda e meu 
Espírito estará em vosso coração e meus anjos ao 
vosso redor para vos suster” (D&C 84:88).

Pode ser que às vezes precisem de uma confirma-
ção, tal como eu, de que terão forças para cumprir 
suas obrigações neste sagrado sacerdócio. O Senhor 
previu sua necessidade dessa confirmação. Ele 
disse: “Pois aqueles que forem fiéis de modo a obter 
estes dois sacerdócios de que falei e a magnificar 
seu chamado serão santificados pelo Espírito para 
a renovação do corpo” (D&C 84:33). (…)

Vocês também receberam a promessa de que terão 
poder para prestar testemunho e que, nesse pro-
cesso, serão purificados e qualificados para a vida 
eterna que lhes foi prometida. (…) 

há outra bênção maravilhosa que vai encorajá-los, 
à medida que vocês guardarem seus convênios do 
sacerdócio. O serviço do sacerdócio vai prepará-
los para viver como família eterna. Mudará seus 
sentimentos sobre o que significa ser marido, pai, 
filho ou irmão. Essa mudança acontecerá em seu 
coração à medida que vocês sentirem a sua fé 
aumentar, e verão cumprir-se para vocês a pro-
messa de vida eterna, por meio do Sacerdócio de 
Melquisedeque. (…)

Sou testemunha pessoal de que o serviço no sacer-
dócio desempenhado com fé tem esse efeito de 
mudar nosso coração e nossos sentimentos. Cada 
rapaz que ouve minha voz hoje pode ter a confiança 
de que, se honrar seu sacerdócio, será protegido 
contra a tentação do pecado sexual, tão difundido 
no mundo em que vivemos. O portador do Sacerdó-
cio Aarônico que me ouve hoje, à medida que for 
aumentando sua fé na segura recompensa da vida 
eterna, por meio do sacerdócio eterno, terá a capaci-
dade de ver nas filhas de Deus seu verdadeiro valor 
e na promessa de uma posteridade a razão de ser 
puro e de permanecer limpo.



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

O que significa tomar sobre  
mim o nome de Jesus Cristo?
Quando somos batizados, fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de 
Jesus Cristo. Renovamos esse convênio quando tomamos o sacramento (ver 
D&C 20:77). Cumprimos esse convênio ao colocar o Senhor em primeiro lugar 
em nossa vida, esforçar-nos para pensar e agir como Ele faria e ao servirmos 
“de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em 
todos os lugares” (Mosias 18:9).

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e recursos vão ajudar os rapazes a compreender o convênio que fize-
ram de tomar sobre si o nome de Cristo?

Mosias 5 (Por que é importante tomar 
sobre nós o nome de Cristo)

3 Néfi 27:27 (Devemos nos esforçar 
para ser como Jesus Cristo)

D&C 20:37, 77 (Tomar o nome de 
Cristo sobre nós faz parte de nosso 
convênio batismal e da ordenança 
do sacramento)

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

Mervyn B. Arnold, “O Que Você Fez 
com Meu Nome?”, A Liahona, novem-
bro de 2010, p. 105

Vídeo: “Ouse Ficar Sozinho”

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

O que você acha que sig-
nifica tomar sobre si o 
nome de Cristo? O que 
você faz para guardar 
esse convênio?

Quais são os desafios e as 
bênçãos advindas da deci-
são dos rapazes de tomar 
sobre si o nome de Cristo? 
Como você pode ajudar os 
rapazes a colocar Deus em 
primeiro lugar na vida 
deles?



• Peça aos rapazes que contem expe-
riências pessoais recentes que os fize-
ram se lembrar de algo ou reforçar 
algo que aprenderam nas reuniões do 
quórum ou em outras aulas da Igreja.

• Convide um dos membros do 
quórum a recitar a oração da bênção 
do pão do sacramento (ou lê-la em 
D&C 20:77). O que eles acham que 
significa “tomar sobre [nós] o nome 
de [Jesus Cristo]”?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os rapazes a entender o que significa 
tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Mostre o vídeo “Ouse Ficar Sozi-
nho”. Qual é a mensagem principal 
do Presidente Monson para os rapa-
zes nesse vídeo? Como os jovens 
retratados no vídeo mostraram que 
tomaram sobre si o nome do Salva-
dor? Convide os rapazes a relatar suas 
próprias experiências semelhantes.

• Compartilhe a seguinte declaração 
do Presidente henry B. Eyring: “Pro-
metemos tomar o nome Dele sobre 
nós. Isso quer dizer que devemos con-
siderar-nos Dele. Nós O poremos em 
primeiro lugar em nossa vida. Vamos 
querer o mesmo que Ele quer em vez 
de o que queremos ou o que o mundo 
nos ensina a querer” (“Para Que Seja-
mos Um”, A Liahona, julho de 1998, p. 
73). Divida o quórum em três grupos 
e peça a cada grupo que converse 
sobre uma das seguintes perguntas: O 
que significa nos vermos como povo 
de Cristo? Como colocamos o Salva-
dor em primeiro lugar em nossa vida? 
O que significa querer o que o Salva-
dor quer? Peça a uma pessoa de cada 
grupo que compartilhe com o restante 
do quórum o que seu grupo discutiu.

• Convide os rapazes a ler Mosias 5, 
procurando respostas para perguntas 
como: “O que significa tomar sobre 

nós o nome de Cristo?” e “Por que é 
importante tomarmos sobre nós o 
nome de Cristo?” Peça que comparti-
lhem o que encontraram e façam uma 
lista de coisas específicas que podem 
fazer para mostrar que tomaram sobre 
si o nome do Salvador.

• Pergunte aos rapazes se eles sabem 
por que seus pais escolheram o nome 
que eles têm. Como o nome deles 
influencia quem eles são e o modo 
como vivem? Peça a alguns rapazes 
que leiam helamã 5:6–8 e outros que 
leiam os três primeiros parágrafos do 
discurso do Élder Mervyn B. Arnold 
“O Que Você Fez com Meu Nome?”. 
Peça que resumam uns para os outros 
o que leram. Como o nome de Néfi, 
Leí e George Albert Smith inspirou 
aquelas pessoas a viver em retidão? 
Como nossos convênios de tomar 
sobre nós o nome de Jesus Cristo nos 
inspiram? Leiam em quórum os dois 
últimos parágrafos do discurso e con-
vide os rapazes a discutir como vão 
aplicar o desafio do Élder Arnold.

• Compartilhe a seguinte declaração 
do Élder Robert D. hales: “A palavra 
cristão denota que tomamos sobre nós 
o nome de Cristo”. Divida o discurso 
do Élder hales “Ser um Cristão Mais 

Dica de ensino

“Peça aos alunos que defi-
nam os princípios com 
suas próprias palavras. 
Isso vai ajudá-los a saber 
logo no início da lição se 
compreendem determina-
das palavras ou ideias. Se 
não entenderem, forneça 
explicações que vão tornar 
o restante da aula mais 
 significativo para eles” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 2009, p. 73).



Cristão” entre os rapazes. Peça a cada 
rapaz que leia sua parte, procurando 
respostas para a pergunta: “O que sig-
nifica ser cristão?” Peça que ele 

compartilhe o que encontrar e dê 
exemplos de pessoas que conhece e 
considera serem verdadeiros cristãos.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem o que significa 
tomar sobre si o nome de Jesus Cristo? Quais são os sentimentos ou as impressões que 
eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo 
essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre o que significa tomar sobre si 
o nome do Salvador. 

• Convidar os outros membros do 
quórum a ponderar se há alguma 
mudança que precisam fazer na vida 
por causa do que aprenderam hoje. 

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador conhecia aque-
les a quem ensinou, e sabia 
o que poderiam se tornar. 
Quando tiveram dificulda-
des, Ele não desistiu deles, 
mas continuou a amá-los 
e a ministrar-lhes. Como 
você pode demonstrar seu 
amor e apoio aos rapazes 
que você ensina?



Recursos Selecionados

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

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

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

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

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

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

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

Paciência cristã. Em Seu próprio sofrimento e tris-
teza, o Salvador esperou em Seu Pai. Com paciência 
conosco, Ele espera que reconheçamos o que é certo 
e voltemos a Ele.

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

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

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

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



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Agosto: O Casamento e a Família

“O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e (…) a família é essencial ao 
plano do Criador para o destino eterno de Seus filhos” (“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
A Liahona, novembro de 2010, última contracapa).

Os esboços desta unidade vão ajudar os rapazes a compreender a importância da 
família em sua vida e no plano do Pai Celestial para Seus filhos. As verdades que des-
cobrirão nesta unidade os ajudarão a defender o casamento e a família contra os ata-
ques e mentiras do adversário. Essas verdades também os ajudarão a cumprir seu 
dever no sacerdócio para fortalecer sua família agora e preparar-se para formar uma 
família digna como marido e pai justo em Sião.

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 a seguir, durante esta unidade.

Opções de esboços para este mês:

Como posso fortalecer minha família? (Dever para com Deus)
Por que a castidade é importante?
Por que o casamento no templo é importante?
Por que a família é importante?
Quais são os padrões da Igreja concernentes ao namoro?
Como posso me preparar agora para me tornar um marido e pai justo?
Como o papel do homem e da mulher complementam um ao outro na família?



Mutual

Muitos dos tópicos da lição e atividades de aprendi-
zado desta 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:

“Servir ao Próximo”, pp. 26–27, 50–51, 74–75

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

“Família e Amigos”, pp. 79–83



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Dever para com Deus

Como posso fortalecer  
minha família?
“A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando funda-
mentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família 
bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, 
do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do traba-
lho e de atividades recreativas salutares” (“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
A Liahona, novembro de 2010, última contracapa). Ao ajudarmos nossos pais a 
cumprirem essas metas, podemos ajudar nossa família a alcançar a felicidade 
que o Pai Celestial deseja para nós.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. Em sua opinião, o que 
vai ajudar os rapazes a fortalecer sua família?

1 Néfi 8:12 (Leí desejou que sua família 
partilhasse do fruto da árvore da vida)

1 Néfi 16:14–32 (Néfi fortalece sua 
família)

2 Néfi 25:26 (Ensinamos nossos filhos 
sobre Cristo)

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

M. Russell Ballard, “Pais e Filhos: Um 
Relacionamento Extraordinário”, A 

Liahona, novembro de 2009, p. 47;  
ver também o vídeo “Pais e Filhos”

Mary N. Cook, “Fortalecer o Lar e a 
Família”, A Liahona, novembro de 
2007, p. 11

Vídeos: “A Distância entre Dois 
Irmãos” e “Por Meio de Coisas  
Pequenas”

Cumprir Meu Dever para com Deus, 
2010, pp. 27, 51, 75, 82

Deixar os rapazes liderar

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

Quais são algumas expe-
riências que teve com sua 
família que lhe trouxeram 
felicidade? Que bênçãos 
você viu na sua família ao 
seguir os ensinamentos do 
Salvador?

O que você sabe sobre a 
vida familiar dos rapazes a 
quem ensina? Como você 
pode ajudar os rapazes a 
compreender que as famí-
lias são mais felizes 
quando se esforçam para 
seguir os ensinamentos 
do Salvador?



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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Antes da aula, peça a um membro 
da presidência do quórum que sele-
cione um hino relacionado à lição pas-
sada. Peça-lhe que leia os versos do 
hino e compartilhe com os membros 
do quórum como esse hino se rela-
ciona com a aula da semana passada.

• Peça a um membro do quórum que 
mostre a gravura de uma família das 
escrituras e compartilhe como as 
ações de vários membros da família 
trouxeram felicidade ou miséria à 
família (pode-se incluir a família de 
Leí, Jacó, Adão ou outras). 

Aprender juntos

O propósito desta lição é incentivar cada rapaz a cumprir seu dever no sacerdócio para 
fortalecer sua família. Como parte desta lição, os membros do quórum devem fazer pla-
nos em seu livreto Dever para com Deus para servir os membros da família ou come-
çar a trabalhar em seu projeto “Família e Amigos”. Antes do dia da reunião do quórum, 
peça aos rapazes que tragam para a Igreja o livreto Dever para com Deus. Nas futu-
ras reuniões do quórum, convide-os a compartilhar experiências pessoais que estão 
tendo ao cumprir seus planos.

• Você pode convidar alguns mem-
bros do quórum a ensinar parte desta 
lição. Por exemplo, eles podem com-
partilhar o que a família faz para ser 
feliz, ou podem usar uma das ativida-
des a seguir. Alguns sacerdotes talvez 
tenham completado a atividade 
“Família” no livreto Dever para com 
Deus (pp. 80–82) e queiram comparti-
lhar suas experiências.

• Peça que os rapazes escrevam os 
obstáculos que impedem que algumas 
famílias sejam mais felizes. Entregue a 
cada rapaz uma cópia de “A Família: 
Proclamação ao Mundo” (ver Dever 
para com Deus, p. 107). Dê aos mem-
bros do quórum alguns minutos para 

ler o parágrafo sete e sublinhar os 
princípios que levam à felicidade na 
vida familiar. Peça a cada rapaz que 
leia 1 Néfi 16:14–32 e compartilhe 
maneiras pelas quais a família de Leí 
aplicou esses princípios. Peça-lhes que 
compartilhem as experiências pessoais 
que os ensinaram a importância des-
ses princípios na vida familiar.

• Convide os membros do quórum a 
assistir a um dos vídeos sugeridos 
neste esboço e atentar para o que os 
membros da família fizeram para 
melhorar seu relacionamento. Peça 
que os rapazes compartilhem uma 
ocasião em que ajudaram a fortalecer 

Planos do Dever para 
com Deus

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



sua própria família e como se senti-
ram.

• Distribua partes do discurso “For-
talecer o Lar e a Família” para os 
rapazes e convide-os a identificar 
maneiras de fortalecer seu lar desde 
já. Convide-os a estabelecer metas 
com base no que leram (eles poderiam 
escrevê-las em seu livreto Dever para 
com Deus, na página 82). Acompanhe 
durante as semanas seguintes para 
ver se a execução do plano que esta-
beleceram fez alguma diferença.

• Convide os rapazes a ler “Família” 
em Para o Vigor da Juventude, identifi-
car e compartilhar o que podem fazer 
para fortalecer sua família. Peça que 
cada rapaz abra seu livreto Dever para 
com Deus na seção “Servir ao Pró-
ximo” (diácono , p. 27; mestre , p. 51; 
sacerdote , p. 75) e escreva o que ele 
poderia fazer para fortalecer sua famí-
lia por meio do serviço (ver “Minha 
meta pessoal para prestar serviço”). 
Peça a alguns rapazes que comparti-
lhem suas metas com o quórum.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem como podem, como 
portadores do sacerdócio, fortalecer sua família? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Convidar os rapazes a escrever em 
seu livreto Dever para com Deus o que 
eles poderiam fazer para fortalecer 
seu relacionamento com os membros 
de sua família (se eles ainda não o 
fizeram; ver página 82).

• Pedir aos membros do quórum que 
compartilhem como ajudam sua famí-
lia a ser mais feliz.

• Prestar testemunho sobre a impor-
tante responsabilidade que cada 
rapaz tem de ajudar sua família a 
ser mais feliz.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador amava Seus 
discípulos, orava por 
eles e servia-os continua-
mente. Ele encontrou 
oportunidades de estar 
com eles e de expressar 
Seu amor. Ele conhecia 
seus interesses, suas espe-
ranças e seus desejos, bem 
como o que acontecia em 
sua vida. Convide os 
rapazes a encontrar 
maneiras de compartilhar 
seu amor e servir aos 
membros de sua família.



Recursos Selecionados

Trechos de Mary N. Cook, “Fortalecer o Lar e a Família”, 
A Liahona, novembro de 2007, p. 11

Para o Vigor da Juventude nos lembra que “ser parte 
de uma família é uma grande bênção. (…) Nem 
todas as famílias são iguais, mas cada uma delas é 
importante para o plano do Pai Celestial” (livreto, 
2002, p. 10).

Todas as famílias precisam-se fortalecer, da ideal à 
mais problemática. Esse fortalecimento pode vir de 
você. Na verdade, em algumas famílias, você pode 
ser a única fonte de força espiritual. O Senhor 
conta com você para trazer as bênçãos do evange-
lho a sua família.

É importante estabelecer padrões de retidão em sua 
própria vida; com isso, você conseguirá ser um bom 
exemplo para sua família, seja qual for o modo 
como ela esteja constituída.

Seu exemplo de retidão na vida fortalecerá sua 
 família. O Presidente hinckley deu às moças um 
“programa simples de quatro pontos” na Reunião 
Geral das Moças na última conferência, que não 
só “garantirá a felicidade” de sua família, mas tam-
bém a abençoará. Ele aconselhou cada um de nós, 
dizendo: “(1) orem; (2) estudem; (3) paguem o 
dízimo; e (4) assistam às reuniões” (“Que a Virtude 
Adorne Teus Pensamentos Incessantemente”, A Lia-
hona, maio de 2007, p. 115).

Buscar a ajuda do Senhor diariamente por meio da 
oração trará grandes bênçãos a sua família. Pergunte 
a si mesmo: “Em minha família, quem poderia se 
beneficiar da minha oração pessoal” e “O que posso 
fazer para apoiar e incentivar a oração familiar?”

Ao estudar as escrituras individualmente, você 
conhecerá o Salvador e Seus ensinamentos. Pelo 

exemplo que Ele deixou, você saberá como amar, 
servir e perdoar os membros de sua família. Reflita 
sobre como você poderia compartilhar sua com-
preensão das escrituras com sua família.

Em várias ocasiões, o Presidente hinckley admoes-
tou-nos a “[obter] toda a instrução que [pudermos]” 
(A Liahona, maio de 2007, p. 116). Sua instrução aca-
dêmica trará benefícios a sua família agora e, com 
certeza, abençoará sua família futura. O que você 
pode fazer hoje para planejar sua formação e prepa-
rar-se para obter uma boa instrução?

O Presidente hinckley nos ensinou: “Embora o 
dízimo seja pago com dinheiro, o mais importante é 
que ele seja pago com fé” (A Liahona, maio de 2007, 
p. 117). Vocês estão recebendo as bênçãos de pagar o 
dízimo com fé? Se obedecerem a esse mandamento, 
o Senhor abrirá “as janelas do céu” (Malaquias 3:10) 
para abençoar vocês e sua família.

De que forma assistir às reuniões — em especial as 
reuniões sacramentais — abençoa você e sua famí-
lia? Partilhar regularmente do sacramento vai aju-
dá-lo a guardar seus convênios batismais. Vivendo 
de maneira digna e renovando esse convênio todas 
as semanas, você se qualificará para receber a com-
panhia do Espírito. O Espírito Santo será seu guia e 
lhe ensinará o que fazer para abençoar sua família.

Se assumir o compromisso de cumprir esses padrões 
de retidão, você será abençoado por toda a vida e 
desenvolverá uma base espiritual com a qual poderá 
fortalecer sua família pelo exemplo. Em I Timóteo, 
Paulo nos ensina a respeito do exemplo: “Ninguém 
despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos 
fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na 
fé, na pureza” (I Timóteo 4:12).



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Por que a castidade é importante?
A castidade é a pureza sexual e envolve ser moralmente limpo em pensamen-
tos, palavras e ações. A intimidade sexual é ordenada por Deus para a criação 
de filhos e para a expressão do amor entre marido e mulher. Deus ordenou-nos 
que a intimidade sexual seja reservada para o casamento. Quando somos 
sexualmente puros, nos qualificamos para ter a orientação do Espírito Santo, 
somos protegidos dos danos espirituais e emocionais causados pelo pecado 
sexual, e nos tornamos dignos de portar o sacerdócio de Deus.

Preparar-se espiritualmente

Estude estes recursos em espírito de oração. Como você pode ajudar os rapazes a com-
preender e sentir a importância da castidade?

Gênesis 39:7–21 (José fugiu do pecado 
sexual)

1 Néfi 10:21 (Devemos ser puros para 
habitar com Deus)

Alma 39:1–13 (O pecado sexual é uma 
abominação)

Morôni 9:9 (A castidade é cara  
e preciosa)

D&C 46:33 (Praticar a virtude e a 
 santidade perante o Senhor)

David A. Bednar, “Cremos em Ser 
Castos”, A Liahona, maio de 2013, 
p. 41

Jeffrey R. holland, “Pureza Pessoal”, 
youth.LDS.org

Jeffrey R. holland, “Ajudar Os Que 
Lutam Contra a Atração Pelo Mesmo 
Sexo”, A Liahona, outubro de 2007, p. 40

“Vestuário e Aparência”, “Pureza 
Sexual”, Para o Vigor da Juventude, 
2011, pp. 6–8, 35–37

“Castidade”, Sempre Fiéis, 2004,  
p. 38–42

Vídeos: “Eu Escolhi Ser Puro”, “Ver-
dadeira Confiança” e “Castidade: 
Quais São os Limites?”

Deixar os rapazes liderar

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

Como a obediência à lei da 
castidade tem abençoado 
você?

Que doutrinas vão ajudar 
mais os rapazes a sentir a 
importância da castidade? 
A quais ensinamentos 
 falsos que diminuem a 
importância da castidade 
eles estão expostos?



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:

• Com antecedência, peça a um 
membro do quórum que prepare um 
resumo de dois minutos sobre o que 
ele aprendeu na última reunião do 
quórum. Convide o rapaz a ler o 
resumo no início da aula.

• Convide um rapaz para segurar uma 
gravura de José do Egito resistindo à 

esposa de Potifar (ver Livro de Gravuras 
do Evangelho, nº 11) e resumir a história 
com suas próprias palavras. O que veio 
a acontecer como resultado da fideli-
dade de José? O que poderia ter acon-
tecido se ele tivesse quebrado a lei da 
castidade? Por que é importante per-
manecer casto?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir ajudará os membros do quórum a compreender a lei 
da castidade. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades 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 lei da cas-
tidade (ver “Entender a Doutrina”, 
pp. 18, 42 ou 66).

• Convide alguns dos rapazes para 
ler escrituras sobre a castidade (como 
as sugeridas neste esboço); convide 
outros a ler “Pureza Sexual” em Para o 
Vigor da Juventude e convide os demais 
a ler “Castidade” em Sempre Fiéis. 
Peça que procurem respostas para a 
pergunta “Por que a castidade é 
importante para o Senhor”? e que 
compartilhem o que encontraram. 
Como os princípios nessas escrituras 
e recursos são diferentes daqueles que 
o mundo ensina sobre a castidade? O 
que os rapazes aprendem com esses 

recursos que podem ajudá-los a detec-
tar falsidade no ponto de vista do 
mundo?

• Mostre o vídeo “Castidade: Quais 
São os Limites?” Depois de ver o 
vídeo, peça aos rapazes que expli-
quem o que as analogias (a cachoeira, 
o avião ou o jacaré) ensinam sobre a 
lei da castidade. O que mais eles 
aprenderam com esse vídeo? Convi-
de-os a pensar e a compartilhar outras 
analogias que ensinem a importância 
da castidade.

• Divida os rapazes em três grupos. 
Dê a cada grupo um dos tópicos do 
artigo do Élder Jeffrey R. holland 
“Pureza Pessoal ” ou do discurso do 
Élder David A. Bednar “Cremos em 
Ser Castos”. Peça que cada grupo 
estude seu tópico e responda a 

Dica de ensino

“Perguntas escritas no qua-
dro antes do início da aula 
ajudarão os alunos a pen-
sar nos assuntos da aula 
mesmo antes do início 
dela” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 2009, p. 93).



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 modo você será um 
exemplo de castidade e 
virtude para os rapazes?

pergunta: “Por que é importante 
ser sexualmente puro?” Convide-os 
a compartilhar as declarações ou ver-
dades que achem significativas ou 
importantes. Como podem usar o que 
aprenderam para ajudar seus amigos 
a compreender por que a castidade é 
importante para eles?

• Peça aos rapazes que usem a seção 
“Vestuário e Aparência” de Para o 
Vigor da Juventude para responder a 
perguntas tais como: “Quais são os 
padrões do Senhor quanto ao recato?” 
“Por que é importante que eu siga 
esses padrões?” e “Como o recato 
reflete ou influencia nossa atitude 

com relação à lei da castidade?” Peça 
que compartilhem suas respostas e 
pensem no que podem fazer para 
seguir esses padrões mais plena-
mente.

• Pergunte aos rapazes como eles 
ajudariam um amigo que luta contra a 
atração pelo mesmo sexo. Convide-os 
a procurar ideias no artigo do Élder 
Jeffrey R. holland “Ajudar os Que 
Lutam Contra a Atração Pelo Mesmo 
Sexo”. Incentive-os a escrever uma 
carta que poderia ajudar esse amigo. 
O que mais eles aprendem com o 
artigo do Élder holland?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem melhor a lei da casti-
dade? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma 
pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar seus sentimentos 
sobre a importância da castidade e o 
que fará para permanecer moral-
mente limpo.

• Desafiar os outros membros do 
quórum a ser castos em pensamentos, 
conversas e ações.



Recursos Selecionados

Trechos de Jeffrey R. Holland, “Pureza Pessoal”,  
youth.LDS.org

Gostaria de comentar três razões que explicam por 
que [a pureza pessoal] é de tamanha magnitude e 
consequência no evangelho de Jesus Cristo.

É a alma que está em risco

Primeiro, é a doutrina da alma humana, que foi 
revelada e restaurada. 

Uma das verdades “claras e preciosas” restauradas 
nesta dispensação é a de que “o espírito e o corpo 
são a alma do homem” (D&C 88:15) e de que, 
quando o espírito e o corpo se separam, o homem e 
a mulher “não [podem receber] a plenitude da ale-
gria” (D&C 93:34). Essa é a razão por que é tão fun-
damentalmente importante ganharmos um corpo 
antes de mais nada, é o motivo pelo qual o pecado 
de qualquer natureza é um assunto tão sério (ou 
seja, porque é o pecado que, no final, leva tanto à 
morte física quanto à espiritual) e por que a ressur-
reição do corpo é tão importante para o grande 
triunfo da Expiação de Cristo. (…)

Por favor, nunca digam: “Quem vai sair prejudicado 
com isso? Por que não ter um pouco de liberdade? 
Posso transgredir agora e arrepender-me depois”. 
Por favor, não sejam tão tolos e tão cruéis. Por quê? 
Por uma razão: por causa do incalculável sofrimento 
de corpo e espírito que o Salvador do mundo supor-
tou para que nós pudéssemos escapar dessa dor (ver 
D&C 19:15–20). Devemos alguma coisa a Ele por 
isso. Na verdade, devemos tudo. Quando o assunto 
é transgressão sexual, é a alma que está em risco — 
o corpo e o espírito.

O símbolo supremo

Em segundo lugar, a intimidade física é para casais 
casados, pois este é o símbolo supremo da união 
total, uma união ordenada e definida por Deus. 
Desde o Jardim do Éden, o casamento foi instituído 
com o objetivo de criar uma fusão completa entre o 
homem e a mulher, unindo corações, esperanças, 
vidas, amor, família, futuro, tudo.

Em questões de intimidade, vocês devem esperar! Espe-
rem até que possam doar tudo; e vocês não podem 
doar tudo até que estejam legal e oficialmente casa-
dos. Se você persistir em buscar satisfação física sem 
sanção divina, correrá o risco terrível de sofrer tal 
dano espiritual e psíquico que abale tanto o seu 
desejo de intimidade física como sua capacidade de 
entregar-se de todo o coração a um amor verdadeiro 
no futuro. Pode ser que você descubra, horrorizado, 
que o que você deveria ter preservado já foi usado, e 
que somente a graça de Deus pode restaurar a vir-
tude da qual você se desfez tão levianamente. No 
dia de seu casamento, o melhor presente que você 
pode dar a seu companheiro eterno é sua pureza 
interior, sendo digno de receber em troca seme-
lhante virtude.

Um dom divino

Em terceiro lugar, gostaria de comentar que a intimi-
dade física não é somente um símbolo de união entre 
marido e mulher, uma união de almas, mas também 
o símbolo do relacionamento entre eles e o Pai Celes-
tial. Ele é imortal e perfeito. Nós somos mortais e 
imperfeitos; não obstante, procuramos meios, aqui 
mesmo na mortalidade, que nos mantenham unidos 
a Ele espiritualmente. Esses momentos incluem 
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ajoelhar-se no altar da casa do Senhor por ocasião do 
casamento, abençoar um bebê recém-nascido, batizar 
e confirmar um novo membro da Igreja, partilhar dos 
emblemas da Ceia do Senhor e assim por diante.

Esses são momentos em que nós, quase literalmente, 
unimos nossa vontade com a do Senhor, nosso Espí-
rito com o Dele. Nesses momentos, não apenas 
tomamos consciência de Sua divindade, mas quase 
literalmente absorvemos alguma coisa dessa divin-
dade em nós. (…)

De todos os títulos que Deus escolheu para Si mesmo, 
o de Pai é o preferido, e criação é o seu lema — espe-
cialmente a criação de seres humanos, feitos à Sua 
imagem. Vocês e eu recebemos essa característica 
divina, mas com as mais severas e sagradas restrições. O 
único controle que temos é o autocontrole — derivado do 
respeito pelo poder divino e sacramental que esse 
dom representa



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Por que o casamento  
no templo é importante?
No plano de felicidade de nosso Pai Celestial, um homem e uma mulher 
podem ser selados um ao outro para esta vida e por toda a eternidade. Os 
que são selados no templo têm a certeza de que seu relacionamento continuará 
para sempre, se forem fiéis a seus convênios. Eles sabem que nada, nem mesmo 
a morte, poderá separá-los permanentemente.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar estas escrituras e outros recursos sobre o casamento no templo, procure por 
coisas que ajudariam os rapazes a sentir a grande importância de casar-se no templo do 
Senhor.

D&C 49:16–17 (O casamento ajuda a 
cumprir o propósito da Criação)

D&C 131:1–4; 132:15–21 (O casamento 
eterno é necessário para a exaltação)

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

Russell M. Nelson, “As Portas da 
Morte”, A Liahona, julho de 1992, p. 76

David A. Bednar, “O Casamento É 
Essencial ao Plano Eterno de Deus”, 
A Liahona, junho de 2006, p. 50

Richard G. Scott, “As Bênçãos Eternas 
do Casamento”, A Liahona, maio de 
2011, p. 94

“Casamento”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 34–37

Deixar os rapazes liderar

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

Por que o casamento no 
templo é importante para 
você? Que bênçãos essa 
ordenança proporciona a 
você e sua família?

Que exemplos justos de 
casamento no templo os 
rapazes têm? Como você 
pode ajudar a incutir neles 
um desejo maior de se 
casarem no templo?



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 pense em 
uma pergunta respondida pela lição 
da semana passada e, depois, o con-
vide a fazer a pergunta aos outros 
membros do quórum. Dê-lhes alguns 
minutos para responder.

• Peça aos rapazes que façam uma 
lista de decisões importantes da vida. 
Peça-lhes para identificar as decisões 

que eles acham que provavelmente 
terão maior impacto em seu destino 
eterno e que expliquem o motivo de 
suas escolhas. Se possível, mostre 
uma fotografia de você e sua esposa 
no dia em que foram selados no tem-
plo. Compartilhe seus sentimentos 
sobre sua esposa e a importância 
eterna do selamento no templo.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a compreender a 
importância do casamento no templo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma 
ou mais atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça a um membro do quórum 
que ensine uma parte desta lição. Ele 
poderia fazer isso como parte do seu 
plano do Dever para com Deus sobre 
aprender e ensinar a respeito de famí-
lias eternas (ver “Entender a Dou-
trina”, páginas 18, 42 ou 66).

• Peça aos rapazes que imaginem que 
descobriram que vão morrer hoje. O 
que iriam sentir ou pensar sobre isso? 
O que eles iriam considerar como suas 
realizações mais importantes? Con-
vide um rapaz para ler a história do 
Élder Russell M. Nelson a respeito de 
sua experiência de quase morte em 
um avião (de seu discurso “As Portas 
da Morte”, A Liahona, julho de 1992, 
p. 76). Por que ele não teve medo de 
morrer? O que ele considerou como 
sua realização mais importante? Por 
quê? O que a experiência do Élder 

Nelson ensina aos rapazes sobre a 
importância do casamento no templo?

• O discurso do Élder David A. 
 Bednar “O Casamento É Essencial 
ao Plano Eterno de Deus” descreve 
duas razões que tornam o casamento 
essencial e três princípios orientado-
res sobre a doutrina do casamento 
eterno. Designe cada membro do quó-
rum a ler uma das razões ou princí-
pios e que então ensine alguém no 
quórum sobre o que aprendeu a res-
peito do casamento a partir do que 
leu. Que experiências eles podem 
compartilhar que ilustrem a impor-
tância do que o Élder Bednar ensina?

• No quórum, leiam D&C 131:1–4 e 
“O Novo e Eterno Convênio do Casa-
mento” em Sempre Fiéis (pp. 34-35), 
procurando respostas para a 

Dica de ensino

“As histórias tendem a 
despertar o interesse dos 
alunos. Em geral, pode-
mos ensinar um princípio 
de modo mais eficaz 
quando primeiramente 
contamos uma história 
para ilustrá-lo. Isso ajuda 
os alunos a compreender 
o princípio à luz de suas 
experiências cotidianas” 
(Ensino, Não Há Maior 
Chamado , 2009, p. 93).



pergunta: “Por que o casamento no 
templo é importante?” Se necessário, 
ajude os rapazes a buscar a definição 
de quaisquer palavras novas. Peça aos 
membros do quórum que listem algu-
mas coisas que podem afastá-los de 
um casamento no templo. O que eles 
podem fazer agora para se certifica-
rem de que se casarão no templo?

• Dê a cada rapaz uma cópia do dis-
curso do Élder Richard G. Scott “As 
Bênçãos Eternas do Casamento”. 
Como o Élder Scott se sente sobre 
sua companheira eterna? O que mais 
impressionou aos rapazes sobre o 
relacionamento dele com a esposa? 
Peça-lhes que ponderem o que seria 
necessário para conseguir um relacio-
namento como o que o Élder Scott 
tem com a esposa.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem a importância do 
casamento no templo? Que sentimentos ou impressões eles têm? Eles têm mais pergun-
tas? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Prestar testemunho sobre a impor-
tância do casamento no templo e seu 
desejo de casar-se no templo.

• Desafiar os membros do quórum a 
comprometer-se a casarem no templo 
um dia.

Ensinar à maneira 
do Salvador

Durante Seu ministério 
terreno, o Salvador fez 
perguntas que fizeram 
Seus discípulos refletir 
e sentir profundamente. 
Interessava-Se sincera-
mente por suas respostas 
e alegrava-Se com suas 
expressões de fé. Pense em 
algumas perguntas que 
vão fazer os rapazes sentir 
e refletir profundamente 
a respeito das ordenanças 
do templo, e em particular, 
sobre o casamento no tem-
plo. Ouça atentamente 
suas respostas e aja com 
gentileza, conforme orien-
tado pelo Espírito.
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Trechos de Richard G. Scott, “As Bênçãos Eternas do 
Casamento”, A Liahona, maio de 2011, p. 94

Em 16 de julho de 1953, minha amada Jeanene e eu 
nos ajoelhamos como jovem casal, em um altar do 
Templo de Manti, Utah. O Presidente Lewis R. 
Anderson exerceu a autoridade de selamento e nos 
declarou marido e mulher, casados por esta vida e 
por toda a eternidade. Não consigo descrever a paz 
e a serenidade que advêm da certeza de que, se eu 
continuar a viver dignamente, poderei estar para 
sempre com minha amada Jeanene e nossos filhos, 
graças àquela ordenança sagrada realizada com a 
devida autoridade do sacerdócio, na casa do Senhor.

Nossos sete filhos são selados a nós pelas ordenanças 
sagradas do templo. Minha querida esposa, Jeanene, 
e dois de nossos filhos estão além do véu. Eles são 
uma forte motivação de vida para todos os membros 
de nossa família, a fim de que juntos recebamos 
todas as bênçãos eternas prometidas no templo.

Dois dos pilares fundamentais que sustentam o 
plano de felicidade do Pai Celestial são o casamento 
e a família. Sua nobre importância é ressaltada pelos 
esforços incansáveis de Satanás em dividir a família 
e minar o significado das ordenanças do templo, 

que unem a família para a eternidade. O selamento 
no templo adquire maior significado à medida que 
a vida transcorre. Ele vai ajudá-los a achegarem-se 
cada vez mais um ao outro e a terem mais alegria e 
satisfação na mortalidade.

Por favor, perdoem-me por falar de minha preciosa 
esposa, Jeanene, mas somos uma família eterna. Ela 
estava sempre alegre e feliz, e muito disso resultava 
do serviço que prestava às pessoas. Mesmo quando 
estava bem enferma, em sua oração da manhã, ela 
pedia ao Pai Celestial que a conduzisse a alguém a 
quem ela pudesse ajudar. Aquela súplica sincera 
teve resposta muitas e muitas vezes. Os fardos de 
muitos foram aliviados. Muitos sentiram mais luz 
na vida. Ela teve continuamente a bênção de ser um 
instrumento guiado pelo Senhor.

Sei o que é amar uma filha do Pai Celestial que, com 
graça e devoção, viveu o pleno esplendor de sua 
digna feminilidade. Estou confiante de que quando, 
em nosso futuro, eu a encontrar de novo além do 
véu, vamos reconhecer que nosso amor se tornou 
ainda mais profundo. Vamos ter ainda mais afeto 
um pelo outro, depois de passar esse tempo separa-
dos pelo véu.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Por que a família é importante?
A família foi ordenada por Deus e é essencial ao plano do Criador para o des-
tino eterno de Seus filhos. Esse plano divino permite que as pessoas retornem 
à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e recursos a seguir, e selecione o que ajudará 
os rapazes a entender por que a família é importante.

Romanos 8:16–17; hebreus 12:9 
(Somos filhos do Pai Celestial)

Gênesis 2:18–24; D&C 131:1–4; 138:48 
(Verdades do evangelho sobre a 
família)

Mosias 4:14–15; D&C 93:40, 43, 48–50; 
68:25, 27–29 (Os filhos aprendem o 
evangelho com seus pais)

“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa (ver também Sempre Fiéis, 
2004, p. 83)

L. Tom Perry, “Tornar-se Bons Pais”, 
A Liahona, novembro de 2012, p. 26

Neil L. Andersen, “Filhos”, A Liahona, 
novembro de 2011, p. 28

Julie B. Beck, “Ensinar a Doutrina da 
Família”, A Liahona, março de 2011,  
p. 32

Vídeos: “As Famílias Poderão Ser 
Eternas” e “O Lar É uma Instituição 
Divina”

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

Por que você acha que as 
famílias são essenciais ao 
plano de salvação do Pai 
Celestial? Como você pas-
sou a entender a importân-
cia da família?

Que tipo de mensagens 
os rapazes têm recebido 
que contradizem as pala-
vras dos profetas sobre a 
importância da família? 
Como você pode ajudar os 
rapazes a entender o signi-
ficado eterno da família?



• Convide os rapazes a compartilhar, 
em dupla, o que aprenderam com a 
lição da semana passada e como 
poderiam aplicar isso a sua vida.

• Antes da reunião do quórum, con-
vide os rapazes a trazer um objeto 

que represente uma de suas lembran-
ças favoritas com sua família (como 
tradições familiares, férias ou outras 
atividades). Peça que cada rapaz mos-
tre seu objeto e diga por que sua famí-
lia é importante para ele.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a compreender a 
importância da família. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais ativi-
dades que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os rapazes a ler os oito últi-
mos parágrafos do discurso do Élder 
L. Tom Perry “Tornar-se Bons Pais”, 
procurando respostas para a pergunta: 
“Por que as famílias são importantes?” 
Peça aos membros do quórum que 
relatem o que encontraram. O que os 
rapazes podem fazer para mostrar que 
compreendem o quanto as famílias são 
importantes? Como a compreensão 
que eles têm da importância da família 
afetará o modo como tratam os mem-
bros da sua família?

• No quórum, leiam a história da 
conversa do Élder Mason com o Élder 
Spencer W. Kimball (no discurso do 
Élder Neil L. Andersen “Filhos”). O 
que o mundo ensina sobre as famí-
lias? O que o Senhor ensina? O que 
algumas pessoas consideram mais 
prioritário do que ter uma família? 
Que bênçãos os rapazes vão receber 
por dar a família uma prioridade 
maior em suas vidas?

• Divida o quórum em dois grupos 
iguais. Dê a um dos grupos uma cópia 
do tópico intitulado “Ameaças à 

Família” do discurso da irmã Julie B. 
Beck “Ensinar a Doutrina da Família”. 
Dê ao outro grupo uma cópia do 
tópico intitulado “Isso Eu Sei”, tam-
bém do discurso da irmã Beck. Peça a 
cada grupo que ensine ao outro o que 
aprendeu com sua seção. Que coisas 
específicas os rapazes podem fazer 
para defender a família?

• Mostre um dos vídeos sugeridos 
neste esboço e peça aos rapazes para 
atentar para as razões do Pai Celestial 
ter-nos dado uma família. Pergunte 
aos rapazes como eles responderiam a 
alguém que dissesse algo assim: “Não 
vejo por que devo me casar” ou “Não 
acho que quero ter filhos quando ficar 
mais velho”. O que eles diriam para 
alguém cuja situação familiar não é a 
ideal no momento? (Ver “Família”, 
Para o Vigor da Juventude, pp. 14–15).

• Dê a cada rapaz a designação de 
leitura de uma das passagens de escri-
turas deste esboço. Peça aos membros 
do quórum que pesquisem “A Famí-
lia: Proclamação ao Mundo” e pro-
curem uma passagem que se relacione 

Dica de ensino

“Se várias pessoas quise-
rem fazer comentários ao 
mesmo tempo sobre deter-
minado assunto, diga algo 
como: ‘Primeiro vamos 
ouvir 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, 2009, p. 69).



com cada escritura. Convide cada 
rapaz a compartilhar sua escritura 
e a parte da Proclamação com a 
qual ela se relaciona. Peça-lhes que 

compartilhem quaisquer experiências 
pessoais que ilustrem a importância 
das famílias.

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

Convidar a agir

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

• Prestar testemunho da importância 
da família no plano de Deus.

• Convidar os membros do quórum a 
compartilhar “A Família: Proclamação 
ao Mundo” com um familiar ou 
amigo.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador convidou Seus 
seguidores a testificar; e, 
quando o faziam, o Espírito 
lhes tocava o coração. Ao 
ensinar os rapazes sobre a 
importância da família, 
convide-os a compartilhar 
seu testemunho sobre a 
importância da família no 
plano de salvação.
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Trechos de L. Tom Perry, “Tornar-se Bons Pais”, A Lia-
hona, novembro de 2012, p. 26

Nossa cultura familiar mais forte será uma proteção 
para nossos filhos contra “os ardentes dardos do 
adversário” (1 Néfi 15:24), que estão embutidos na 
cultura de seus colegas, na cultura da diversão e das 
celebridades, na cultura do crédito e do direito ao con-
sumo e na cultura da Internet e da mídia, às quais eles 
estão constantemente expostos. Uma forte cultura 
familiar vai ajudar nossos filhos a viver no mundo 
sem se tornarem “do mundo” (ver João 15:19).

O Presidente Joseph Fielding Smith ensinou: “É 
dever dos pais ensinar a seus filhos esses princípios 
de salvação estabelecidos no evangelho de Jesus 
Cristo, para que saibam por que devem ser batiza-
dos e para que seja gravado em seu coração o desejo 
de continuar a guardar os mandamentos de Deus 
depois que forem batizados, para que possam voltar 
a Sua presença. Vocês, meus bons irmãos e irmãs, 
querem ter sua família, seus filhos? Querem ser sela-
dos a seu pai e sua mãe que já faleceram (…)? Se 
quiserem, então precisam começar ensinando essas 
coisas desde o berço. Vocês precisam ensinar tanto 
pelo exemplo, quanto por preceito” (Joseph Fielding 
Smith, Conference Report, outubro de 1948, p. 153).

Na proclamação sobre a família, lemos:

“O marido e a mulher têm a solene responsabili-
dade de amar-se mutuamente e amar os filhos. (…) 
‘Os filhos são herança do Senhor’ (Salmos 127:3). 
Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com 
amor e retidão, atender a suas necessidades físicas 

e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos 
outros, guardar os mandamentos de Deus e ser 
cidadãos cumpridores da lei, onde quer que 
morem.

(…) Segundo o modelo divino, o pai deve presidir 
a família com amor e retidão, tendo a responsabili-
dade de atender às necessidades de seus familiares 
e de protegê-los. A responsabilidade primordial da 
mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagra-
das, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se 
mutuamente, como parceiros iguais (“A Família: 
Proclamação ao Mundo”, A Liahona, novembro de 
2010, última contracapa).

Creio que é por desígnio divino que o papel da mãe 
salienta a criação e a educação da geração seguinte. 
No entanto, é maravilhoso ver marido e mulher que 
trabalham juntos em real parceria, mesclando sua 
influência, ambos se comunicando eficazmente 
sobre os filhos e com os filhos.

O ataque da iniquidade desferido contra nossos 
filhos é mais sutil e intenso do que jamais foi. A edi-
ficação de uma cultura familiar forte acrescenta 
outra camada de proteção a nossos filhos, isolan-
do-os das influências mundanas.

Deus os abençoe, bons pais e mães de Sião. Ele con-
fiou Seus filhos eternos a seus cuidados. Como pais, 
somos sócios de Deus no trabalho de levar a efeito 
Sua obra e Sua glória entre Seus filhos. É nosso 
sagrado dever fazer o máximo e o melhor que 
pudermos. Presto testemunho disso em nome de 
Jesus Cristo. Amém.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Quais são os padrões da Igreja 
concernentes ao namoro?
Os profetas modernos nos deram padrões sobre o namoro para nos proteger 
dos perigos espirituais e ajudar a nos preparar para encontrarmos um dia um 
companheiro eterno digno. Esses padrões incluem não namorar antes dos 16 
anos, evitar sair sempre com a mesma pessoa e sair apenas com pessoas que 
tenham altos padrões morais.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que você acha que 
melhor se aplica aos rapazes quando começam a interagir com as moças?

Deuteronômio 7:3–4 (Não se casar 
fora do convênio)

Doutrina e Convênios 46:33 (Praticar 
a virtude e a santidade perante o 
Senhor)

“Namoro”, Para o Vigor da Juventude, 
2011, pp. 4-5

Gordon B. hinckley, “Viver de Modo 
a Serem Dignos da Moça Com Quem 
Se Casarão”, A Liahona, julho de 1998, 
p. 55

Vídeo: “2010 Um Ano Novinho em 
Folha: Namoro”

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

Que exemplos apresenta-
dos lhe ensinaram sobre a 
importância de obedecer 
aos padrões do Senhor 
concernentes ao namoro?

Que experiências e ideias 
estão influenciando a per-
cepção dos rapazes sobre o 
namoro? Que tipo de pres-
sões eles têm sofrido? O 
que eles precisam saber 
para permanecer fiéis aos 
padrões do Senhor?



• Convide cada rapaz a dizer uma 
palavra que descreva a lição passada. 
Pergunte aos rapazes se eles gosta-
riam de compartilhar uma experiência 
que tiveram, na semana passada, rela-
cionada à aula.

• Peça aos rapazes que listem no qua-
dro tudo o que sabem sobre o padrão 
da Igreja concernente ao namoro. 
Acrescente ideias à lista à medida que 
aprendem mais sobre esses padrões 
durante a lição.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a entender os 
padrões da Igreja com relação ao namoro. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Peça aos rapazes que usem a seção 
“Namoro” de Para o Vigor da Juventude 
para responder perguntas como: 
“Quais são os padrões do Senhor 
quanto ao namoro”, “Por que é impor-
tante que eu siga esses padrões?” e 
“Como um portador do Sacerdócio 
Aarônico deve tratar as moças, inclu-
sive aquela que namora?” Pergunte 
aos rapazes como eles explicariam 
para outras pessoas por que seguem 
esses padrões.

• Convide os rapazes a ouvir e deba-
ter seu conselho favorito enquanto 
ouvirem ou lerem o discurso do Pre-
sidente Gordon B. hinckley “Viver 
de Modo a Serem Dignos da Moça 
Com Quem Se Casarão”. O que o 
Presidente hinckley ensina sobre 
as escolhas que os rapazes fazem 
quando estão namorando? Peça que 
escrevam algumas das qualidades 
que gostariam que sua futura esposa 
tivesse e selecione pelo menos uma 
qualidade da lista em que podem 
melhorar para ser o tipo de compa-
nheiro que esperam ter. Como suas 
experiências atuais de namoro 

podem influenciar o tipo de pessoa 
com quem finalmente se casarão?

• Mostre partes de “2010 Um Ano 
Novinho em Folha: Namoro” e pare o 
vídeo para identificar os padrões de 
namoro mencionados pelas pessoas no 
vídeo. Peça aos rapazes que examinem 
a seção “Namoro” de Para o Vigor da 
Juventude e procurem outros padrões 
que não foram discutidos no vídeo. 
Convide-os para que compartilhem o 
que farão para guardar os padrões do 
Senhor com relação ao namoro.

• Convide os rapazes a examinar a 
seção “Namoro” de Para o Vigor da 
Juventude e a escrever quaisquer per-
guntas que tenham sobre o namoro. 
Convide um grupo de rapazes e 
moças mais velhos para responder 
as perguntas da classe e debater os 
padrões de namoro. Incentive os 
membros do grupo a incluir exem-
plos de como viveram os padrões ao 
namorar, por exemplo, vestir-se com 
recato, escolher atividades apropria-
das e namorar pessoas com padrões 
morais elevados.

Dica de ensino

“Pergunte a seus alunos 
o que eles diriam se 
alguém desejasse saber 
o que aprenderam na 
aula” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 2009, 
p. 94).



Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem os padrões da 
Igreja concernentes ao namoro? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles 
têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa 
doutrina?

Convidar a agir

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

• Incentivar os membros do quórum 
a estabelecer a meta de obedecer aos 
padrões do Senhor com relação ao 
namoro.

• Prestar testemunho das bênçãos 
que advêm de obedecer aos padrões 
do Senhor com relação ao namoro. 

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador conhecia aque-
les que Ele ensinou e sabia 
quem eles poderiam se tor-
nar. Ele encontrou formas 
específicas de ajudá-los a 
aprender e crescer — espe-
cíficas para cada pessoa. 
Quando tinham dificulda-
des, Ele não desistia deles, 
mas continuava a amá-los 
e a ministrar a eles. Ore 
para conhecer e amar os 
rapazes a quem ensina 
para que conheça suas 
necessidades ao ensiná-los 
sobre como se preparar e 
encontrar uma compa-
nheira eterna.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como posso me preparar  
agora para me tornar um 
marido  e pai justo?
“Segundo o modelo divino, os pais devem presidir suas famílias com amor e 
retidão e têm a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares 
e de protegê-los” (“A Família: Proclamação Ao Mundo”, A Liahona, novembro 
de 2010, última contracapa). Podemos nos preparar para essas responsabilida-
des ao cumprir fielmente nossos deveres do sacerdócio, ao aprender como rece-
ber revelação pessoal, ao amar nossa família e servir a ela agora ao obter 
instrução e aprender a trabalhar.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. O que você sente que 
será mais proveitoso para os rapazes a quem ensina?

Abraão 1:1–4, 18–19 (Abraão vê as 
bênçãos que ele e sua posteridade 
podem receber por ter o sacerdócio 
em sua vida)

1 Néfi 2:1–3 (Leí recebe revelação  
do Senhor para a segurança de sua 
família)

1 Néfi 16:14–32 (Néfi ajuda e demons-
tra respeito por sua família quando 
eles estão famintos no deserto)

D&C 42:22 (O marido deve ser fiel a 
sua esposa)

D&C 58:26–28; 107:99–100 (As escri-
turas descrevem a importância do 
trabalho)

L. Whitney Clayton, “Casamento: 
Observar e Aprender”, A Liahona, 
maio de 2013, p. 83

Robert D. hales, “Tornar-se Provedo-
res Prudentes Temporal e Espiritual-
mente”, A Liahona, maio de 2009, p. 7

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

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

Vídeos: “Uma Obra em Andamento” 
e “Os Pais Podem Usar o Sacerdócio 
para Abençoar Sua Família”

Como seu serviço no sacer-
dócio enquanto rapaz o 
preparou para ser um 
marido e pai justo? O que 
mais você fez para se pre-
parar? O que mais gostaria 
de ter feito?

Que experiências os rapa-
zes poderiam ter agora 
que os ajudariam a se pre-
parar para ser um marido 
e pai justo? Como essa pre-
paração abençoará sua 
futura família?



Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Peça aos membros do quórum que 
compartilhem em dupla algo de que 
se lembrem da aula passada.

• Convide os membros do quórum a 
ler Abraão 1:1–2 e escrever 

sua própria versão desses versículos, 
descrevendo o tipo de marido e pai 
que querem ser. Convide-os a com-
partilhar, se quiserem, o que escreve-
ram. Incentive-os a aumentar sua lista 
de descrições no decorrer da lição.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os membros do quórum a entender como 
tornar-se um marido e pai justo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os rapazes a ler o sétimo 
parágrafo de “A Família: Proclamação 
ao Mundo” (ou assistir ao vídeo “Os 
Pais Podem Usar o Sacerdócio para 
Abençoar Suas Famílias”) e procurar 
as responsabilidades que vão ter ao se 
tornar marido e pai. Divida o quórum 
em grupos pequenos e peça a cada 
grupo que pense em maneiras de se 
preparar agora para uma dessas res-
ponsabilidades. Peça a um membro 
de cada grupo que compartilhe com 
o quórum o que seu grupo debateu.

• No quórum, leiam 1 Néfi 2:1–3, 
onde Leí recebe a revelação para fugir 
da iniquidade em Jerusalém. O que os 
rapazes aprendem com o exemplo de 
Leí a respeito de ser um pai justo? 
O que eles podem fazer agora para 
desenvolver as qualidades possuídas 
por Leí? Peça aos rapazes para ler 1 
Néfi 16:14–32 e atentar para como 
Néfi tratava sua família. Como isso 
pode ajudar Néfi a se preparar para 
seu papel de marido e pai? Pergunte 
aos rapazes o que estão fazendo agora 
em sua família para se preparar para 
ser marido e pai.

Dica de ensino

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



• Convide os rapazes a ler os oito 
primeiros parágrafos do discurso do 
Élder D. Todd Christofferson “Irmãos, 
Temos Trabalho a Fazer”. Que exem-
plos os rapazes percebem na mudança 
de visão que o mundo tem dos 
homens? Como o cumprimento dos 
deveres do Sacerdócio Aarônico nos 
ajuda a resistir a essas influências? O 
que podemos fazer para nos tornar o 
tipo de homem em quem nossa futura 
família possa confiar?

• Designe cada rapaz a ler um pará-
grafo de “Trabalho e Autossuficiên-
cia” ou “Educação” em Para o Vigor da 
Juventude, ou mostre o vídeo “Uma 

Obra em Andamento”. O que os rapa-
zes aprendem com esses recursos que 
podem ajudá-los a serem maridos e 
pais bem-sucedidos?

• Designe cada membro do quórum 
a ler um dos cinco princípios de um 
casamento sólido que o Élder L. 
 Whitney Clayton descreve em seu 
discurso “Casamento: Observar e 
Aprender”. Que exemplos desses 
princípios os rapazes têm visto? O 
que mais eles têm observado nos 
casais fortes que gostariam de tomar 
como exemplo? O que os rapazes 
acham que podem fazer agora para 
viver esses princípios?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem como devem se 
preparar para seu futuro papel de marido e pai? Quais são os sentimentos ou as impres-
sões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo dis-
cutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Convidar os membros do quórum a 
fazer alguma coisa para fortalecer sua 
família.

• Compartilhar as metas que estabe-
leceu para ser um marido e pai justo.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador orou por Seus 
discípulos, os amou e os 
serviu continuamente. 
Conhecia seus interesses, 
suas esperanças e seus 
desejos, bem como o que 
acontecia em sua vida. O 
que você sabe a respeito 
dos rapazes a quem serve? 
O que você pode fazer 
para ajudá-los a tornar-se 
um marido e pai justo no 
futuro?



Recursos Selecionados

Trechos de D. Todd Christofferson, “Irmãos, Temos Traba-
lho a Fazer”, A Liahona, novembro de 2012, p. 47

Irmãos, muito tem sido dito e escrito nos últimos 
anos sobre os desafios enfrentados por homens e 
rapazes. Alguns títulos de livros, por exemplo, 
incluem Por Que Não Sobraram Homens Bons, A Morte 
dos Caras, O Fim dos Homens, Por Que os Meninos Fra-
cassam e A Infantilização dos Homens. É interessante 
notar que a maioria deles foi escrito por mulheres. 
De qualquer forma, um tema comum que perpassa 
essas análises é o de que, em muitas sociedades 
atuais, os homens e os meninos recebem sinais con-
flitantes e degradantes em relação a seu papel e 
valor na sociedade.

Em seu zelo em promover oportunidades para 
as mulheres, algo que louvamos, há pessoas que 
menosprezam os homens e suas contribuições, 
como se considerassem a vida como uma competi-
ção entre homens e mulheres — um precisa dominar 
o outro, e agora é a vez das mulheres. Algumas 
argumentam que a carreira profissional é tudo, e 
que o casamento e os filhos deveriam ser inteira-
mente opcionais. Portanto, precisamos dos homens 
para quê? Em inúmeros filmes de hollywood, da 
TV e da programação a cabo, e até em comerciais, os 
homens são retratados como incompetentes, imatu-
ros e egocêntricos. Essa emasculação cultural dos 
homens tem um efeito muito lesivo. 

Alguns homens e rapazes usam os sinais negativos 
como desculpa para fugir das responsabilidades e 
nunca crescem realmente.

Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Como 
homens do sacerdócio, temos um papel essencial a 

desempenhar na sociedade, no lar e na Igreja. No 
entanto, precisamos ser homens nos quais as mulhe-
res possam confiar, os filhos possam confiar e Deus 
possa confiar. Na Igreja e no reino de Deus nestes 
últimos dias, não podemos nos dar ao luxo de ter 
rapazes e homens que vagam errantes pela vida. 
Não podemos ter rapazes que carecem de autodisci-
plina e vivem apenas para se divertir. Não podemos 
ter jovens adultos que não estão indo a lugar 
nenhum na vida, que não levam a sério o encargo de 
formar uma família e de fazer uma contribuição real 
neste mundo. Não podemos ter maridos e pais que 
deixam de prover a liderança espiritual no lar. Não 
podemos deixar que aqueles que exercem o Santo 
Sacerdócio, segundo a Ordem do Filho de Deus, 
desperdicem suas forças em pornografia ou passem 
a vida no mundo virtual da Internet (ironicamente 
sendo do mundo, embora não estejam no mundo).

Irmãos, temos trabalho a fazer.

Rapazes, vocês precisam ir bem na escola e depois 
continuar seus estudos além do Ensino Médio. 
Alguns de vocês vão querer estudar na faculdade 
e ter uma carreira nos negócios, na agricultura, no 
governo ou em outras profissões. Alguns vão desta-
car-se nas artes, na música e no ensino. Outros vão 
escolher a carreira militar ou aprender um ofício. 
Ao longo dos anos, vários profissionais fizeram ser-
viços e reparos em minha casa, e tenho admirado o 
trabalho árduo e a aptidão daqueles homens. Não 
importa o que escolham fazer, é essencial que vocês 
se tornem habilitados para que possam sustentar 
uma família e fazer uma contribuição positiva em 
sua comunidade e em seu país.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como o papel do homem e da 
mulher complementam um ao 
outro na família?
Segundo o modelo divino, o Pai Celestial deu ao homem e à mulher diferentes 
responsabilidades para ajudá-los a cumprir papéis complementares como 
marido e mulher. “O pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a 
responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-
los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribui-
ções sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como 
parceiros iguais” (“A Família: Proclamação ao Mundo”, A Liahona, novembro 
de 2010, última contracapa).

Preparar-se espiritualmente

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

D&C 121:41–43 (Princípios sobre os 
quais o sacerdócio é exercido digna-
mente)

Moisés 3:21–24; 5:1–4 (Adão e Eva 
 trabalharam juntos como parceiros 
iguais)

M. Russell Ballard, “As Sagradas Res-
ponsabilidades dos Pais”, A Liahona, 
março de 2006, p. 10

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

Vídeos: “Sejamos homens” e “As 
Mulheres de Nossa Vida”

Deixar os rapazes liderar

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

Que exemplos você já viu 
de pais e mães que com-
plementam um ao outro 
em suas funções? Como 
o conhecimento desses 
papéis eternos influenciou 
sua família?

Como você pode ajudar 
os rapazes a compreender 
seu papel divino como 
futuros pais? O que eles 
podem fazer agora em pre-
paração para esse papel?



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:

• Mostre aos membros do quórum 
um objeto ou uma gravura e peça a 
eles que expliquem como isso se rela-
ciona com a lição da semana passada.

• Traga dois objetos que são usados 
juntos para realizar uma meta comum 
(como lápis e papel ou martelo e 
prego). Convide os rapazes a explicar 
as diferenças entre os objetos e como 

eles são usados juntos. Explique que 
os homens e as mulheres receberam 
responsabilidades diferentes que com-
plementam (ou “completam”) um ao 
outro para levar a efeito os propósitos 
de Deus. Convide os rapazes a descre-
verem algumas das maneiras que 
homens e mulheres complementam 
um ao outro.

Aprender juntos

Cada atividade a seguir pode ajudar os rapazes a aprender sobre os papéis complemen-
tares do homem e da mulher na família. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Escreva os seguintes títulos no qua-
dro: Responsabilidades do Pai e Respon-
sabilidades da Mãe. Peça aos rapazes 
para ler o sétimo parágrafo de “A 
Família: Proclamação ao Mundo” 
(ver Dever para com Deus, p. 107) e 
fazer uma lista das responsabilidades 
que o Senhor espera que o pai e a mãe 
cumpram (se necessário, ajude os 
rapazes com as palavras desconheci-
das). Como o papel da mãe e do pai 
complementam um ao outro? Que 
atributos os homens podem buscar 
desenvolver para ajudá-los a cumprir 
suas responsabilidades? Convide os 
rapazes a compartilhar exemplos de 
ocasiões em que viram os pais cum-
prir seus papéis complementares.

• Peça aos rapazes que leiam Moisés 
5:1–12 e listem no quadro todas as coi-
sas que Adão e Eva fizeram juntos 
como casal (para ilustrar, ver Livro de 

Gravuras do Evangelho, nº 5). Peça 
que os rapazes acrescentem itens à 
lista sobre como o marido e a mulher 
devem trabalhar juntos como parcei-
ros iguais.

• Mostre o vídeo “As Mulheres de 
Nossa Vida” ou “Sejamos homens”. 
O que os rapazes aprendem com o 
vídeo sobre como os maridos aben-
çoam suas esposas? Peça aos rapazes 
que pensem sobre o tipo de marido 
que eles desejam ser um dia. O que 
eles podem fazer agora para tornar-se 
esse tipo de pessoa?

• Com a permissão do bispo, convide 
um casal para visitar a reunião do 
quórum. No quórum, leiam o sétimo 
parágrafo de “A Família: Proclamação 
ao Mundo”, e peça aos rapazes para 
identificarem as responsabilidades do 
homem e da mulher na família. 

Dica de ensino

“O Espírito Santo pode ins-
pirar um ou mais de seus 
alunos a emitir opiniões 
que outras pessoas preci-
sem ouvir. Siga pronta-
mente os sussurros que o 
motivarem a pedir a parti-
cipação de alguém. Você 
pode até ser inspirado a 
solicitar comentários de 
uma pessoa que não se 
tenha pronunciado” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 2009, p. 63).



Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador orou por Seus 
discípulos, os amou e ser-
viu continuamente. Ele 
conhecia seus interesses, 
suas esperanças e seus 
desejos, bem como o que 
acontecia em suas vidas. O 
que você sabe a respeito 
dos rapazes a quem serve? 
O que você pode fazer hoje 
para ajudá-los a estar 
prontos para presidir, pro-
ver o sustento e proteger 
sua futura família?

Convide o casal visitante a falar sobre 
como eles ajudam um ao outro a cum-
prir seu papel. Peça que os rapazes 
identifiquem como o casal segue os 

ensinamentos da proclamação sobre a 
família. Você pode compartilhar como 
o casamento ajudou a si próprio e a 
sua família a tornarem-se melhores.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles compreendem os papéis comple-
mentares do homem e da mulher na família? Quais são os sentimentos ou as impressões 
que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo 
essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Pedir aos membros do quórum 
para agradecer a sua mãe e a seu pai 
de maneira específica pelas bênçãos 
que recebem por eles cumprirem seu 
papel divino.

• Convide os rapazes a encontrar 
maneiras de ajudar a cumprir seu 
futuro papel de presidir, prover o 
 sustento e proteger sua família.



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Setembro: Os Mandamentos

“[Quisera que] considerásseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamen-
tos de Deus” (Mosias 2:41).

Os esboços desta unidade vão ajudar todos os rapazes a aprenderem sobre as bênçãos 
que advêm de obedecer aos mandamentos do Pai Celestial. Enquanto os rapazes 
guardam os mandamentos e arrependem-se continuamente, eles demonstram seu 
amor pelo Senhor e se mantêm livres de influências mundanas.

Opções de esboços para este mês:

Exemplo: “Como posso estar no mundo sem ser do mundo?” (Dever para com Deus)
Como as coisas que digo me afetam e às pessoas ao meu redor?
Como posso resistir à pornografia?
Por que jejuamos?
Por que temos o mandamento de guardar o Dia do Senhor?
Por que pagamos o dízimo?
Por que é importante ser honesto?

Mutual

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

Dever para com Deus

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

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

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



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Dever para com Deus

Como posso estar no mundo, 
sem ser do mundo?
“Antigamente, os padrões da Igreja e os da sociedade eram em grande parte 
compatíveis, mas hoje há um grande abismo entre nós, que está se tornando 
cada vez maior” (Thomas S. Monson, “O Poder do Sacerdócio”, A Liahona, 
maio de 2011, p. 66). O Senhor quer que permaneçamos fiéis a Seus padrões e 
não tomemos parte nos males do mundo. Ao mesmo tempo, Ele espera que 
exerçamos uma boa influência sobre aqueles que nos rodeiam.

Prepare-se espiritualmente

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

“Viver Dignamente”, Dever para com 
Deus, 2010, diáconos, pp. 16–17; mes-
tres, pp. 40–41; sacerdotes, pp. 64–65

Gênesis 39:1–20 (José do Egito resiste 
aos avanços da esposa de Potifar)

II Reis 6:14–17 (O servo de Eliseu per-
cebe que não estão sozinhos)

Mateus 26:41; D&C 10:5 (Vigiai e orai 
para que não entreis em tentação)

João 15:19; 1 Néfi 8:24–28 (Os segui-
dores de Cristo geralmente são víti-
mas das zombarias e do ódio do 
mundo)

I Coríntios 10:13 (Não seremos tenta-
dos acima do que podemos suportar)

D&C 3:6–8 (Se confiamos em Deus 
mais do que nos homens, Ele vai nos 
apoiar contra o adversário)

D&C 62:1 (O Senhor conhece nossas 
fraquezas e como nos socorrer 
durante a tentação)

D&C 87:8 (Permanecei em lugares 
santos)

Robert D. hales, “Permanecer Firmes 
em Lugares Sagrados”, A Liahona, 
maio de 2013, p. 48

Thomas S. Monson, “Ouse Ficar 
Sozinho”, A Liahona, novembro de 
2011, p. 60; ver também o vídeo 
“Ouse Ficar Sozinho”

Vídeo: “Desenvolver-se Onde  
Você Está”

Quais são alguns padrões 
do mundo que não são 
compatíveis com os 
padrões da Igreja? Que 
bênçãos você recebeu por 
viver os padrões do 
Senhor? Como manter seus 
padrões pode influenciar 
as pessoas ao seu redor?

Como o mundo tenta 
influenciar a maneira 
como os rapazes encaram 
os padrões do Senhor? 
Como os rapazes podem 
continuar a defender os 
padrões do Senhor, 
quando os padrões da 
sociedade continuam a se 
degradar? Como os rapa-
zes podem ser uma boa 
influência para as pessoas 
com quem convivem?



Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Convide os rapazes a escreverem 
em uma folha de papel uma frase que 
resume o que eles aprenderam com a 
lição passada. Peça que vários rapazes 
leiam seus resumos em voz alta.

• Mostre aos membros do quórum 
uma laranja (ou outra fruta cítrica). 
Convide-os a citar alguns dos padrões 
de Para o Vigor da Juventude. Enquanto 
eles os citam, os escreva na laranja. 

Coloque a laranja em um recipiente 
com água (ela vai flutuar). Tire a 
laranja da água e a descasque. Colo-
que-a de volta na água e ela vai afun-
dar. Convide os rapazes a 
compartilharem o que isso lhes ensina 
sobre manter os padrões do Senhor. 
Compartilhe um exemplo específico 
de como o cumprimento de um 
padrão tem abençoado sua vida.

Aprender juntos

O propósito desta lição é ajudar cada rapaz a entender como pode estar no mundo, 
mas não ser do mundo e como isso o ajuda a viver dignamente e a exercer o 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 Juven-
tude. Antes da reunião do quórum, convide os rapazes a trazer seus livretos Dever 
para com Deus para a Igreja, juntamente com um exemplar de Para o Vigor da 
Juventude. Nas reuniões futuras do quórum, convide-os a compartilhar experiências 
pessoais que estão tendo, ao cumprir seus planos.

• Convide os rapazes a lerem as 
escrituras alistadas neste esboço (indi-
vidualmente ou em grupo) e a debater 
o que eles aprenderam a respeito de 
sobrepujar tentações. Como eles 

vivem os padrões do Senhor mesmo 
quando o mundo os tenta a fazer o 
contrário ou zomba deles por terem 
padrões elevados? Como eles se senti-
ram ao viver os padrões do Senhor e 

Planos do Dever para 
com Deus

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



resistir às tentações? Que experiências 
eles podem compartilhar?

• Pergunte aos rapazes se já ouviram 
a frase “Devemos estar no mundo, 
mas não ser do mundo”. O que isso 
significa para eles? Que experiências 
podem compartilhar relacionadas a 
esse princípio? Convide-os a compar-
tilhar as maneiras como o Salvador 
estava no mundo, mas não era do 
mundo (para alguns exemplos, ver 
o discurso do Élder Robert D. hales 
“Permanecer Firmes em Lugares 
Sagrados”. O que os rapazes podem 
aprender com esses exemplos?

• Convide os rapazes a examinarem 
o sumário de Para o Vigor da Juventude 
e escolherem um ou mais padrões 
sobre os quais gostariam de discutir. 
Convide cada rapaz a reservar alguns 
minutos para estudar o padrão que 
escolheram e a se prepararem para 
compartilhar o que aprenderam. 
Peça a cada rapaz que abra seu 
livreto Dever para com Deus e escreva 
na seção “Agir” seu plano para viver 
esse padrão (pp. 17, 41 ou 65). Incen-
tive os rapazes a compartilhar seus 
planos uns com os outros, se apro-
priado. Convide os rapazes a virem 
preparados nas próximas semanas 
para falar sobre como seguir seu 
plano os ajudou “a estar no mundo 
sem ser do mundo” (ver João 15:19).

• Mostre aos rapazes um dardo ou 
uma flecha (ou uma gravura de um 
desse dois) e discuta sobre a dor cau-
sada por eles. Peça-lhes que leiam 

Doutrina e Convênios 3:6–8 e identifi-
quem quais são os “dardos inflama-
dos” e como podemos ser protegidos 
deles. Peça-lhes que façam uma lista 
dos “dardos inflamados” que podem 
enfrentar em sua própria vida. Mostre 
o vídeo “Ouse Ficar Sozinho” (ou 
compartilhe a história do Presidente 
Monson sobre a base de treinamento 
de recrutas da marinha em seu dis-
curso “Ouse Ficar Sozinho”) e con-
vide os rapazes a compartilhar 
experiências semelhantes que enfren-
taram e como o Senhor os abençoou à 
medida que defenderam os padrões 
determinados pelo Senhor.

• Peça ao quórum que faça uma lista 
dos mandamentos que podem ser 
difíceis para os rapazes de sua idade 
cumprir. Peça que cada rapaz escolha 
um dos itens da lista e use as escritu-
ras, o livreto Para o Vigor da Juventude 
e sua própria experiência para dar 
conselhos sobre como sobrepujar a 
tentação de desobedecer a esse man-
damento.

• Em quórum, leia Doutrina e Convê-
nios 87:8 e pergunte aos rapazes o que 
eles acham que significa permanecer 
em lugares santos. Convide-os a pen-
sarem sobre essa pergunta ao assisti-
rem ao vídeo “Desenvolver-se Onde 
Você Está”. Que outros conhecimen-
tos eles obtiveram sobre permanecer 
em lugares sagrados a partir desse 
vídeo? Pergunte aos rapazes como 
eles sentem que podem tornar sua 
família, escola ou comunidade um 
lugar mais santo.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem por que, como porta-
dores do sacerdócio, precisam estar no mundo e não ser do mundo? Quais são os senti-
mentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil 
passar mais tempo discutindo essa doutrina?



Ensinar à maneira 
do Salvador

Em Sua preparação para 
ensinar, o Salvador buscou 
a solidão para orar e jejuar. 
Nos momentos que pas-
sava sozinho, Ele pro-
curava a orientação do Pai 
Celestial. Ao se preparar 
para ensinar os rapazes, 
passe um tempo em ora-
ção e busque a orientação 
do Pai Celestial para saber 
como ajudar os rapazes a 
entenderem as bênçãos 
que recebemos por viver 
os padrões do Senhor.

Convidar a agir

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

• Compartilhar seu testemunho 
sobre a importância de viver os 
padrões do Senhor.

• Fazer com que os rapazes se com-
prometam a cumprir os planos que 
fizeram na seção “Viver dignamente” 
do seu livreto Dever para com Deus.



Recursos Selecionados

Trechos de Thomas S. Monson, “Ouse Ficar Sozinho”,  
A Liahona, novembro de 2011, p. 60

Creio que a primeira vez que tive coragem para 
defender minhas convicções foi quando servi na 
Marinha dos Estados Unidos, no final da Segunda 
Guerra Mundial.

A base de treinamento de recrutas da Marinha não 
foi nada fácil para mim, nem para ninguém que teve 
de passar por isso. Nas primeiras semanas, fiquei 
convencido de que minha vida estava em perigo. A 
Marinha não estava tentando treinar-me — estava 
tentando matar-me.

Sempre me lembrarei de quando chegou o domingo, 
depois da primeira semana. Recebemos boas notí-
cias do suboficial chefe. Em posição de sentido, no 
campo de treinamento, enfrentando a forte brisa da 
Califórnia, ouvimos sua ordem: “hoje, todo mundo 
vai para a igreja — quer dizer, todos menos eu. Eu 
vou relaxar!” Depois, ele bradou: “Todos vocês, 
católicos, reúnam-se no campo Decatur — e não vol-
tem até as três da tarde. Em frente, marchem!” Um 
contingente significativo se moveu. Depois, ele ber-
rou sua ordem seguinte: “Os que são judeus, reú-
nam-se no campo henry — e não voltem até as três 
da tarde. Em frente, marchem!” Um contingente um 
pouco menor saiu marchando. Depois, ele disse: “O 
restante de vocês, protestantes, reúnam-se nos anfi-
teatros do campo Farragut — e não voltem até as 
três da tarde. Em frente, marchem!”

Imediatamente um pensamento irrompeu em minha 
mente: “Monson, você não é católico, não é judeu, 
não é protestante. Você é mórmon, portanto fique 
parado onde está!” Posso assegurar-lhes que me 

senti completamente sozinho. Corajoso e determi-
nado, sim — mas sozinho.

Então, ouvi as palavras mais agradáveis que aquele 
suboficial jamais proferiu. Ele olhou em minha dire-
ção e perguntou: “E o que vocês, rapazes, se consi-
deram?” Até aquele momento, eu não tinha me 
dado conta de que houvesse alguém de pé ao meu 
lado ou atrás de mim no campo de treinamento. 
Quase em uníssono, cada um de nós respondeu: 
“Mórmons!” É difícil descrever a alegria que me 
encheu o coração ao me virar e ver um grupo de 
outros marinheiros.

O suboficial coçou a cabeça com uma expressão des-
concertada, mas por fim disse: “Bem, vão procurar 
algum lugar para se reunirem. E não voltem até as 
três da tarde. Em frente, marchem!”

Quando saímos marchando, pensei nas palavras de 
um versinho que havia aprendido na Primária, mui-
tos anos antes:

Ouse ser mórmon,
Ouse ficar sozinho.
Ouse ter um firme propósito,
Ouse torná-lo conhecido.

Embora as coisas tivessem saído diferentes do que 
eu esperava, eu estaria disposto a ter ficado sozinho, 
se fosse necessário.

Desde aquele dia, houve ocasiões em que não havia 
ninguém em pé atrás de mim e, portanto, fiquei real-
mente sozinho. Quão grato sou por ter tomado bem 
antes a decisão de permanecer forte e fiel, estando 
sempre preparado e pronto para defender minha 
religião, caso surgisse a necessidade.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como as coisas que digo afetam 
a mim e aqueles ao meu redor?
A maneira pela qual nos comunicamos reflete nossa compreensão de quem 
somos, como filhos de Deus. Nossa linguagem pode elevar e incentivar outras 
pessoas, ou feri-las e ofendê-las. Quando usamos linguagem edificante, convi-
damos o Espírito Santo a ficar conosco.

Preparar-se espiritualmente

Que escrituras e discursos ajudarão os rapazes a entenderem o significado das palavras 
que usam na comunicação com outras pessoas?

Provérbios 15:1–4; 16:24; I Timóteo 
4:12; Tiago 3:2–10; Alma 31:5; D&C 
108:7 (Nossas palavras podem ter um 
efeito poderoso sobre outras pessoas)

Mateus 12:36; 15:11; Efésios 4:29–32; 
Mosias 4:30 (Devemos ser cuidadosos 
com as palavras que usamos)

Jeffrey R. holland, “A Língua dos 
Anjos”, A Liahona, maio de 2007, p. 16

“Linguagem”, Para o Vigor da Juven-
tude, 2011, pp. 20–21

“Profanidade”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 139–140

Vídeo: “O Clube Boca Limpa”

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

Como a linguagem que 
você usa reflete sua com-
preensão de quem você é? 
Como você usou palavras 
para inspirar, ensinar, con-
solar e se comunicar? 
Como os padrões de lin-
guagem adequada do 
mundo mudaram durante 
sua vida?

A linguagem que os rapa-
zes usam edifica e incen-
tiva, ou fere e ofende as 
outras pessoas? Como os 
rapazes incentivam as pes-
soas ao seu redor a usarem 
uma linguagem que con-
vide o Espírito?



• Convide vários rapazes a comparti-
lharem o que os impressionou sobre a 
lição na semana passada.

• Escreva as seguintes frases no qua-
dro-negro: Palavras que lemos. Palavras 
que ouvimos. Palavras que escrevemos. 
Palavras que falamos. Peça aos rapazes 

que leiam Efésios 4:29–32 e expliquem 
como isso se relaciona com as quatro 
frases no quadro. Peça aos rapazes 
que pensem nessas perguntas: Como 
você se sente a respeito do tipo de lin-
guagem que lê, ouve e usa? Como as 
palavras convidam ou afastam a 
influência do Espírito Santo? 

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os rapazes a compreenderem a importância 
de usar boa linguagem. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais ativi-
dades que melhor funcionem em seu quórum:

• Escreva no quadro “Se um homem 
pode controlar a sua língua, ele pode 
controlar ��������”. Convide os rapa-
zes a procurarem Tiago 3:2–10 e preen-
cherem o espaço em branco. Solicite a 
cada rapaz que leia uma das analogias 
usadas por Tiago (freio no cavalo, ver-
sículos 2–3; naus, versículo 4; incêndio 
no bosque, versículos 5–6; peçonha, 
versículos 7–8; fonte de água doce, 
versículos 10–11). Convide-os a se pre-
pararem para ensinar o restante do 
quórum o que a analogia ensina sobre 
o controle de seu linguajar. Convide-os 
a compartilharem o que podem fazer 
para controlar o seu linguajar.

• Com alguns dias de antecedência, 
convide os rapazes a trazerem para a 
reunião do quórum sua citação inspi-
radora favorita. Peça a cada rapaz que 
compartilhe sua citação e explique 
que influência ela exerceu em sua 
vida. Peça ao quórum que ache exem-
plos nas escrituras que ilustrem a 
poderosa influência positiva que nos-
sas palavras podem exercer nas outras 
pessoas (por exemplo, o Capitão 
Moroni e o estandarte da liberdade 
[ver Alma 46:11–22], o Salvador e a 

mulher adúltera [ver João 8:1–11] ou 
Abinádi e Alma [ver Alma 5:9–12]). O 
que esses exemplos ensinam aos rapa-
zes sobre o poder que suas palavras 
podem exercer nas outras pessoas?

• Mostre o vídeo “O Clube Boca 
Limpa” e veja quais foram os motivos 
que levaram McKay a criar seu clube, 
como isso influenciou as pessoas e 
como elas reagiram. Peça aos rapazes 
que compartilhem o que aprenderam 
com o vídeo. O que os rapazes podem 
fazer para influenciar outras pessoas a 
usarem uma linguagem que convide o 
Espírito do Senhor?

• Designe a cada rapaz uma passa-
gem de escritura diferente do pri-
meiro conjunto de escrituras deste 
esboço. Convide-o a desenhar uma 
gravura simples ou um diagrama que 
represente a mensagem da passagem. 
Peça-lhe que mostre seu desenho e 
convide os outros membros do quó-
rum a imaginar o que ele ensina sobre 
a comunicação com outras pessoas. 
Peça aos rapazes que falem de expe-
riências relacionadas à mensagem das 
passagens das escrituras.

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 a lem-
brar-se de uma experiência 
pessoal que possa contar” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 2009, p. 48).



• Dê a cada rapaz um tópico do dis-
curso do Élder Jeffrey R. holland “A 
Língua dos Anjos” e convide-o a des-
tacar a mensagem principal daquele 
tópico (não dê aos rapazes o título do 
discurso). Peça a cada rapaz que rela-
cione no quadro-negro o que ele des-
tacou e explique por quê. Peça aos 
membros do quórum que sugiram 
possíveis títulos para o discurso com 
base nas passagens principais que eles 
identificaram. Convide alguns rapa-
zes a compartilhar uma ocasião em 
que disseram algo que edificou outra 
pessoa ou quando alguém os edificou.

• Peça aos rapazes que reflitam sobre 
o que eles fariam para ajudar um 
amigo que tem o hábito de usar lin-
guagem imprópria. Convide-os a 
 procurarem as respostas ao lerem 
“Linguagem” em Para o Vigor da 
Juventude, e peça-lhes que comparti-
lhem suas ideias. Como você imagina 
que o Salvador ajudaria alguém a 
sobrepujar esse tipo de hábito? Incen-
tive os rapazes a praticar em dupla 
como eles ajudariam alguém a parar 
de usar linguagem imprópria.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem a importância de usar 
uma linguagem elevada e pura? Que sentimentos ou impressões eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Prestar seu testemunho sobre como 
usar linguagem adequada pode ele-
var e incentivar as pessoas e convidar 
a companhia do Espírito Santo.

• Faça com que os rapazes se com-
prometam a usar uma linguagem que 
reflita o seu chamado sagrado como 
portadores do Sacerdócio Aarônico.

Ensinar à maneira 
do Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi nosso exem-
plo e um mentor. Ensinou 
Seus discípulos a orar 
orando com eles. Ensi-
nou-os a amar e a servir 
pelo modo como os amou 
e os serviu. Ensinou-lhes 
a maneira de pregar Seu 
evangelho pelo modo 
como pregava. Ao prepa-
rar-se para ensinar, pense 
em como o Senhor se 
comunicava e como pode-
mos nos comunicar de 
uma maneira que edifique 
e incentive as pessoas e 
convide a companhia do 
Espírito Santo.



Recursos Selecionados

“Linguagem”, Para o Vigor da Juventude, 2011, p. 20

O modo pelo qual você se comunica reflete o fato de 
que é um filho ou uma filha de Deus. Uma lingua-
gem limpa e inteligente é evidência de uma mente 
brilhante e sadia. A boa linguagem, que eleva, incen-
tiva e elogia as pessoas, convida a companhia do 
Espírito para estar com você. Nossas palavras, tal 
como nossas ações, devem ser cheias de fé, espe-
rança e caridade. 

Escolha amigos que usem boa linguagem. Ajude os 
outros a melhorar a linguagem deles pelo seu exem-
plo. Disponha-se a afastar-se educadamente ou a 
mudar de assunto quando as pessoas ao seu redor 
usarem linguagem imprópria.

Fale com bondade e de modo positivo a respeito das 
pessoas. Decida que não vai insultar nem menospre-
zar as pessoas, nem mesmo por brincadeira. Abste-
nha-se de todo tipo de fofoca e não fale com raiva. 
Quando se sentir tentado(a) a dizer coisas rudes ou 
ofensivas, não diga nada.

Sempre use o nome de Deus e Jesus Cristo com 
reverência e respeito. O uso indevido dos nomes da 
Trindade é pecado. Ao orar, dirija-se ao Pai Celestial 
com uma linguagem reverente e respeitosa. O Salva-
dor usou linguagem respeitosa como encontramos 
na oração do Pai Nosso (ver Mateus 6:9–12).

Não use linguagem ou gestos profanos, vulgares ou 
grosseiros e não conte piadas ou histórias a respeito 
de ações imorais. Essas coisas são ofensivas a Deus e 
às outras pessoas.

Lembre-se de que esses padrões para o uso da lin-
guagem se aplicam a todas as formas de comunica-
ção, inclusive às mensagens de texto no celular ou à 
comunicação por meio da Internet.

Se tiver desenvolvido o hábito de usar uma lingua-
gem não condizente com esses padrões — como 
palavrões, zombaria, fofocas ou expressões de 
raiva — você pode mudar. Ore pedindo ajuda. 
Peça à família e aos amigos que apoiem você em 
seu desejo de usar boa linguagem.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como posso resistir  
à pornografia?
“A pornografia, com sua imundície ignóbil, varre a Terra como uma onda hor-
rível que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas, nem 
assistam a elas. Ela os destruirá, se o fizerem. Roubará seu autorrespeito. E os 
privará da sensibilidade de perceber as belezas da vida. Vai arrastá-los e cha-
furdá-los em um pântano de maus pensamentos e, possivelmente, de más 
ações. Mantenham distância dela. Evitem-na como se fosse uma doença peri-
gosa, pois é assim mortal” (Gordon B. hinckley, “Algumas Reflexões sobre os 
Templos, Retenção de Conversos e o Serviço Missionário”, A Liahona, janeiro de 
1998, p. 61). Quando nos revestimos “de toda a armadura de Deus” (ver Efésios 
6:11–17) e confiamos na força do Senhor, podemos proteger-nos contra os ata-
ques do adversário à virtude e manter puros nossos pensamentos e ações.

Prepare-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. Como você pode incenti-
var os rapazes a resistirem à pornografia?

Gênesis 39:7-21; Romanos 12:21; II 
Timóteo 2:22; Alma 39:9; Morôni 10:30; 
D&C 27:15–18 ; 121:45–46 (Devemos 
afastar-nos imediatamente das tenta-
ções dos desejos carnais e, em vez 
disso, encher nossa mente com pensa-
mentos puros)

Isaías 1:18; helamã 12:23; D&C 58:42–
43 (Podemos ser perdoados se nos 
arrependermos.)

Mateus 5:27–28; Romanos 6:12; Alma 
39:9; D&C 42:23 (Cobiçar um homem 
ou mulher é um pecado com conse-
quências graves)

1 Néfi 17:3; Mosias 24:14; Alma 26:12 
(Deus nos fortalecerá ao nos esforçar-
mos para guardar os mandamentos)

Jeffrey R. holland, “Não Dar Mais 
Lugar ao Inimigo de Minha Alma”,  
A Liahona, maio de 2010, p. 44; ver 
também o vídeo “Olhe por Onde Pisa”

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

Que a Virtude Adorne Teus Pensamentos, 
2006

“Pornografia”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 137–138

Vídeo: “Aquilo que Olhamos”

Com que coisas saudáveis 
e edificantes você preen-
cheu sua vida que vão 
 ajudá-lo a resistir à porno-
grafia? De que modo resis-
tir à pornografia abençoou 
você como um portador 
do sacerdócio? Como um 
marido? Como pai?

De que maneiras são seus 
rapazes expostos à porno-
grafia? Como isso pode 
afetar o poder do sacerdó-
cio que possuem? Que 
influências sadias e edifi-
cantes você poderia suge-
rir para ajudá-los a 
resistirem à pornografia?



Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Escreva uma frase da lição da 
semana passada no quadro-negro e 
peça a um rapaz que explique o que 
significa para ele.

• Mostre uma peça branca (como um 
lenço ou uma luva) e um pequeno 
recipiente de lama. Discuta com os 

rapazes o que aconteceria se eles mer-
gulhassem essa peça branca na lama. 
O que seria afetado, a lama ou a peça 
branca? Que efeito tem a pornografia 
em nossa mente e nosso espírito? Dis-
cuta a citação do Presidente hinckley 
encontrada no início desta lição.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os rapazes a aprenderem a resistir à porno-
grafia. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor 
funcionem em seu quórum:

• Mostre o vídeo “Aquilo Que Olha-
mos” e peça que os rapazes lhe digam 
para que você faça uma pausa no vídeo 
toda vez que Davi poderia ter feito 
uma escolha diferente. O que aconte-
ceu com o rei Davi após essa experiên-
cia? (Ver II Samuel 11–12.) Como isso 
afetou a família dele? Por que ver por-
nografia é tão perigoso? Peça que os 
rapazes leiam Gênesis 39:7–21 e pro-
curem pela reação de José do Egito em 

situação semelhante. Compare rapida-
mente os resultados das ações do rei 
Davi e de José. Por que ver pornografia 
é um pecado contra Deus? Que salva-
guardas os rapazes usaram ou ouviram 
falar que outras pessoas usam para aju-
dar a evitar a pornografia? Que ativida-
des salutares ou pensamentos eles 
poderiam usar para substituir os pen-
samentos inadequados?

Dica de ensino

“Sua principal preocupa-
ção deve ser ajudar as 
 pessoas a aprenderem o 
evangelho e não fazer uma 
apresentação de impacto. 
Parte disso inclui dar aos 
alunos a oportunidades 
de ensinar uns aos outros” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 2009, p. 64).



• Pergunte aos rapazes por que eles 
acham que a pornografia é prejudicial 
à alma. Em quórum, leiam a seção 
sobre pornografia em Sempre Fiéis. No 
final de cada parágrafo, reserve um 
tempo para conversar sobre a impor-
tância do que foi lido. (Por exemplo: 
você poderia discutir com os rapazes 
os diferentes lugares ou situações em 
que eles podem encontrar pornografia. 
O que poderiam fazer para se proteger 
contra a pornografia? Convide-os a 
planejar o que farão quando eles a 
encontrarem acidentalmente.) Após o 
terceiro parágrafo, discuta o poder da 
Expiação e como o bispo ou presidente 
de ramo participa do processo de arre-
pendimento. Convide os rapazes a 
procurarem o bispo caso tenham se 
envolvido com pornografia.

• Convide os rapazes a imaginar que 
estão tendo uma conversa com seu 
futuro filho de 12 anos de idade sobre 
por que a pornografia é tão destrutiva 
e como evitá-la. Peça que cada rapaz 
leia um ou mais parágrafos do dis-
curso do Élder Jeffrey R. holland 
“Não Dar Mais Lugar ao Inimigo de 
Minha Alma” (ou mostre o vídeo 
“Olhe Por Onde Pisa”), procurando 
informações ou declarações que pos-
sam ajudá-lo nessa discussão. Peça 
que compartilhem o que encontraram. 
Como suas escolhas 

quanto à pornografia agora afetam a 
sua felicidade futura ao se tornarem 
maridos e pais?

• Peça aos rapazes que se imaginem, 
tendo a oportunidade de relatar a um 
dos membros do Quórum dos Doze 
Apóstolos os desafios que a juventude 
enfrenta com respeito à pornografia. O 
que diriam a ele? Dê a cada rapaz uma 
cópia dos seis parágrafos do discurso 
do Élder Quentin L. Cook “Podeis 
Agora Sentir Isso?” que começa com a 
frase “A imoralidade sexual e os pen-
samentos impuros”. Divida os rapazes 
em dois grupos. Peça a um dos grupos 
que encontre e compartilhe o que o 
Élder Cook aprendeu com um rapaz 
de 15 anos e, ao outro grupo, que 
encontre e compartilhe os conselhos 
dele. O que os rapazes podem fazer 
para tornar seu lar um “lugar de refú-
gio”, longe da pornografia?

• Peça aos rapazes que imaginem que 
têm um amigo que está lutando contra 
a pornografia. O que diriam para aju-
dá-lo? Peça aos rapazes que leiam par-
tes da seção intitulada “Encontrar 
Forças para Abandonar o Pecado” do 
livreto Que a Virtude Adorne Teus Pen-
samentos. O que os rapazes poderiam 
compartilhar dessa seção com esse 
amigo? Que outras escrituras pode-
riam ajudar alguém a lutar contra a 
pornografia? (Ver, por exemplo, as 
escrituras sugeridas neste esboço.)

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem como resistir à por-
nografia? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?



Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador convidou Seus 
discípulos a agir com fé e a 
viver as verdades que Ele 
ensinava. 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 
entender seus convênios e a 
vivê-los de todo o coração?

NOTA AO PROFESSOR: 
Muitos rapazes estão sendo 
afetados pela pornografia, 
quer pessoalmente ou por 
um membro da família ou 
um amigo. Não discuta 
experiências com a porno-
grafia ou induza a confis-
sões sobre ela na reunião 
do quórum. Você pode avi-
sar os pais que vai ensinar 
essa lição e pedir para que 
continuem a falar sobre 
esse assunto no lar. Se um 
jovem necessitar de ajuda, 
convide-o a falar com seus 
pais ou com o bispo ou pre-
sidente de ramo.

Convidar a agir

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

• Compartilhar o que faz para não 
olhar para coisas impróprias.

• Incentivar os outros membros do 
quórum a criar um plano pessoal a 
fim de evitar a pornografia e fugir 
dela.

• Convidar os membros do quórum 
para conversar com o bispo ou presi-
dente do ramo se estiverem tendo 
dificuldades com a pornografia. 



Recursos Selecionados

Trechos de Quentin L. Cook, “Podeis Agora Sentir 
Isso?”, A Liahona, novembro de 2012, p. 6

A imoralidade sexual e os pensamentos impuros 
violam o padrão estabelecido pelo Salvador (ver 
Alma 39). Fomos advertidos no início desta dispen-
sação que a imoralidade sexual talvez fosse o maior 
desafio (ver Ezra Taft Benson, “Limpar o Vaso Inte-
rior”, A Liahona, julho de 1986, p. 3). Essa conduta, 
sem que haja arrependimento, causará perda de 
espiritualidade e de comprometimento. Os filmes, a 
televisão e a Internet, com frequência, transmitem 
mensagens e imagens degradantes. O Presidente 
Dieter F. Uchtdorf e eu estivemos recentemente em 
um vilarejo na selva amazônica e vimos antenas 
parabólicas em até algumas das menores e mais 
simples cabanas. Regozijamo-nos com a maravi-
lhosa informação disponível naquela área remota. 
Também reconhecemos que praticamente não há 
nenhum lugar do mundo que não possa ser afetado 
por imagens picantes, imorais e sedutoras. Esse é 
um dos motivos pelos quais a pornografia se tornou 
tamanha praga em nossos dias.

Tive recentemente uma conversa muito esclarece-
dora com um portador do Sacerdócio Aarônico de 
15 anos. Ele me ajudou a compreender com que faci-
lidade, nesta era da Internet, os jovens são quase 
inadvertidamente expostos a imagens impuras e até 
pornográficas. Ele salientou que, para a maioria dos 
princípios que a Igreja ensina, há pelo menos algum 
reconhecimento na sociedade em geral de que a vio-
lação desses princípios pode ter efeitos devastadores 
na saúde e no bem-estar. Mencionou o fumo, o 
abuso de drogas e o consumo de bebidas alcoólicas 
pelos jovens. Observou, porém, que não há uma 
condenação correspondente, nem mesmo um alerta 
significativo da sociedade em geral, no tocante à 
pornografia ou à imoralidade.

Meus queridos irmãos e irmãs, a análise daquele 
jovem é correta. Qual é a resposta? Por anos, os pro-
fetas e apóstolos ensinaram a importância da obser-
vância religiosa no lar.

Pais, já há muito se foram os dias em que a participa-
ção ativa e regular nas reuniões e nos programas da 
Igreja, mesmo que essencial, conseguia suprir a res-
ponsabilidade sagrada que vocês têm de ensinar 
seus filhos a levar uma vida moralmente pura e 
digna e a andar em retidão perante o Senhor. Com o 
anúncio feito pelo Presidente Monson nesta manhã, 
é essencial que essa responsabilidade seja fielmente 
cumprida nos lares, que são um local de refúgio, nos 
quais prevalecem a bondade, o perdão, a verdade e a 
retidão. Os pais precisam ter a coragem de filtrar ou 
monitorar o acesso à Internet, à televisão, aos filmes 
e à música. Os pais precisam ter a coragem de dizer 
não, de defender a verdade e de prestar um vigoroso 
testemunho. Seus filhos precisam saber que vocês 
têm fé no Salvador, que amam seu Pai Celestial e que 
apoiam os líderes da Igreja. A maturidade espiritual 
precisa florescer em seu lar. Minha esperança é que 
ninguém saia desta conferência sem compreender 
que as questões morais de nossos dias precisam ser 
abordadas na família. Os bispos e os líderes do sacer-
dócio e das auxiliares precisam apoiar as famílias e 
certificar-se de que sejam ensinados princípios espi-
rituais. Os mestres familiares e as professoras visi-
tantes podem auxiliar, especialmente no caso de 
filhos que têm só o pai ou só a mãe.

O rapaz que mencionei perguntou sinceramente se 
os apóstolos sabiam quão cedo na vida devia-se 
começar o ensino e a proteção contra a pornografia e 
os pensamentos impuros. Com ênfase, ele declarou 
que, em alguns lugares, não seria cedo demais come-
çar antes mesmo de o jovem se formar na Primária.



Recursos Selecionados

Os jovens que foram expostos a imagens imorais em 
tenra idade ficam aterrorizados, achando que talvez 
já se tenham desqualificado para o serviço missioná-
rio ou para os convênios sagrados. Em consequência 
disso, sua fé pode ficar gravemente prejudicada. 
Quero assegurar a vocês, jovens, conforme foi 

ensinado por Alma, que por meio do arrependimento 
vocês podem se qualificar para todas as bênçãos do 
céu (ver Alma 13:27–30; 41:11–15). É isso que significa 
a Expiação do Salvador. Por favor, conversem com 
seus pais ou com um consultor de confiança e aconse-
lhem-se com seu bispo.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que jejuamos?
Jejuar é abster-nos voluntariamente de comida e bebida por certo período de 
tempo. O jejum combinado com a oração sincera pode ajudá-lo a preparar a si 
mesmo e a outras pessoas para receber as bênçãos de Deus. O jejum também 
inclui doar uma generosa oferta de jejum para ajudar os necessitados. Os porta-
dores do Sacerdócio Aarônico podem ser convidados a ajudar o bispo na coleta 
das ofertas de jejum.

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e outros recursos ajudarão os rapazes a entender o jejum e suas bênçãos 
resultantes?

Ester 4:10–17; Mateus 4:1–11; D&C 
59:12–14 (O jejum é uma fonte de 
força espiritual)

Isaías 58:3–12; Mateus 6:16–18 (O 
Senhor descreve um jejum adequado, 
que inclui as ofertas de jejum)

Mateus 17:14–21 (Jesus conta a Seus 
discípulos que o jejum e oração dão 
mais poder para curar)

Mosias 27:18–24; Alma 6:6 (O jejum 
pode ajudar abençoar outras pessoas)

Alma 5:45–46; 17:1–3, 9; helamã 3:35 
(O jejum ajuda a fortalecer o teste-
munho)

L. Tom Perry, “Que Buscais?”,  
A Liahona, maio de 2005, p. 84

Carl B. Pratt, “As Bênçãos de um 
Jejum Adequado”, A Liahona, novem-
bro de 2004, p. 47

“Jejum e Ofertas de Jejum”, Sempre 
Fiéis, 2004, pp. 101–103

Deixar os rapazes liderar

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

Quais são alguns dos moti-
vos pelos quais você jejuou 
e quais resultados seu 
jejum proporcionou? O 
que você faz para tornar o 
jejum significativo?

Por que é importante que 
os rapazes compreendam 
o princípio do jejum? Qual 
é o maior obstáculo que os 
rapazes enfrentam que os 
impede de desfrutarem as 
bênçãos plenas do jejum?



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 aos rapazes que falem de uma 
escritura da qual se lembrem da reu-
nião do quórum da semana passada.

• Convide os rapazes a imaginar que 
um amigo de outra religião quer saber 

o que significa jejuar e por que eles 
fazem isso. Como eles explicariam o 
princípio do jejum para seu amigo? 
Discuta a diferença entre jejuar e ape-
nas ficar com fome.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os rapazes a entenderem o que significa 
jejuar. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor 
funcionem em seu quórum:

• Dê aos rapazes exemplares de “As 
Bênçãos de um Jejum Adequado” e 
peça-lhes que numerem os parágrafos 
de 1 a 25. Divida o quórum em peque-
nos grupos. Peça aos rapazes que 
leiam em seus grupos, um dos conjun-
tos de parágrafos a seguir e respon-
dam às perguntas correspondentes 
(você pode escrevê-las no quadro): 1 a 
6: O que significa jejuar? Como você se 
sente a respeito do jejum? 7 a 8: Qual é 
o propósito do jejum? De que maneira 
saber esse propósito ajuda você? 9 a 
13: Como a oração e o jejum estão rela-
cionados? 14 a 25: Quais são as bên-
çãos do jejum? Você já experimentou 
essas bênçãos? Quando? Peça a um 
rapaz de cada grupo que compartilhe 
com o quórum as perguntas e respos-
tas de seu grupo.

• Como um quórum, façam uma 
lista dos desafios comuns que os 
rapazes podem enfrentar. Convide 
os rapazes a lerem as escrituras que 

descrevem as bênçãos do jejum, como 
aquelas listadas neste esboço. Peça-
lhes que listem no quadro-negro as 
bênçãos de um jejum adequado. 
Como essas bênçãos ajudam os rapa-
zes a vencerem as dificuldades da 
vida? Como elas podem ajudá-los 
em suas funções como portadores do 
sacerdócio? Preste testemunho das 
bênçãos de jejuar e convide os rapa-
zes a fazer o mesmo.

• Peça aos rapazes que façam um 
gráfico com três colunas em uma 
folha de papel e identifiquem as colu-
nas: “O Que Devemos Fazer?”, “O 
Que Devemos Evitar Fazer?” e “Que 
Bênçãos Deus Promete?” Convide-os 
a escrever as respostas que encontra-
ram sobre o jejum em Isaías 58:3–12. 
(Caso seja necessário, explique que 
as ofertas de jejum são uma forma 
de “repartirmos [nosso] pão com o 
faminto” e que os rapazes são bem-
vindos para pagar ofertas de jejum.) 

Dica de ensino

“Pode também haver situa-
ções em que você não saiba 
a resposta de determinada 
pergunta. Caso isso ocorra, 
simplesmente diga a ver-
dade. Pode dizer que ten-
tará descobrir a resposta 
ou pedir aos alunos que a 
busquem, dando tempo 
em outra aula para relata-
rem o que aprenderam” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 2009, p. 64).



Incentive-os a compartilhar suas res-
postas e as bênçãos que receberam 
por jejuar à maneira do Senhor.

• Se os rapazes de sua ala ajudam o 
bispo na coleta de ofertas de jejum 
(ver Dever para com Deus, p. 23), você 
pode pedir que o presidente do quó-
rum conduza um debate sobre como 
podem cumprir esse dever de modo 
que seja agradável ao Senhor. O Presi-
dente do quórum, por exemplo, 

poderia discutir o motivo das ofertas 
de jejum, que atitude os membros do 
quórum devem ter ao cumprir esse 
dever e quais são as bênçãos de servir 
ao próximo. Convide um membro do 
bispado a explicar ao quórum como 
as ofertas de jejum são usadas para 
ajudar os pobres e necessitados. Con-
sidere a possibilidade de marcar para 
os membros do quórum ensinarem 
uma aula da Primária sobre seu dever 
de coletar as ofertas de jejum.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem o significado do 
jejum? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma 
pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar experiências que teve 
ao jejuar.

• Convidar os membros do quórum a 
aplicarem o que aprenderam hoje na 
próxima vez que jejuarem.

• Convidar os rapazes a pagarem 
ofertas de jejum.

Ensinar à maneira 
do Salvador

Em Sua preparação para 
ensinar, o Salvador buscou 
a solidão para orar e jejuar. 
O que você pode fazer 
para preparar-se para 
 ensinar os jovens sobre 
o jejum?

OBSERVAçÃO PARA O 
PROFESSOR: Alguns rapa-
zes podem ter uma doença 
que os impeça de jejuar. 
Comente que há outras 
maneiras de receber as 
bênçãos do jejum (por 
exemplo, eles ainda podem 
contribuir com uma oferta 
de jejum generosa).



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que temos o mandamento  
de guardar o Dia do Senhor?
O Senhor deu-nos o Dia do Senhor para nosso benefício e ordenou que o santi-
ficássemos. A observância do Dia do Senhor nos aproximará do Senhor e de 
nossa família, além de dar-nos uma perspectiva eterna e força espiritual. O Dia 
do Senhor também nos permite descansar de nossos labores temporais e adorar 
ao Senhor.

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as seguintes escrituras e os seguintes recursos, selecionando 
aqueles que melhor se apliquem aos rapazes, para ensiná-los sobre o Dia do Senhor.

Gênesis 2:2 (Origem do Dia do 
Senhor)

êxodo 20:8–11 (Santificar o Dia  
do Senhor)

Marcos 2:27 (O Dia do Senhor é feito 
para o homem)

D&C 59:9–13 (Guardar o Dia do 
Senhor nos ajuda a nos conservar 
 limpos das manchas do mundo)

Thomas S. Monson, “Os Três Rs da 
Escolha”, A Liahona, novembro de 
2010, p. 67

Marcos A. Aidukaitis, “A Alegria da 
Observância do Dia do Senhor”,  
A Liahona, junho de 2012, p. 13

“Dia do Senhor”, Sempre Fiéis, 2004, 
pp. 56–57

“Observância do Dia do Senhor”, Para 
o Vigor da Juventude, 2011, pp. 30–31

Deixar os rapazes liderar

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

De que bênçãos você goza 
por santificar o Dia do 
Senhor? Como você sabe 
o que é e o que não é ade-
quado no Dia do Senhor?

Por que é importante que 
os rapazes entendam por 
que temos um dia santifi-
cado? Como você pode 
ajudar a despertar neles o 
desejo de honrar o Dia do 
Senhor? Como você pode 
ajudar os rapazes a deter-
minarem por si mesmos 
que atividades são adequa-
das para o Dia do Senhor?



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:

• Mostre aos rapazes uma gravura 
ou um objeto da aula passada e convi-
de-os a explicar como isso se relaciona 
com o que aprenderam naquela oca-
sião.

• Pergunte aos rapazes se um amigo 
já os convidou para fazer algo no 

domingo que não era adequado para 
o Dia do Senhor? Como eles explica-
ram para o amigo por que guardamos 
o Dia do Senhor? Compartilhe com o 
quórum o parágrafo no começo deste 
esboço contendo outras sugestões de 
como explicar a importância do Dia 
do Senhor para as outras pessoas.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar os rapazes a entenderem o propósito do 
Dia do Senhor. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades 
que melhor funcionem em seu quórum:

• Divida os rapazes em duplas. Con-
vide um rapaz de cada dupla para ler 
D&C 59:9–15 e faça uma lista das coi-
sas que somos convidados a fazer no 
Dia do Senhor. Peça que outro rapaz 
procure nos versículos 16–19 as bên-
çãos prometidas quando santificamos 
o Dia do Senhor. Peça-lhes que com-
partilhem suas descobertas um com o 
outro e falem sobre por que é impor-
tante honrar o Dia do Senhor. Con-
vide o quórum para discutir por que o 
Senhor nos deu o Dia do Senhor. Peça 
a cada rapaz que pense em algo que 
pode fazer para garantir que o propó-
sito do Dia do Senhor seja cumprido 
em sua própria vida.

• Pergunte aos rapazes como eles 
determinam se uma atividade é ade-
quada para o Dia do Senhor. Convi-
de-os a procurar, em Doutrina e 
Convênios 59:9–13 e em Para o Vigor 
da Juventude (pp. 30–31), princípios 

que possam ajudá-los e peça a eles 
que escrevam o que encontrarem no 
quadro. Convide todos os rapazes a 
pensarem sobre suas próprias ativida-
des de domingo e a determinarem por 
si mesmos se eles agem de acordo 
com esses princípios. Incentive os 
rapazes a fazer uma meta específica 
para realizar quaisquer mudanças que 
sentirem que são necessárias nas coi-
sas que fazem no Dia do Senhor.

• Escreva as palavras feriado e dia san-
tificado no quadro. Quais são algumas 
maneiras pelas quais o mundo está 
tentando tornar o domingo, Dia do 
Senhor, um “feriado”? Dê aos rapazes 
exemplares do relato do Élder Marcos 
A. Aidukaitis sobre sua tradição do 
Dia do Senhor na praia ou da história 
do Presidente Thomas S. Monson do 
aluno que se recusou a jogar basquete 
no domingo. Peça a eles que pro-
curem pelas bênçãos recebidas pelas 

Dica de ensino

“Ao ensinar utilizando as 
escrituras, é útil pedir aos 
alunos que procurem algo 
específico” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 2009, p. 55).



Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador convidou Seus 
discípulos a agir com fé e a 
viver as verdades que Ele 
ensinava. Concentrou-Se 
em ajudar Seus seguidores 
a viverem o evangelho com 
todo o coração. Preste teste-
munho das bênçãos da san-
tificação do Dia do Senhor 
e convide os rapazes a 
aprenderem por si mesmos 
pelo exercício da fé, para 
honrar o dia santificado.

pessoas nessas histórias por terem 
resolvido santificar o Dia do Senhor. 
Convide-os a compartilhar exemplos 
semelhantes de sua própria vida. 
Convide os rapazes a compartilharem 
seu testemunho de santificar o Dia do 
Senhor.

• Enquanto você lê “Dia do Senhor” 
em Sempre Fiéis, peça aos rapazes que 
prestem atenção em exemplos de ati-
vidades adequadas para o domingo. 

Como a ideia do mundo das ativida-
des de domingo difere do que o que o 
Senhor deseja que façamos? Peça-lhes 
que ponderem sobre como algumas 
atividades podem contribuir para o 
espírito do Dia do Senhor ou desvir-
tuá-lo. Como eles sabem se o que 
estão fazendo santifica ou não o Dia 
do Senhor? Quando sentiram que o 
que faziam estava em harmonia com 
o Dia do Senhor?

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem os propósitos de hon-
rar o Dia do Senhor? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar seu testemunho 
sobre a importância de santificar o 
Dia do Senhor e explicar como sua 
vida é melhor ao fazê-lo.

• Convidar os membros do quórum a 
fortalecerem sua família e as pessoas à 
sua volta, dando um bom exemplo de 
santificar o Dia do Senhor.



Recursos Selecionados

Trechos de Thomas S. Monson, “Os Três Rs da Escolha”, 
A Liahona, novembro de 2010, p. 67

Quero compartilhar com vocês o exemplo de 
alguém que decidiu bem cedo na vida quais seriam 
suas metas. Refiro-me ao irmão Clayton M. Chris-
tensen, membro da Igreja, que é professor da Facul-
dade de Administração de Empresas da 
Universidade de harvard.

Quando tinha 16 anos, o irmão Christensen decidiu, 
entre outras coisas, que não praticaria esportes aos 
domingos. Anos depois, quando frequentava a Uni-
versidade de Oxford, na Inglaterra, ele jogava como 
pivô na equipe de basquete. Naquele ano, tiveram 
uma temporada invicta e chegaram ao que, na Ingla-
terra, equivaleria ao campeonato de basquete da 
Associação Atlética Universitária Nacional, nos 
Estados Unidos.

Venceram os jogos com relativa facilidade no cam-
peonato, chegando às quartas de final. Foi então que 
o irmão Christensen viu a programação e, para seu 
desalento, descobriu que a final estava marcada 
para um domingo. Ele e a equipe haviam-se esfor-
çado muito para chegar até ali, e ele era o pivô. Pro-
curou o técnico para expressar seu dilema. O técnico 
não foi gentil e disse ao irmão Christensen que ele 
devia disputar o jogo.

Antes da final, porém, houve a semifinal. Infeliz-
mente, o pivô reserva deslocou o ombro, aumen-
tando a pressão sobre o irmão Christensen para que 

disputasse a final. Ele foi para seu quarto de hotel. 
Ajoelhou-se. E perguntou ao Pai Celestial se haveria 
problemas se, apenas daquela vez, ele disputasse 
aquele jogo no domingo. Ele conta que, antes de ter-
minar de orar, recebeu a resposta: “Clayton, por que 
Me está perguntando isso? Você sabe a resposta”.

Foi procurar o técnico e disse que sentia muito, mas 
que não disputaria a final. Depois, foi às reuniões 
dominicais na ala local, enquanto sua equipe jogava 
sem ele. Orou fervorosamente para que tivessem 
sucesso. Eles ganharam.

Aquela decisão fatídica e difícil foi tomada há mais 
de 30 anos. O irmão Christensen disse que, com o 
passar do tempo, ele veio a considerar aquela uma 
das decisões mais importantes que tomou na vida. 
Teria sido muito fácil dizer: “Sabe, de modo geral, o 
mandamento de guardar o Dia do Senhor é a coisa 
certa, mas na minha situação específica há atenuan-
tes, e não vai fazer mal se, só desta vez, eu não o 
cumprir”. Contudo, ele disse que, ao longo de toda 
sua vida, houve uma série interminável de situações 
atenuantes, e que se ele já tivesse cedido apenas 
aquela vez, quando surgisse novamente algo muito 
urgente ou crítico, teria sido bem mais fácil ceder de 
novo. A lição que ele aprendeu foi que é mais fácil 
guardar os mandamentos 100% do tempo do que 
98% do tempo (ver Clayton M. Christensen, “Deci-
sions for Which I’ve Been Grateful” (Devocional na 
Universidade Brigham Young–Idaho, 8 de junho de 
2004), www.byui.edu/presentations). 



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que pagamos o dízimo?
O pagamento do dízimo é um privilégio sagrado. Ao pagarmos o dízimo, 
demonstramos gratidão por tudo o que Deus nos concede e Lhe devolvemos 
parte do que recebemos. O dízimo é usado para construir templos e capelas, 
traduzir e publicar as escrituras, fazer o trabalho missionário e de história da 
família e edificar o reino de Deus na Terra de outras maneiras. 

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e outros recursos ajudarão os rapazes a compreenderem por que paga-
mos o dízimo?

Malaquias 3:8–10; 3 Néfi 24:8–10; 
D&C 64:23 (Bênçãos prometidas 
pelo dízimo)

D&C 119 (A lei do dízimo é revelada)

henry B. Eyring, “As Bênçãos do 
Dízimo”, A Liahona, junho de 2011, p. 4

Robert D. hales, “Dízimo: Uma  
Prova de Fé com Bênçãos Eternas”,  
A Liahona, novembro de 2002, p. 26

Carl B. Pratt, “As Mais Ricas Bênçãos 
do Senhor”, A Liahona, maio de 2011, 
p. 101

“Dízimo”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 59–60

“Dízimos e Ofertas”, Para o Vigor da 
Juventude, 2011, pp. 38–39

Deixar os rapazes liderar

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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

Pense nas bênçãos espiri-
tuais e materiais que você 
recebeu por pagar seu 
dízimo. Que experiências 
você teve que poderia com-
partilhar com os rapazes?

Por que seria importante 
para os rapazes pagarem o 
dízimo? Como você pode 
ensinar-lhes a importância 
de viverem a lei do 
dízimo?



• Escreva a pergunta do título da 
aula passada no quadro-negro e per-
gunte se um dos rapazes pode res-
ponder a pergunta usando o que ele 
aprendeu naquela ocasião.

• Escreva no quadro-negro: “Por que 
você paga o dízimo?” Convide os 

rapazes a imaginarem que um amigo 
de outra religião lhes faça essa per-
gunta. Como eles responderiam? 
Incentive-os a compartilhar experiên-
cias que eles ou a família deles já tive-
ram relacionadas ao dízimo.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir ajudará os rapazes a entenderem a doutrina do arbí-
trio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor 
funcionem em seu quórum:

• Peça que os rapazes procurem 
Malaquias 3:8–10 e D&C 64:23, e com-
partilhem as promessas feitas aos 
dizimistas integrais. Peça aos rapazes 
que descubram o que o Senhor espera 
que paguemos de dízimos ao ler D&C 
119 (explique que “renda” é nosso 
“ganho” anual). Distribua recibos de 
dízimo e deixe que os rapazes expli-
quem uns aos outros como usá-los. 
Compartilhe como você tem sido 
abençoado por pagar o dízimo.

• Faça três colunas no quadro-negro 
com os seguintes títulos: Bênçãos, 
Como os Fundos São Usados e Atitude. 
Divida o quórum em pequenos gru-
pos e designe a cada grupo um dos 
tópicos a serem pesquisados em Para 
o Vigor da Juventude: “Dízimos e Ofer-
tas”. Peça-lhes que, na coluna apro-
priada no quadro-negro, escrevam o 
que encontraram. Convide alguns 
deles para compartilharem seu teste-
munho sobre a lei do dízimo.

• Leia, mostre ou conte a história 
sobre o avô do Élder Pratt de “As 
Mais Ricas Bênçãos do Senhor”. 

Distribua cópias do discurso para os 
rapazes e peça-lhes que achem uma 
das lições que o Élder Pratt aprendeu 
com seu avô e a compartilhem com o 
quórum. Convide os rapazes a contar 
sobre uma ocasião em que o paga-
mento do dízimo os abençoou ou à 
sua família (ou compartilhe uma 
experiência própria).

• Divida o quórum em dois grupos. 
A um grupo dê o artigo do Presidente 
henry B. Eyring “As Bênçãos do Dízi-
mos” e, ao outro, os parágrafos 1–16 
do discurso do Élder Robert D. hales 
“Dízimo: Uma Prova de Fé com Bên-
çãos Eternas”. Peça que leiam os dis-
cursos, façam uma lista das bênçãos 
que recebemos ao pagar o dízimo e, 
em seguida, escrevam as bênçãos no 
quadro. Convide os rapazes a com-
partilharem as bênçãos que eles e sua 
família receberam por pagar o dízimo. 
Pergunte-lhes como a obediência à lei 
do dízimo os ajudará em seu futuro 
casamento e sua futura família.

Dica de ensino

“Receba as respostas incor-
retas de forma respeitosa e 
educada. Certifique-se de 
que a pessoa continue a 
sentir-se à vontade para 
participar” (Ensino, Não 
há maior Chamado, 2009, 
p. 69).



Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem por que pagamos o 
dízimo? Que sentimentos ou impressões eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? 
Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar porque pagar o 
dízimo é uma parte importante de 
sua vida.

• Desafiar os membros do quórum a 
sempre pagar o dízimo.

Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador confiava em 
Seus discípulos. Ele os 
preparou e deu-lhes res-
ponsabilidades importan-
tes para ensinar, abençoar 
e servir ao próximo. 
Como você pode demons-
trar sua confiança nos 
rapazes e lhes dar oportu-
nidades para que ensinem 
outras pessoas?



Recursos Selecionados

Trechos de Carl B. Pratt, “As Mais Ricas Bênçãos do 
Senhor”, A Liahona, maio de 2011, p. 101

Certo dia, quase no final do verão, meu avô John 
chegou em casa depois de fechar um negócio pelo 
qual recebera 100 pesos em moedas de prata como 
parte do pagamento. Ele entregou o dinheiro a 
minha avó Ida, e disse-lhe que esse dinheiro estava 
reservado para as despesas escolares dos filhos.

Minha avó ficou contente com o dinheiro, mas lem-
brou a meu avô que eles ainda não tinham pagado 
o dízimo naquele verão. Eles não tinham recebido 
dinheiro algum, mas minha avó lembrou-lhe que os 
animais tinham fornecido carne, ovos e leite. A horta 
e o pomar haviam produzido muitas frutas e hortali-
ças e eles haviam feito negócios à base de troca, nos 
quais não entrara dinheiro vivo. Ela sugeriu que 
entregassem o dinheiro ao bispo para pagar o dízimo.

Meu avô ficou um pouco decepcionado, pois o 
dinheiro seria de grande ajuda para custear as des-
pesas escolares dos filhos, mas concordou pronta-
mente que era preciso pagar o dízimo. Ele foi ao 
escritório de dízimos carregando o pesado saco de 
dinheiro e acertou tudo com o bispo.

Pouco depois, recebeu a notícia de que um rico 
homem de negócios dos Estados Unidos, chamado 
Sr. hord, chegaria na semana seguinte com vários 
outros homens para passar alguns dias caçando e 
pescando nas montanhas.

Meu avô foi receber aquele grupo de homens na 
estação próxima à Colônia Juárez. Levou vários 
cavalos selados e os animais de carga necessários, 
já prontos para transportar a bagagem e o equipa-
mento para o acampamento nas montanhas. Passou 

a semana seguinte como guia do grupo, tratador dos 
animais e encarregado do acampamento.

No final da semana, os homens voltaram para a 
estação onde embarcariam de volta para os Estados 
Unidos. Nesse dia meu avô John recebeu o paga-
mento do trabalho que fizera, além de um saco de 
pesos de prata para cobrir as outras despesas. 
Depois de pagar os outros homens, meu avô devol-
veu o dinheiro excedente ao Sr. hord, que ficou sur-
preso, pois não esperava que houvesse troco. Ele 
perguntou a meu avô se todas as despesas haviam 
sido pagas. Meu avô respondeu que todas as despe-
sas da viagem estavam pagas e que aquele era o 
dinheiro restante.

O trem apitou. O Sr. hord virou-se para ir embora, 
depois, voltou-se de novo para meu avô e jogou-lhe 
o saco de moedas: “Aqui, leve isso para seus meni-
nos”, ele disse. Meu avô pegou o saco e se pôs a 
caminho de volta para a Colônia Juárez.

Naquela noite a família se reuniu depois do jantar 
para ouvir as histórias da viagem; meu avô lem-
brou-se do saco de moedas, pegou-o e colocou-o na 
mesa. Disse que não sabia quanto havia ali; então, só 
por diversão, esvaziaram o saco na mesa, (as moedas 
formaram um monte bem grande). Depois de conta-
rem tudo, viram que havia exatamente 100 pesos de 
prata. É claro que todos acharam que a viagem do Sr. 
hord foi uma verdadeira bênção. John e seus filhos 
tinham sido bem pagos, mas os 100 pesos a mais nos 
lembraram de que aquela fora a exata quantia paga 
como dízimo na semana anterior. Para alguns, essa 
seria uma coincidência interessante, mas para a famí-
lia Whetten essa foi claramente uma lição do Senhor, 
que lhes ensinou que Ele Se lembra das promessas 
que faz a quem paga o dízimo fielmente.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que é importante  
ser honesto?
Ser honesto significa escolher não mentir, roubar, enganar ou trapacear de 
modo algum. Quando somos honestos, desenvolvemos a força de caráter que 
vai nos permitir prestar grande serviço a Deus e ao próximo. Somos abençoa-
dos com paz de espírito e respeito próprio e teremos a confiança do Senhor e 
das pessoas. 

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as seguintes escrituras e outros recursos, selecionando 
aqueles que melhor se apliquem aos rapazes para ensiná-los sobre honestidade.

Salmos 101:7; Provérbios 12:22; II 
Coríntios 4:2; Efésios 4:29; Alma 27:27; 
Regras de Fé 1:13 (Ser honestos e jus-
tos em todas as coisas.)

Atos 5:1–10 (Não podemos mentir 
para o Senhor)

2 Néfi 9:34; Alma 12:1–5 (A desonesti-
dade é um pecado com graves conse-
quências)

Joseph Smith—história 1:21–25 (A 
experiência de Joseph de ser honesto 
diante da perseguição)

Thomas S. Monson, “A Preparação 
Traz Bênçãos”, A Liahona, maio de 
2010, p. 64

Élder Robert C. Gay, “O Que Dará 
o homem em Recompensa da Sua 
Alma?”, A Liahona, novembro de 2012, 
p. 34

Richard C. Edgley, “Três Toalhas e um 
Jornal de 25 Centavos”, A Liahona, 
novembro de 2006, p. 72

“honestidade e Integridade”, Para o 
Vigor da Juventude, 2011, p. 19

“honestidade”, Sempre Fiéis , 2004,  
p. 98

Vídeo: “honestidade: É Melhor Acre-
ditar Nela!”

Deixar os rapazes liderar

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

O que você acha que sig-
nifica ser honesto em 
todas as coisas? Por que 
você acha que é impor-
tante ser honesto? Como 
que você ou alguém que 
você conheça foram afeta-
dos pelas decisões hones-
tas ou desonestas de 
outras pessoas?

Que testes de honestidade 
os jovens enfrentam na 
vida? Como você pode 
ajudá-los a compreender 
que as bênçãos advêm de 
ser honestos em todas as 
situações? Como você 
pode ajudá-los a ter a cora-
gem de efetuar escolhas 
honestas?



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

Iniciar a experiência de aprendizado

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

• Convide os rapazes a contarem 
uma experiência que tiveram que 
seja relacionada com a aula passada.

• Peça que os rapazes escrevam em 
uma folha de papel (anonimamente) 
várias situações em que eles podem 
ser tentados a serem desonestos 

(poderiam procurar ideias nos 
padrões de Para o Vigor da Juventude). 
Recolha os papéis deles e compartilhe 
várias dessas situações com o quó-
rum. O que fariam nessas situações? 
Quais seriam as consequências por 
sermos honestos ou desonestos?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir ajudará os membros do quórum a compreenderem por 
que é importante ser honesto. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
atividades que melhor funcionem em seu quórum:

• Convide os rapazes a assistir a 
“honestidade: É Melhor Acreditar 
Nela” ou leia a história sobre a com-
pra de ingressos para o cinema no dis-
curso do Élder Robert C. Gay “O Que 
Dará o homem em Recompensa da 
Sua Alma?”. Peça a eles que anotem 
as maneiras pelas quais podem prepa-
rar-se agora para vencer a tentação de 
trapacear, antes que a situação surja 
realmente. Peça a eles que deem sua 
opinião ao restante do quórum.

• Como um quórum, leiam “honesti-
dade e Integridade”em Para o Vigor da 
Juventude. Peça aos rapazes que iden-
tifiquem as bênçãos da honestidade 
e liste-as no quadro-negro. Como a 
honestidade afeta sua capacidade de 
fazer o bem a outras pessoas e ao 
Senhor? Por que a honestidade é 

importante para eles como líderes do 
sacerdócio, filhos, amigos, líderes ou 
funcionários?

• Leia Joseph Smith—história 1:21–
25 com o quórum e pergunte aos 
rapazes o que aprenderam sobre a 
honestidade nessa história. Como eles 
são abençoados por Joseph ter sido 
fiel ao que experimentou e o que o Pai 
Celestial e Jesus Cristo pediram dele? 
Quando é necessário que os rapazes 
tenham coragem para serem hones-
tos? Como eles são abençoados por 
serem honestos?

• Trace uma linha vertical no meio do 
quadro. De um lado escreva “Se sou 
honesto...” e do outro lado escreva “Se 
sou desonesto...” Peça aos rapazes que 
completem essas frases após lerem a 

Dica de ensino

“Caso reaja de forma posi-
tiva a todos os comentários 
sinceros, você pode ajudar 
seus alunos a sentirem-se 
mais confiantes em sua 
capacidade de participar 
de uma discussão. Você 
pode dizer, por exemplo: 
‘Obrigada por sua res-
posta. Uma observação 
muito pertinente’… ou 
‘Esse exemplo é muito 
bom’ ou ‘Obrigado pelo 
que disseram hoje’” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 2009, p. 64).



Ensinar à maneira 
do Salvador

O Salvador ensinou por 
meio do exemplo. Ensinou 
as pessoas a orar orando 
com elas. Ensinou-as a 
amar e a servir pelo modo 
como as amou e as serviu. 
Ensinou-lhes a maneira de 
pregar Seu evangelho pelo 
modo como pregou. Os 
rapazes se fortalecerão ao 
vê-lo viver uma vida de 
honestidade tal como você 
ensina.

seção intitulada “honestidade” em 
Sempre Fiéis e a história do aluno deso-
nesto do discurso do Presidente Tho-
mas S. Monson “A Preparação Traz 
Bênçãos”. Que outros pensamentos 
eles podem acrescentar? Convide os 
rapazes a falarem como têm observado 
essas coisas em sua própria vida. Peça 
ao quórum que compartilhe algumas 
maneiras pelas quais as pessoas às 
vezes justificam ser desonestas. Como 

explicam a outras pessoas suas razões 
para serem honestos?

• Designe a cada um dos rapazes 
uma das passagens das escrituras 
desta lição. Peça a cada rapaz que 
escreva de uma a quatro palavras que 
representem o que a passagem ensina 
sobre honestidade. Convide os rapa-
zes a compartilharem o que escreve-
ram e a expressar seus sentimentos e 
experiências sobre ser honesto.

Convide os rapazes a dizer o que aprenderam hoje. Eles entendem a importância de ser 
honesto? Que sentimentos ou impressões eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? 
Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

• Compartilhar seu testemunho 
sobre o que ele aprendeu com a lição 
de hoje.

• Convidar todos os rapazes a serem 
honestos em todas as coisas.



Recursos Selecionados

Trechos de Robert C. Gay, “O Que Dará o Homem em 
Recompensa da Sua Alma?”, A Liahona, novembro de 
2012, p. 34

O Salvador fez certa vez esta pergunta a Seus discí-
pulos: “[O] que dará o homem em recompensa da 
sua alma?” (Mateus 16:26).

Essa é uma pergunta que meu pai me ensinou a 
ponderar cuidadosamente há vários anos. Quando 
eu era jovem, meus pais me designavam tarefas na 
casa e me pagavam uma mesada por esse trabalho. 
Eu costumava usar aquele dinheiro, pouco mais de 
50 centavos por semana, para ir ao cinema. Naquela 
época, uma entrada de cinema custava 25 centavos, 
para um menino de 11 anos. Isso me deixava com 25 
centavos para gastar em barras de chocolate, que 
custavam cinco centavos cada. Um filme e cinco 
 barras de chocolate! Não havia nada melhor.

Tudo foi bem até eu fazer 12 anos. Quando estava 
na fila do cinema, certo dia, dei-me conta de que o 
bilhete para um menino de 12 anos custava 35 cen-
tavos, o que significava duas barras de chocolate a 
menos. Sem estar muito preparado para fazer o 
sacrifício, pensei comigo mesmo: “Minha aparência 
é a mesma da semana passada”. Fui então em frente 
e pedi um bilhete de 25 centavos. O bilheteiro nem 
piscou e eu comprei minhas costumeiras cinco bar-
ras de chocolate, em vez de três.

Entusiasmado com o que fizera, corri depois para 
casa a fim de contar a meu pai o meu grande golpe. 
Quando relatei os detalhes, ele ficou sem dizer nada. 
Quando terminei, simplesmente olhou para mim e 
disse: “Filho, você venderia sua alma em troca de 
dez centavos?” Suas palavras transpassaram meu 
coração de 12 anos. Foi uma lição que nunca esqueci.
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