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Sobre Este Manual
As lições deste manual são organizadas em uni-
dades que abordam fundamentos doutrinários do 
evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada lição se 
centraliza em perguntas que os jovens possam ter e 
em princípios doutrinários que podem ajudá-los a 
encontrar respostas. As lições são planejadas para 
ajudá-lo a preparar-se espiritualmente, a aprender 
a doutrina por si mesmo e, em seguida, a planejar 
maneiras de envolver os jovens em experiências 
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 jovens o guiem enquanto você decide qual esboço 
ensinará e quanto tempo gastará em cada tópico.

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 jovens que ensina.

Preparar-se espiritualmente
Para ajudar os jovens a compreender os princí-
pios contidos nesses esboços, você mesmo precisa 
compreendê-los e colocá-los em prática. Estude as 
escrituras e os outros recursos sugeridos, procurando 
citações, histórias ou exemplos que sejam especial-
mente relevantes ou inspiradores para os jovens. 
Planeje maneiras de ajudá-los a descobrir esses prin-
cípios por si mesmos, obter um testemunho deles e 
aplicá-los em seus esforços para aprender e ensinar o 
evangelho.

Aconselhamento
Aconselhe-se com outros professores e líderes a 
respeito dos jovens de sua classe. O que estão apren-
dendo em outros locais e situações — em casa, no 
seminário, em outras aulas da Igreja? Quais oportu-
nidades eles poderiam ter para ensinar? (Se infor-
mações delicadas forem reveladas nessas conversas, 
mantenha a confidencialidade.)

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

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

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

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

•	 Ideias adicionais de ensino.
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VISÃO GERAL DA UNIDADE

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

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

Os esboços nesta unidade vão ajudar os jovens a compreender como aprender e ensi-
nar o evangelho, como o Salvador o fez. Os jovens se tornarão melhores aprendizes 
do evangelho ao procurarem desenvolver atributos como os de Cristo como obediên-
cia e humildade. Eles se tornarão melhores professores ao aprenderem sobre como 
Jesus Cristo ensinou as pessoas e buscarem imitar Seu exemplo.

Opções de esboços para este mês:

Como posso convidar as pessoas a se tornarem mais semelhantes ao Salvador?
Como posso demonstrar amor por meus alunos?
Como o Salvador comparou as verdades do evangelho com objetos e experiências familiares?
Como posso usar as escrituras para ajudar as pessoas a se tornarem mais semelhantes a Cristo?
Como posso usar perguntas com eficiência ao ensinar?
O que posso aprender com o exemplo do Salvador sobre o aprendizado do evangelho?

Outubro: Tornar-se Mais Semelhante 
a Cristo



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso convidar as pessoas 
a se tornarem mais semelhantes 
ao Salvador?
Jesus Cristo convidou Seus discípulos a segui-Lo, guardar Seus mandamentos 
e tornarem-se semelhantes a Ele. Como membros da Igreja, temos a respon-
sabilidade de seguir Seu exemplo e convidar as pessoas a aprender sobre Ele. 
Podemos todos melhorar nossa capacidade de convidar as pessoas a virem a 
Cristo e ser aperfeiçoadas Nele.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a entender como convidar as pessoas a virem a Cristo?

Marcos 10:17–22; Lucas 10:25–37; 
(Exemplos de Jesus convidando 
as pessoas a viver os princípios do 
evangelho)

Mateus 11:28–30; Morôni 10:32 (convi-
tes para virem a Cristo)

Henry B. Eyring, “Vinde a Cristo”, 
A Liahona, março de 2008, p. 49

Henry B. Eyring, “Ergamos Nossa Voz 
de Advertência”, A Liahona, janeiro de 
2009, p. 3

“Como Posso Ajudar as Pessoas a 
Assumirem e Cumprirem Compro-
missos?”, Pregar Meu Evangelho, 2004, 
pp. 211– 218

Vídeo: “Convidar Todos a Virem a 
Cristo: Compartilhar o Evangelho”

Vídeo: “Exemplos de Ministração”

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que contem uma 
experiência recente de quando foram 
convidados a viver um princípio do 

evangelho. Como esse convite os aju-
dou a melhorar sua vida e a tornar-se 
mais semelhantes ao Salvador?

Que convites de outras 
pessoas o ajudaram a 
tornar-se mais seme-
lhante a Cristo? Como 
você convidou as pessoas 
a fazerem mudanças na 
vida que vão ajudá-las a se 
tornarem mais semelhante 
ao Salvador?

Quais oportunidades os 
jovens têm de convidar 
as pessoas a fazerem 
mudanças na vida? Como 
você pode ajudar-lhes a 
desenvolver a capacidade 
de convidar as pessoas a se 
tornarem mais semelhan-
tes a Cristo?



• Peça aos jovens que leiam exemplos 
nas escrituras em que o Salvador con-
vidou as pessoas a viver um princípio 
do evangelho (para alguns exemplos, 

ver as escrituras neste esboço). O que 
podemos aprender com o exemplo 
do Salvador sobre convidar outras 
pessoas a viverem o evangelho?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a entender como convidar as 
pessoas a virem a Cristo e ganharem confiança ao fazê-lo. Seguindo a orientação do 
Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Em classe, leiam a seção intitulada 
“Fazer Perguntas Diretas” em Pre-
gar Meu Evangelho, p. 213. Peça aos 
jovens que pensem em situações em 
que eles poderiam usar perguntas 
para ajudar um amigo ou membro da 
família a fazer mudanças positivas 
na vida (alguns exemplos podem 
incluir ajudar um amigo a vencer o 
hábito de dizer palavrões ou incen-
tivar um membro da família a ir à 
Igreja). Quais são algumas perguntas 
diretas que eles podem fazer nessas 
situações? Como podem fazer essas 
perguntas? Quando devem fazê-las? 
Considere a possibilidade de discutir 
outras seções do capítulo “Como 
Posso Ajudar as Pessoas a Assumirem 
e Cumprirem Compromissos?”, nas 
páginas 211–218 do manual Pregar 
Meu Evangelho.

• Peça aos jovens que pensem em 
alguém que gostariam de convidar 
a viver um princípio do evangelho. 
Peça-lhes que leiam a seção intitulada 

“O Amor Vem em Primeiro Lugar” do 
artigo do Presidente Henry B. Eyring 
“Ergamos Nossa Voz de Advertência” 
ou assistir ao vídeo “Exemplos de 
Ministração”. Peça-lhes que escrevam 
no quadro os princípios que o Presi-
dente Eyring ensina que vão ajudá-los 
a fazer o convite para a pessoa em 
quem estão pensando. Como eles 
fariam o convite? O que eles diriam?

• Peça aos jovens que leiam as 
escrituras deste esboço que contêm 
convites para vir a Cristo. Quais bên-
çãos são prometidas nessas escrituras 
aos que vêm a Cristo? Mostre o vídeo 
“Convidar Todos a Virem a Cristo: 
Compartilhar o Evangelho”, e peça 
aos jovens que compartilhem como os 
rapazes no vídeo foram abençoados 
por simples convites de seus amigos 
e familiares. Quais convites simples 
eles podem fazer para seus amigos e 
familiares? Como os amigos e familia-
res deles serão abençoados ao aceitar 
o convite?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como podem convi-
dar as pessoas a se tornarem mais semelhantes ao Salvador? Quais são os sentimentos 
ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais 
tempo discutindo essa doutrina?

Dica de ensino

“Se quisermos influenciar 
os alunos para o bem, 
devemos não apenas 
amar o ensino, mas a cada 
pessoa a quem ensinamos” 
(Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 1999, p. 31).



Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Quando Jesus Cristo apa-
receu aos nefitas, convi-
dou-os a aproximarem-se 
Dele um por um, para que 
O vissem, tocassem e vies-
sem a conhecê-Lo por si 
mesmos (ver 3 Néfi 11:13–
17). De que maneiras você 
pode convidar os jovens a 
vir a conhecer Jesus Cristo 
por eles mesmos?



Recursos Selecionados

Extraído de “Ergamos Nossa Voz de Advertência”, 
Henry B. Eyring, A Liahona, janeiro de 2009, p. 3

O Amor Vem em Primeiro Lugar

O amor sempre vem em primeiro lugar. Um único 
gesto de bondade geralmente não será suficiente. O 
Senhor descreveu o amor que precisamos sentir, o 
mesmo que as pessoas que convidarmos precisam 
reconhecer em nós, ao dizer: “O amor é sofredor” 
e também “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta” (I Coríntios 13:4, 7).

Eu testemunhei o que significa ser “sofredor” e 
“tudo suportar”. Uma família havia se mudado 
para uma casa perto da nossa. A casa era nova, por 
isso participei do grupo de santos dos últimos dias 
que passou várias noites arrumando o jardim deles. 
Lembro-me da última noite. Eu estava ao lado do 
chefe da família, quando terminamos o trabalho. 
Ele olhou para nosso trabalho e disse: “Essa foi a ter-
ceira vez que vocês, mórmons, arrumaram o jardim 
para nós, e acho que foi a melhor de todas”. Depois, 
ele me disse brandamente, mas com firmeza, que 
tinha muita satisfação em ser membro de sua pró-
pria igreja. Conversamos várias vezes sobre isso, 
durante os anos em que eles moraram ali.

Durante todo aquele tempo, nunca deixou de  
haver gestos de bondade realizados para ele e sua 
família, porque os vizinhos realmente passaram a 
amá-los. (…)

Segundo, precisamos ser melhores exemplos das 
coisas que convidamos as pessoas a fazer. Num 
mundo cada vez mais tenebroso, este mandamento 
do Salvador se torna cada vez mais importante: 
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a 
vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16).

A maioria de nós é muito modesta, de modo que 
achamos que nossa pequena chama de exemplo é 
fraca demais para ser percebida. Mas você e sua 
família são muito mais observados do que ima-
ginam. Há algum tempo, tive a oportunidade de 
participar e discursar em uma série de reuniões com 
quase 300 ministros e líderes de outras igrejas. Falei 
individualmente com todos aqueles com quem con-
segui conversar. Perguntei por que haviam prestado 
tanta atenção na minha mensagem, na qual narrei a 
história da origem da Igreja e falei da Primeira Visão 
do jovem Joseph Smith e dos profetas vivos. Todos 
me deram basicamente a mesma resposta. Referi-
ram-se a uma pessoa ou família, membros da Igreja, 
que eles conheciam. Ouvi muitos dizerem: “Foi a 
melhor família que já conheci”. Frequentemente, 
ouvi comentários sobre algum trabalho comunitário 
ou socorro a catástrofe em que os membros da Igreja 
trabalharam de modo extraordinário. (…)

A terceira coisa na qual precisamos melhorar é con-
vidar com um testemunho. O amor e o exemplo vão 
abrir o caminho, mas ainda temos que abrir a boca e 
prestar testemunho. Somos auxiliados pelo simples 
fato de que a verdade e o arbítrio estão inseparavel-
mente relacionados entre si. Existem escolhas que 
todos os filhos de nosso Pai Celestial precisam fazer 
a fim de se qualificarem para um testemunho das 
verdades espirituais. Assim que conhecemos uma 
verdade espiritual, precisamos decidir se vamos 
moldar nossa vida de acordo com ela. Quando 
prestamos testemunho da verdade a nossos entes 
queridos ou amigos, precisamos dizer a eles quais 
são as escolhas que terão de fazer, assim que soube-
rem a verdade por si mesmos.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso demonstrar amor 
por meus alunos?
Jesus Cristo amou aqueles a quem ensinou. Ele orou por eles e encontrou 
oportunidades de expressar Seu amor. Podemos desenvolver amor por nossos 
alunos orando por eles e servindo-os de modo abnegado. Quando as pessoas a 
quem ensinamos sentem que os amamos sinceramente, o coração delas é enter-
necido e fica mais aberto para as verdades que estamos ensinando.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a compreender a importância de amar àqueles a quem ensinam?

João 13:34 (Devemos amar as pessoas 
como Jesus Cristo nos ama)

Mosias 28:1–3; Alma 17:21–39;  20:21–
27 (Amon mostra amor aos lamanitas 
a quem está prestes a ensinar)

Morôni 7:45–46 (Sem caridade não 
somos nada)

Thomas S. Monson, “Exemplos de 
Grandes Professores”, A Liahona, 
junho de 2007, p. 74

“Amar os Alunos ”, Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999, pp. 31–39

Vídeo: “Amar as Pessoas Que Você 
Ensinar” (download não disponível)

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que compartilhem 
com outro membro da classe uma 
escritura que eles leram recentemente 
em seu estudo pessoal. Eles têm 
perguntas sobre as coisas que estão 
aprendendo?

• Pergunte aos jovens como eles 
sabem quando um professor os ama. 

Por que é importante que um pro-
fessor demonstre amor? Os jovens 
já demonstraram amor por alguém 
que eles ensinaram? Leia João 13:34 
e discuta maneiras pelas quais o Sal-
vador demonstrou amor a quem Ele 
ensinou.

Como você foi influen-
ciado por um professor 
que lhe demonstrou amor? 
Como você tem desen-
volvido amor por seus 
alunos?

Quais são as reuniões da 
Igreja em que os jovens 
têm a oportunidade de 
ensinar? Quais outros 
momentos de ensino eles 
têm em sua vida? Como 
aprender a amar os alunos 
pode ajudar os jovens 
se tornarem melhores 
professores?



Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a entender como podem amar 
as pessoas que eles ensinam de modo semelhante ao de Cristo. Seguindo a orientação do 
Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça aos jovens que leiam Morôni 
7:45, e identifiquem as palavras e 
frases usadas para descrever uma 
pessoa que tem caridade e descrever 
essas qualidades com suas próprias 
palavras (caso seja necessário, aju-
de-os a definir palavras com as quais 
não estejam familiarizados). Peça a 
cada jovem que escolha uma dessas 
palavras e frases e descreva como elas 
podem estar relacionadas ao ensino. 
Peça-lhes que pensem em situações 
em que eles estejam ensinando as 
pessoas, tanto na Igreja como em 
outros momentos de ensino (em casa, 
na escola e na vida cotidiana). Quais 
atributos em Morôni 7:45 eles gosta-
riam de desenvolver para ajudá-los 
a se tornarem melhores professores? 
Peça a alguns dos jovens que compar-
tilhem suas ideias.

• Peça aos jovens que leiam a seção 
intitulada “Mais Bem-Aventurada 
Coisa É Dar do que Receber” no 
discurso do Presidente Thomas S. 
Monson “Exemplos de Grandes Pro-
fessores”, ou exiba o vídeo “Amar as 
Pessoas Que Você Ensinar”. Pergunte 
aos jovens: O que os professores nos 
exemplos fizeram para demonstrar 
amor por aqueles que eles ensina-
vam? Quais oportunidades os jovens 
têm de ensinar (em reuniões da Igreja 
e em outros momentos de ensino)? 
Peça aos jovens que planejem manei-
ras pelas quais eles podem mostrar 
amor como professores. Peça a alguns 
dos jovens que compartilhem seus 
planos com a classe.

• Compartilhe com os jovens a 
analogia do Élder Dallas N. Archibald 
na página 31 de Ensino, Não Há Maior 
Chamado (você pode optar por trazer 
um copo vazio e um balde de água 
para ajudar com esse debate). O que 
os jovens aprenderam sobre o ensino 
com essa analogia? Separe a classe em 
três grupos e designe cada grupo a 
ler um dos três primeiros capítulos de 
“Amar os Alunos” em Ensino, Não Há 
Maior Chamado, pp. 31–36. Peça a cada 
grupo que ensine aos demais mem-
bros da classe o que eles aprenderam 
sobre a seção designada. Incentive-os 
a incluir em sua apresentação uma 
história que ilustre o princípio, uma 
pergunta para debate e seu testemu-
nho pessoal.

• Mostre a gravura “Amon Defende 
os Rebanhos do Rei Lamôni” (Livro 
de Gravuras do Evangelho, nº 78) e peça 
a um membro da classe que conte a 
história (ver Alma 17:21–39). Peça a 
alguns dos jovens que leiam Mosias 
28:1–3, procurando por respostas para 
a pergunta: “O que inspirou Amon e 
seus irmãos a querer ensinar o evan-
gelho aos lamanitas?” Peça ao restante 
dos jovens que leia Alma 20:21–27, 
procurando respostas para a per-
gunta: “Que efeito o amor de Amon 
teve sobre o pai do rei Lamôni?” Peça-
lhes que compartilhem o que acharam 
e que pensem em coisas específicas 
que podem fazer para seguir o exem-
plo de Amon.

Dica de ensino

“Parte de seu trabalho 
como professor do evan-
gelho é ajudar os alunos a 
entender e sentir o amor 
que o Pai Celestial tem por 
eles. Não se pode fazer isso 
apenas com palavras. É 
preciso tocar todas as pes-
soas” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 35).



Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como demonstrar 
amor por aqueles a quem ensinarem? 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

Incentive os jovens a pensar sobre as pessoas que eles ensinam. Peça-lhes que escolham 
algo que vão fazer para demonstrar amor por essas pessoas.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Jesus Cristo amou as 
pessoas a quem ensinava. 
Ele orou por elas e as 
serviu continuamente. 
Como você pode demons-
trar amor aos jovens que 
ensina?



Recursos Selecionados

Extraído de “Exemplos de Grandes Professores”, Thomas 
S. Monson, A Liahona, junho de 2007, p. 74

“Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber”

Quando eu era menino, tive a experiência pessoal de 
sentir a influência de uma professora muito eficaz e 
inspirada, que nos ouvia e nos amava. Seu nome era 
Lucy Gertsch. Em nossa classe da Escola Dominical, 
ela nos ensinou a respeito da Criação do mundo, da 
Queda de Adão e do Sacrifício Expiatório de Jesus. 
Ela trouxe para nossa sala de aula convidados de 
honra: Moisés, Josué, Pedro, Tomé, Paulo e, claro, 
Cristo. Embora não os víssemos, aprendemos a amá-
los, a honrá-los e a imitá-los.

Nunca seu ensino foi tão dinâmico nem teve maior 
influência eterna do que o de certa manhã de 
domingo, quando ela tristemente anunciou o fale-
cimento da mãe de um colega de classe. Havíamos 
sentido a falta do Billy naquela manhã, mas não 
sabíamos o motivo de sua ausência.

A lição abordava o tema: “Mais bem-aventurada 
coisa é dar do que receber” (Atos 20:35). No meio da 
aula, a professora fechou o manual e abriu-nos os 
olhos, ouvidos e coração para a glória de Deus. Ela 
perguntou: “Quanto temos em dinheiro no nosso 
fundo para festas da turma?”

Estávamos na época da Grande Depressão, e nossa 
resposta orgulhosa foi: “Quatro dólares e setenta e 
cinco centavos”.

Então, sempre muito gentil, ela sugeriu: “A famí-
lia do Billy está passando por momentos difíceis 
e dolorosos. O que vocês acham de visitarmos a 
família nesta manhã e doarmos para eles o nosso 
fundo?”

Sempre me lembrarei daquele pequeno grupo cami-
nhando os três quarteirões da cidade, entrando na 
casa do Billy e cumprimentando-o, bem como o seu 
irmão, as irmãs e o pai. A ausência da mãe era muito 
visível. Sempre me serão preciosas as lágrimas que 
brilharam nos olhos de todos quando o envelope 
contendo nosso precioso fundo para festas passou 
da mão delicada de nossa professora para a mão 
necessitada de um pai aflito.

Voltamos para a capela quase pulando de alegria. 
Sentimos o coração mais leve do que nunca; nossa 
alegria era mais plena, e nossa compreensão, mais 
profunda. Uma professora inspirada por Deus havia 
ensinado a seus alunos uma lição eterna de verdade 
divina. “Mais bem-aventurada coisa é dar do que 
receber”.

Bem poderíamos parafrasear as palavras dos discí-
pulos no caminho de Emaús: “Porventura não ardia 
em nós o nosso coração quando (…) [ela] nos abria 
as escrituras?” (Lucas 24:32).

Lucy Gertsch conhecia cada um de seus alunos. 
Nunca deixava de ligar para os que faltavam no 
domingo ou que simplesmente não apareciam. 
Sabíamos que ela se importava conosco. Nenhum de 
nós se esqueceu dela nem das lições que ela ensinou.

Muitos anos depois, quando Lucy estava quase no 
fim da vida, fui visitá-la. Lembramos aqueles dias, 
tão longe no passado, em que ela havia sido nossa 
professora. Falamos de cada membro de nossa 
classe e conversamos sobre o que cada um estava 
fazendo. Seu amor e carinho abrangiam uma vida 
inteira.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como o Salvador comparou 
as verdades do evangelho com 
objetos e experiências familiares?
Jesus Cristo é o Mestre dos mestres. Ele compartilhou histórias simples, pará-
bolas, e exemplos da vida real que ajudaram os que eram ensinados por Ele a 
compreender os princípios do evangelho. Podemos usar histórias para ensinar 
como o Salvador, ao relacionar nossas experiências pessoais e os princípios do 
evangelho com o mundo ao nosso redor.

Preparar-se espiritualmente

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

Mateus 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Lucas 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32 (exemplos 
de parábolas)

Mateus 18:1–6 (o Salvador usa uma 
criança para ensinar sobre o reino  
dos céus)

Mateus 5:14–16 (o Salvador compara 
Seus discípulos com luz e velas)

Jeffrey R. Holland, “Os Trabalhadores 
da Vinha”, A Liahona, maio de 2012, 
p. 31

David A. Bednar, “Necessário Vos É 
Nascer de Novo”, A Liahona, maio de 
2007, p. 19

“Comparações e Atividades com 
Objetos”, Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, pp. 163–164

“Histórias”, Ensino, Não Há Maior 
Chamado, p. 179–182

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que descrevam 
uma noite familiar ou outra aula, um 
discurso da reunião sacramental ou 

um discurso de conferência de que 
se lembram e discuta por que ele foi 
memorável.

Quais das parábolas de 
Jesus são mais memorá-
veis para vocês e por quê? 
Quais foram outras com-
parações que o ajudaram a 
compreender os princípios 
do evangelho?

Quais das parábolas de 
Jesus podem ser signifi-
cativas para os jovens? 
Quais outras comparações 
podem ajudá-los a com-
preender os princípios 
do evangelho? O que os 
jovens podem aprender 
sobre o ensino da forma 
como o Salvador usou 
comparações e histórias?



• Peça aos jovens que contem uma 
história de que se lembrem de um dis-
curso recente da conferência geral. O 

que eles aprenderam com a história? 
Por que eles acham que o orador esco-
lheu usar uma história para ensinar?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a compreender como usar 
parábolas e outras comparações quando ensinarem. Seguindo a orientação do Espírito, 
selecione uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça aos jovens que façam um 
gráfico com os seguintes títulos: 
“Fazer Picles” e “Tornar-se Conver-
tido”. Peça aos jovens que leiam o 
discurso do Élder David A. Bednar, 
“Necessário Vos É Nascer de Novo” 
e identificar as comparações que o 
Élder Bednar faz para ensinar sobre 
o processo de conversão. Você pode 
considerar a possibilidade de convi-
dar os jovens a fazer desenhos para 
ajudá-los a visualizar as comparações. 
Reserve tempo para que comparti-
lhem uma comparação de sua própria 
experiência, que poderiam usar para 
ensinar uma verdade do evangelho.

• Peça a cada jovem que pense em 
uma de suas parábolas favoritas e a 
encontre nas escrituras. Se precisarem 
de sugestões, considere a possibili-
dade de compartilhar uma das pará-
bolas sugeridas neste esboço. Peça a 
um ou a uma jovem que conte para a 
classe, com suas próprias palavras, a 
parábola escolhida e compartilhe por 
que ela tem um significado especial 
para ele(a). O que faz com que as 
parábolas sejam um método de ensino 
tão eficiente? (Ver “Histórias”, Ensino, 
Não Há Maior Chamado, pp. 179–182.) 
Considere a possibilidade de reservar 
um tempo para que os jovens criem 
sua própria parábola que ensine uma 
verdade do evangelho. Você pode 

orientá-los, sugerindo que comecem 
decidindo o princípio do evangelho 
que querem ensinar. Em seguida, 
devem pensar num ambiente para a 
parábola que seja familiar para as pes-
soas que estão ensinando e escrever 
uma história que ensine o princípio 
do evangelho.

• Peça aos jovens que leiam nas 
escrituras exemplos do Salvador 
comparando o evangelho a um objeto 
familiar, como as parábolas sugeridas 
neste esboço. Por que Jesus ensinou 
dessa maneira (ver “Comparações e 
Atividades com Objetos”, Ensino, Não 
Há Maior Chamado, pp. 163–164. Leve 
para a classe vários objetos do coti-
diano, como sabão, moedas, chaves, 
pedras ou alimentos. Peça aos jovens 
que escolham um objeto e ensinem 
um princípio do evangelho usando 
esse objeto. Se os jovens precisarem 
de ajuda, você pode optar por usar 
as páginas 163–164 de Ensino, Não Há 
Maior Chamado.

• Peça aos jovens que leiam a pará-
bola dos trabalhadores da vinha em 
Mateus 20:1–15. Peça-lhes que dis-
cutam as várias maneiras pelas quais 
essa parábola se aplica à vida deles. 
Peça-lhes que leiam o discurso do 
Élder Jeffrey R. Holland, “Os Tra-
balhadores da Vinha” e conversem 
sobre as verdades do evangelho que 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Compreender símbolos. Para 
compreender parábolas e 
símbolos das escrituras, os 
jovens precisam ser capa-
zes de reconhecer símbolos, 
de identificar partes dos 
símbolos e de interpretá-
los. Um modo de reconhe-
cer um símbolo é procurar 
palavras como semelhante 
a, parecido, ser como ou 
comparar com. Os jovens 
podem fazer uma lista 
das partes de um símbolo. 
Para interpretar os símbo-
los, eles podem consultar 
outros recursos da Igreja 
(como as revistas da Igreja, 
os discursos de conferên-
cias ou outras escrituras) e 
ponderar como o símbolo 
os ajuda a compreender 
um princípio do evangelho. 
Incentive-os a fazer isso 
sempre que encontrarem 
uma parábola ou um sím-
bolo em seu estudo pessoal 
das escrituras.



ele ensina usando essa parábola (você 
pode optar por concentrar-se nas 
partes do discurso que parecem mais 
adequadas para os jovens). Peça aos 
jovens que escolham outra parábola 

das escrituras e contem à classe como 
sentem que ela se aplica a eles. Por 
que as parábolas são uma forma efi-
ciente de ajudar outros a aprender os 
princípios do evangelho?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem como podem ensinar 
usando as parábolas e outras comparações? 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

Convide os jovens a usar comparações ou parábolas para ensinar a alguém uma verdade 
do evangelho. Peça-lhes que pensem em ambientes onde eles possam compartilhar o que 
aprenderam, tal como na noite familiar, em um discurso na reunião sacramental ou com 
um amigo.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ajudou aqueles 
a quem ensinava a desco-
brir as lições do evangelho 
com suas próprias expe-
riências e com o mundo 
ao seu redor. Como você 
pode ajudar os jovens 
a entender como usar 
objetos familiares e suas 
próprias experiências para 
ensinar outras pessoas 
sobre as verdades do 
 evangelho?



Recursos Selecionados

Extraído de “Necessário Vos É Nascer de Novo”, 
David A. Bednar, A Liahona, maio de 2007, p. 19

Assim como o pepino se transforma em picles ao 
ser imerso e saturado em salmoura, da mesma 
forma, vocês e eu também nascemos de novo, ao 
ser imersos no evangelho de Jesus Cristo e absor-
vidos por ele. Quando honramos e “guardamos os 
convênios” (D&C 42:13) que fizemos, quando nos 
“banqueteamos com as palavras de Cristo” (2 Néfi 
32:3), “oramos ao Pai com toda a energia de nosso 
coração” (Morôni 7:48) e “servimos a Deus com todo 
o coração, poder, mente e força” (D&C 4:2), então:

“Por causa do convênio que fizestes, sereis chama-
dos progênie de Cristo, filhos e filhas dele, porque 
eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente; pois 
dizeis que vosso coração se transformou pela fé em 
seu nome; portanto nascestes dele e vos tornastes 
seus filhos e suas filhas” (Mosias 5:7).

O renascimento espiritual descrito nesse versículo 
normalmente não ocorre de imediato ou de uma 
só vez; é um processo contínuo, não um evento 
isolado. Linha sobre linha e preceito sobre preceito, 
gradual e quase imperceptivelmente, nossas motiva-
ções, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas 
ações se tornam condizentes com a vontade de 
Deus. Essa fase do processo de transformação exige 
tempo, persistência e paciência.

O pepino só se transforma em picles se sua imersão 
na salmoura for total e permanente. É significativo 
observar que o sal é o ingrediente-chave da receita. 
O sal é usado muitas vezes nas escrituras como sím-
bolo tanto de um convênio como do povo do convê-
nio. E assim como o sal é essencial na transformação 

do pepino em picles, assim também os convênios 
são primordiais para nosso renascimento espiritual.

Iniciamos o processo de nascer de novo exercendo 
fé em Cristo, arrependendo-nos de nossas faltas e 
sendo batizados, por imersão, para a remissão dos 
pecados, por uma pessoa que possua a autoridade 
do sacerdócio.

“De sorte que fomos sepultados com ele pelo 
batismo na morte; para que, como Cristo foi res-
suscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, 
assim andemos nós também em novidade de vida” 
(Romanos 6:4).

E depois de sairmos das águas do batismo, nossa 
alma precisa ser continuamente imersa na verdade 
e na luz do evangelho do Salvador, sendo saturada 
por sua influência. Uma imersão esporádica ou 
superficial na doutrina de Cristo, ou uma participa-
ção instável em Sua Igreja restaurada não são capa-
zes de produzir a transformação espiritual que nos 
permite caminhar em novidade de vida. Por outro 
lado, é necessário que sejamos fiéis aos convênios, 
constantes no compromisso e que ofertemos toda a 
nossa alma a Deus se quisermos receber as bênçãos 
da eternidade.

“Quisera que viésseis a Cristo, que é o Santo de 
Israel, e participásseis de sua salvação e do poder 
de sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda 
a vossa alma, como dádiva; e continuai em jejum e 
oração, perseverando até o fim; e assim como vive o 
Senhor, sereis salvos” (Ômni 1:26).

Imersão e saturação totais no evangelho do Salvador 
são passos essenciais no processo de nascer de novo.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso usar as escrituras 
para ajudar as pessoas a se 
tornarem mais semelhantes 
a Cristo?
Jesus Cristo é o melhor exemplo de ensino. Ele usou as escrituras para ensinar 
Seu evangelho. Os profetas modernos nos instruíram que não há substituto 
para as escrituras e as palavras dos profetas vivos quando ensinamos o evange-
lho. Para ensinar usando as escrituras devemos estudá-las por nós mesmos. Em 
seguida, podemos compartilhar histórias e exemplos das escrituras e ajudar as 
pessoas que ensinamos a aplicar as escrituras na própria vida.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar os 
jovens a querer usar as escrituras quando ensinarem?

Mateus 12:1–8; 13:38–41 (Exemplos 
do Salvador comparando as 
escrituras)

Lucas 4:17–27 (Jesus usa as escrituras 
para ensinar o povo de Nazaré)

3 Néfi 23:1–6 (Jesus usa as escrituras 
para ensinar os nefitas)

“Usar as Escrituras para Ensinar”, 
na mensagem de Jeffrey R. Holland, 
“Ensinar e Aprender na Igreja”, 
A  Liahona, junho de 2007, p. 56

“Ensinar a Partir das Escrituras”, 
Ensino, Não Há Maior Chamado, 
pp. 54–59

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que compartilhem 
sua escritura favorita com a classe. 
Por que essa escritura é importante 
para eles?

• Peça aos jovens que leiam exem-
plos nas escrituras onde o Salvador 
usou as escrituras para ensinar outras 
pessoas, tais como aqueles sugeridos 
neste esboço ou outros do qual tenha 

Quais escrituras você 
utilizou recentemente 
para ensinar um princípio 
do evangelho? Como seu 
estudo das escrituras o aju-
dou a tornar-se um melhor 
professor? Como você 
usa as escrituras quando 
ensina?

Quais histórias ou pas-
sagens das escrituras 
poderiam ser mais sig-
nificativas e relevantes 
para os jovens? Por que é 
importante que os jovens 
usem as escrituras quando 
ensinam?



conhecimento. Debata com os jovens 
as seguintes perguntas: Por que o Sal-
vador usou as escrituras para ensinar? 
Como o uso das escrituras influenciou 

aqueles que Ele ensinou? Que oportu-
nidades os jovens terão para ensinar? 
Como os jovens podem usar as escri-
turas ao ensinar?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a entender como usar as 
escrituras para ajudar as pessoas a tornarem-se mais semelhantes a Cristo. Seguindo a 
orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua 
classe:

• Demonstre como usar os auxílios 
de estudo das escrituras (como as 
notas de rodapé, cabeçalho do capí-
tulo, Guia para Estudo das Escrituras 
e Dicionário Bíblico) como professor 
(ver Ensino, Não Há Maior Chamado, p. 
56). Peça aos jovens que usem os auxí-
lios para estudo das escrituras para 
preparar uma mensagem de noite 
familiar sobre um dos atributos de 
Cristo que estão estudando em suas 
classes. Se possível, peça a alguns 
jovens que compartilhem com a classe 
o que prepararam.

• Peça aos jovens que imaginem que 
eles foram convidados a ensinar a 
crianças pequenas, uma história das 
escrituras que ensina um atributo 
cristão, como a do bom samaritano 
(Lucas 10:25–37) ou a parábola da 
ovelha perdida (Lucas 15:1–7). Diga-
lhes para usar as diretrizes das pági-
nas 194–196 de Pregar Meu Evangelho e 
planejar como iriam ensinar a história. 
Se possível, dê-lhes tempo para prati-
car e tome as providências necessárias 
para conseguir uma oportunidade 
para que ensinem as crianças suas 
histórias.

• Peça aos jovens que leiam as seções 
intituladas “Fornecer Contexto” e 
“Relatar Informações Biográficas” 
em Ensino, Não Há Maior Chamado, 
pp. 54–55. Demonstre como forne-
cer um contexto ao ensinar sobre as 
escrituras, compartilhando a história 
do capitão Morôni e do estandarte da 
liberdade. Por exemplo, você pode-
ria resumir as informações do con-
texto de Alma 46:1–11 antes de ler os 
versículos 12–13. Pergunte aos jovens 
como compreender o contexto ajuda 
a entender a história das escrituras. 
Peça aos jovens que escolham uma 
escritura e pratiquem ensiná-la a 
outros, fornecendo o contexto e as 
informações biográficas.

• Demonstre como convidar as 
pessoas a procurar algo específico 
nas escrituras. Você pode usar os 
vários exemplos contidos na página 
55 de Ensino, Não Há Maior Chamado. 
Peça aos jovens que procurem uma 
escritura sobre um atributo cristão e 
que identifiquem algo que poderiam 
pedir a seus alunos que encontrem 
ao ler essa escritura. Em seguida, 
permita-lhes ensinar suas escrituras 
para a classe usando a abordagem de 
“procurar”.

Técnicas de estudo do 
evangelho

Usar notas de rodapé. Na 
primeira atividade desta 
seção, os jovens são 
incentivados a usar os 
auxílios de estudo das 
escrituras, incluindo as 
notas de rodapé. Peça-lhes 
que leiam um versículo 
sobre um atributo cristão 
e estudem cada nota de 
rodapé deste versículo, 
respondendo à seguinte 
pergunta: O que esta nota 
de rodapé acrescenta ao 
meu entendimento do 
versículo? Incentive os 
jovens a consultar as notas 
de rodapé frequentemente 
enquanto estudam as 
escrituras sozinhos.



Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem como usar as escritu-
ras em seu esforço de ajudar outras pessoas para vir a 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

Pergunte aos jovens como eles podem usar o que aprenderam na sala de aula para 
melhorar seu estudo e ensino do evangelho. Peça-lhes que compartilhem, em aulas futu-
ras, as experiências que tiveram ao ensinar outras pessoas usando as escrituras.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ensinava as 
pessoas a ponderar as 
escrituras por si mesmas e 
a usá-las a fim de encon-
trar respostas para suas 
próprias dúvidas. Como 
você pode incentivar os 
jovens a ensinar como fez 
o Salvador?



Recursos Selecionados

Extraído de “Ensinar a Partir das Escrituras”, Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 1999, pp. 54–59

Fornecer o Contexto

Chamamos de contexto à ambientação de determi-
nada passagem das escrituras ou às circunstâncias 
que a cercam. Se conhecerem o contexto, os alunos 
compreenderão melhor o que está acontecendo ou 
sendo ensinado.

Para conhecer o contexto, faça as perguntas abaixo:

•	Quem	está	falando?

•	Com	quem	essa	pessoa	está	falando?

•	Sobre	o	que	ela	está	falando?

•	O	que	a	levou	a	dizer	isso?

•	Por	que	ela	está	dizendo	isso?

Em Lucas 15:11–32, por exemplo, lemos a parábola 
do filho pródigo, contada pelo Salvador. O Profeta 
Joseph Smith disse que compreendeu melhor essa 
parábola ao atentar para seu contexto:

“Há algo que me auxilia a entender as escrituras. 
Pergunto: Qual foi o problema que ocasionou a res-
posta, ou o que levou Jesus a relatar a parábola? (…) 
Enquanto Jesus ensinava o povo, todos os publicanos 
e pecadores aproximavam-se para ouvi-Lo. E os fari-
seus e os escribas murmuravam, dizendo: ‘Este recebe 
pecadores, e come com eles’. Eis a chave que esclarece 
a parábola do filho pródigo. Essa parábola foi dada 
como resposta às queixas e perguntas dos fariseus 
e saduceus, que estavam investigando, criticando e 

dizendo: ‘Como é que este homem, tão grande como 
afirma ser, senta-se e come com publicanos e peca-
dores?’” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. de 
Joseph Fielding Smith, 1976, pp. 276–277).

Como o Profeta Joseph Smith ressaltou, para enten-
dermos o contexto da parábola do filho pródigo, 
precisamos iniciar a leitura em Lucas 15:1–2, vários 
versículos antes do começo da parábola. Uma forma 
de inteirar-nos desse contexto é ler os versículos que 
precedem e sucedem a passagem em questão.(…)

Às vezes, também pode ser útil estudar a história 
política, social ou econômica do período em que 
foi dada determinada escritura. Por exemplo, para 
entendermos melhor o consolo e as promessas do 
Senhor que estão em Doutrina e Convênios 121 e 
122, é proveitoso termos conhecimento das aflições 
que os santos estavam vivendo no Missouri na 
época e as dificuldades que o Profeta Joseph Smith 
e seus companheiros enfrentaram na Cadeia de 
Liberty. Para aumentarmos nossa compreensão das 
epístolas de Paulo, poderemos beneficiar-nos de um 
conhecimento básico da área por onde ele viajou e 
da situação dos ramos da Igreja para os quais ele 
escreveu. O Guia para Estudo das Escrituras é uma 
excelente fonte para essas e outras informações con-
textuais sobre passagens da Bíblia.

Ao fornecer o contexto, é essencial não perder de 
vista o propósito disso, que é contribuir para uma 
melhor compreensão de determinada passagem. 
Tenha cuidado para não tornar o contexto — como 
os aspectos históricos, políticos, econômicos ou lin-
guísticos do povo das escrituras — o foco principal 
da aula. 



Recursos Selecionados

Relatar Informações Biográficas:

Quando estudamos a vida de pessoas das escri-
turas, podemos muitas vezes ver os princípios do 
evangelho em ação ao longo de certo período. Por 
exemplo, a história completa de Zeezrom no Livro 
de Mórmon mostra que uma pessoa pode arrepen-
der-se e passar a servir ao Senhor em retidão. Ao 
ler os versículos sugeridos no Guia para Estudo das 

Escrituras dentro do verbete Zeezrom, você pode 
acompanhar a história dos ataques de Zeezrom à 
Igreja, sua conversão e, finalmente, seu trabalho 
valoroso como missionário e professor do evange-
lho. Outras biografias inspiradoras são a de Rute, do 
rei Davi, de Samuel, de Ester, do Apóstolo Paulo, de 
Alma (tanto o pai quanto o filho), do rei Benjamim, 
de Coriânton, de Mórmon e de Morôni.



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

Como posso usar perguntas com 
eficiência ao ensinar?
Jesus Cristo, o Mestre dos mestres, costumava fazer perguntas para incentivar 
as pessoas a ponderarem e aplicarem os princípios que Ele ensinava. Suas per-
guntas levavam à ponderação, introspecção e comprometimento. Para ajudar 
aqueles que ensinamos, podemos aprender a fazer perguntas que ajudem as 
pessoas a pensar, discutir e aplicar os princípios do evangelho.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar os 
jovens que você ensina?

Mateus 7:7–11 (O Salvador faz per-
guntas para ajudar-nos a aplicar o 
princípio da oração)

Mateus 16:13–17 (O Salvador faz 
perguntas que convidam Pedro a 
testificar)

Mateus 16:24–26 (O Salvador faz per-
guntas que conduzem a pensamentos 
mais profundos)

Alma 5:14–30 (Alma usa perguntas 
para ensinar os nefitas)

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

“Ensinar com Perguntas”, Ensino, Não 
Há Maior Chamado, 1999, p. 68

Vídeo: ”As Coisas Como Realmente 
São”

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que contem uma 
experiência que tiveram durante a 
semana que aprofundou seu conhe-
cimento sobre algo que estão apren-
dendo acerca dos atributos de Cristo.

• Pelo menos uma semana antes da 
aula, peça que os jovens tomem nota 

das perguntas que seus professores 
lhe fizeram (no seminário, na escola 
ou nas aulas da Igreja). Peça-lhes 
que debatam em classe os diferentes 
modos que seus professores usaram 
as perguntas. O que viram que foi 
eficaz? Por que fazer perguntas é uma 
parte importante do ensino?

Como você tem visto pro-
fessores eficientes usarem 
perguntas para ajudar os 
alunos a ponderar e apli-
car o evangelho? Como 
você usa as perguntas 
quando ensina?

O que os jovens precisam 
entender sobre fazer per-
guntas que vão ajudá-los 
a se tornarem melhores 
professores?



Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a compreender como usar 
perguntas com eficiência ao ensinar as pessoas. Seguindo a orientação do Espírito, 
selecione uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça a todos os jovens que leiam 
uma das escrituras relacionadas neste 
esboço e identifiquem as perguntas 
que o Salvador fez nessas escrituras. 
Por que Ele fez essas perguntas? 
Como as experiências de ensino 
teriam sido diferentes se o Salvador 
não tivesse feito perguntas nessas 
situações? Por que fazer perguntas 
é uma forma eficiente de ensinar as 
pessoas? Peça aos jovens que pen-
sem sobre as oportunidades que eles 
podem ter de ensinar (como mestres 
familiares, em discursos na reunião 
sacramental, em uma noite familiar e 
assim por diante). Como fazer per-
guntas pode melhorar seu ensino 
nessas situações?

• Separe a classe em grupos e peça 
que cada grupo leia sobre um dos 
tipos de perguntas descritos na seção 
intitulada “Diretrizes Gerais para a 
Elaboração de Perguntas” em Ensino, 
Não Há Maior Chamado, p. 68. Peça aos 
grupos que estejam preparados para 
dar a aula sobre o tipo de pergunta 
que eles estudaram e explicar quando 
seria adequado utilizar esse tipo de 
pergunta. Peça-lhes que pensem e 
compartilhem seus próprios exem-
plos desse tipo de perguntas. Após 
cada grupo haver apresentado o que 
aprendeu, reserve tempo para que 
cada grupo selecione um dos atribu-
tos como os de Cristo em Pregar Meu 

Evangelho (p. 121) e escreva perguntas 
que podem usar ao ensinar as pessoas 
sobre esse atributo. Peça aos gru-
pos que escrevam suas respostas no 
quadro.

• Peça aos jovens que leiam Alma 
5:14–30 ou assistam ao vídeo “As 
Coisas Como Realmente São” ou 
analise o discurso do Presidente 
Dieter F. Uchtdorf, “Os Misericordio-
sos Obterão Misericórdia”. Peça-lhes 
que façam uma lista de algumas das 
perguntas que Alma, o Élder Bednar 
ou o Presidente Uchtdorf usaram ao 
ensinar. Como essas perguntas nos 
ajudam a aprender? Peça aos jovens 
que pensem em maneiras pelas quais 
eles podem usar perguntas da pró-
xima vez que forem convidados a 
fazer um discurso.

• Demonstre aos jovens algumas 
das “Formas Criativas de Utilizar 
Perguntas” na página 70 de Ensino, 
Não Há Maior Chamado, ou outras que 
você consiga lembrar. (Considere 
usar perguntas sobre como posso, 
tornar-me mais semelhante a Cristo). 
Peça aos jovens que identifiquem o 
que você fez para apresentar as per-
guntas e faça uma lista dessas ideias 
no quadro. Peça a eles que pensem 
em outras maneiras criativas de usar 
perguntas e que pratiquem em duplas 
ou pequenos grupos.

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como usar as per-
guntas durante o ensino? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles 
têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Dica de ensino

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



Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador fez perguntas 
às pessoas a quem Ele 
ensinava, que levavam 
à reflexão e ponderação 
profundas. Por causa de 
Seu amor, elas sentiam 
segurança para dizer o que 
pensavam e falar do que 
sentiam. Como você pode 
criar um ambiente na sala 
de aula em que os jovens 
se sintam à vontade para 
responder a perguntas?



Recursos Selecionados

Extraído de “Os Misericordiosos Obterão Misericórdia”, 
Dieter F. Uchtdorf, A Liahona, maio de 2012, p. 70

Meus queridos irmãos e irmãs, considerem estas 
perguntas como um teste pessoal:

Você guarda ressentimento contra alguém?

Você fala da vida dos outros, mesmo que possa ser 
verdade?

Você exclui, afasta ou castiga outras pessoas por 
algo que tenham feito?

Você inveja alguém secretamente?

Deseja causar mal a alguém?

Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, 
talvez queira aplicar o sermão de duas palavras que 
preguei antes: Pare já!

Em um mundo pleno de acusação e inimizade, é 
fácil reunir pedras e atirá-las. Mas antes de pensar 
em fazer isso, lembremo-nos das palavras Daquele 
que é nosso Mestre e modelo: “Aquele que de entre 
vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra” 
(João 8:7).

Irmãos e irmãs, vamos abandonar nossas pedras.

Sejamos bondosos.

Perdoemos.

Falemos uns aos outros com mansidão.

Deixemos que o amor de Deus encha nosso coração.

“Façamos bem a todos” (Gálatas 6:10).

O Salvador prometeu: “Dai, e ser-vos-á dado; boa 
medida, recalcada, sacudida e transbordando (…) 
porque com a mesma medida com que medirdes 
também vos medirão de novo” (Lucas 6:38).

Não deveria essa promessa bastar para sempre 
empreendermos esforços em atos de bondade, per-
dão e caridade, em vez de termos qualquer compor-
tamento negativo?

Vamos nós, como discípulos de Jesus Cristo, pagar 
o mal com o bem (ver Mateus 5:39–41). Não vamos 
nos vingar ou permitir que a ira nos domine.

“Porque está escrito: Minha é a vingança; eu recom-
pensarei, diz o Senhor.

Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de 
comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. (…)

Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o 
bem” (Romanos 12:19–21).

Lembrem-se: no final, são os misericordiosos que 
obterão a misericórdia (ver Mateus 5:7).

Como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias, onde quer que estejamos, que 
sejamos conhecidos como aqueles que “[amam] uns 
aos outros” (João 13:35). 



OUTUBRO: TORNAR-SE MAIS SEMELHANTE A CRISTO

O que posso aprender com o 
exemplo do Salvador sobre o 
aprendizado do evangelho?
No aprendizado do evangelho, como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso 
exemplo perfeito. Porque foi perfeitamente obediente e submisso a Seu Pai, 
Ele pôde “[crescer] em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e 
os homens” (Lucas 2:52). Assim como o Salvador recebeu “graça por graça” 
(D&C 93:12), precisamos pacientemente buscar luz e conhecimento de Deus em 
nossos esforços para aprender o evangelho.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar os 
jovens que você ensina?

Lucas 2:40–52 (Jesus Cristo cresceu 
em sabedoria e espírito enquanto era 
criança)

João 5:30 (Jesus Cristo sempre pro-
curou fazer a vontade do Pai)

I Coríntios 2:14 (O homem natural 
não recebe as coisas do Espírito)

D&C 1:26–28; 112:10 (Se formos dis-
postos e humildes, o Senhor vai nos 
ensinar)

D&C 93:11–20 (Podemos receber graça 
por graça como fez o Salvador)

D&C 130:18–19 (Adquirimos conhe-
cimento e inteligência por meio da 
diligência e obediência)

Richard G. Scott, “Como Obter 
Conhecimento Espiritual”, A Liahona, 
janeiro de 1994, p. 95

Robert R. Steuer, “Dispostos a Apren-
der”, A Liahona, julho de 2002, p. 34

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que compartilhem 
algo que estão aprendendo sobre o 
Salvador em seu estudo pessoal. O 

que estão fazendo para tentar ser mais 
semelhantes a Ele?

Quais atributos de Cristo 
você acha que são impor-
tantes para o aprendizado 
do evangelho? Como 
desenvolver esses atribu-
tos ajudou você em seus 
esforços para estudar e 
ensinar o evangelho?

O que os jovens precisam 
entender sobre o Salva-
dor que vai ajudá-los a se 
tornarem melhores estu-
diosos do evangelho?



• Peça aos jovens que façam no 
quadro uma lista dos atributos de 
Jesus Cristo (para algumas ideias, veja 
Pregar Meu Evangelho, p. 133). Quais 
desses atributos os jovens acham que 

podem nos ajudar a ser melhores 
aprendizes do evangelho? Peça-lhes 
que expliquem suas respostas e deem 
exemplos das maneiras pelas quais o 
Salvador demonstrou esses atributos.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a compreender como desen-
volver atributos como os de Cristo pode ajudá-los a tornarem-se melhores aprendizes 
do evangelho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que 
melhor se adaptem a sua classe:

• Em classe, leiam uma ou mais das 
seguintes escrituras: Lucas 2:40–52; 
João 5:30; Doutrina e Convênios 
93:11–20. Peça aos jovens que pro-
curem nesses versículos as qualidades 
de bons aprendizes que o Salvador 
exemplificou. Peça-lhes que compar-
tilhem o que encontraram, e associem 
com outras qualidades de bons apren-
dizes que eles desejam desenvolver 
em sua própria vida.

• Escreva as seguintes referências das 
escrituras no quadro: João 5:30; D&C 
1:26–28; 112:10; 130:18–19. Peça a cada 
jovem que selecione uma das referên-
cias, leia-a e encontre nas escrituras 
um atributo de bons aprendizes. Por 
que esses atributos são importantes 
no aprendizado do evangelho? Peça 
aos jovens que planejem maneiras de 
aplicar esses atributos em seu estudo 
do evangelho.

• Peça a cada membro da classe que 
leia sobre os quatro princípios para 
adquirir conhecimento espiritual 
mencionados no discurso do Élder 

Richard G. Scott, “Como Adquirir 
Conhecimento Espiritual”. Peça 
aos jovens que compartilhem o que 
aprenderam com a mensagem do 
Élder Scott. De que maneiras o Salva-
dor exemplificava esses princípios? 
Peça-lhes que compartilhem maneiras 
pelas quais eles podem aplicar esses 
princípios em seu próprio aprendi-
zado do evangelho.

• Peça aos jovens que leiam o dis-
curso do Élder Richard R. Steuer, 
“Dispotos a Aprender”. Peça-lhes que 
selecionem um exemplo das escrituras 
que o Élder Steuer usa e que os inte-
ressa. Peça aos jovens que procurem 
a história nas escrituras (usando as 
referências do discurso), leiam mais 
sobre o assunto e compartilhem o 
que leram com o restante da classe. 
O que eles aprenderam sobre ser 
ensinável com essas histórias? Quais 
exemplos semelhantes de sua própria 
vida podem compartilhar? Como eles 
podem seguir esses exemplos em seu 
próprio estudo do evangelho?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como se tornar 
mais semelhantes a Cristo pode ajudá-los a serem melhores aprendizes do evangelho? 
Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma per-
gunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Técnicas de estudo do 
evangelho

Buscar os atributos de Jesus 
Cristo. Na primeira ativi-
dade desta lição, os jovens 
são incentivados a buscar 
os atributos de Cristo nas 
escrituras. Encoraje os 
jovens a fazê-lo sempre 
que lerem as escrituras. 
Eles podem perguntar-se: 
“O que eu aprendi sobre 
Jesus Cristo? O que preciso 
mudar em minha vida 
para me tornar mais pare-
cido com Ele?”



Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador amava aque-
les a quem ensinava. Ele 
orou por eles e os serviu 
continuamente. Como 
orar pelos jovens que 
você ensina e os serve os 
ajudará a sentir seu amor 
por eles? Como isso vai 
influenciar na qualidade 
de seu ensino?



Recursos Selecionados

Extraído de “Como Obter Conhecimento Espiritual”, 
Richard G. Scott, A Liahona, janeiro de 1994, p. 93

A humildade é fundamental para se obter conheci-
mento espiritual. Ser humilde significa ser ensinável. 
A humildade permite que sejamos guiados pelo Espí-
rito e ensinados por fontes inspiradas pelo Senhor, 
tal como as escrituras. As sementes do crescimento e 
do entendimento pessoais germinam e florescem no 
fértil solo da humildade. Seu fruto é o conhecimento 
espiritual para nos guiar agora e sempre.

Uma pessoa orgulhosa não é capaz de conhecer 
as coisas do Espírito. Paulo ensinou essa verdade, 
dizendo:

“Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, 
senão o Espírito de Deus. (…)

O homem natural não compreende as coisas do 
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não 
pode entendê-las, porque elas se discernem espiri-
tualmente” (I Coríntios 2:11, 14).

Uma vez que obter e usar um conhecimento útil 
requer muito esforço pessoal, não se pode bus-
car incessantemente exemplos de cada arena 
fascinante da vida. Portanto, deve-se selecionar 

cuidadosamente algumas áreas vitais onde concen-
trar a energia para aprender e compartilhar verda-
des essenciais. Sei que para obter conhecimento de 
grande valor requer um esforço pessoal extraordiná-
rio. Isso é especialmente verdadeiro quando temos o 
desejo de obter conhecimento espiritual.  
O  Presidente Kimball disse:

“Os tesouros do conhecimento tanto secular quanto 
espiritual são ocultos, mas apenas para aqueles que 
não pesquisaram e não se esforçaram devidamente 
para encontrá-los. (…) O conhecimento espiritual 
não é alcançado simplesmente pedindo; mesmo as 
orações não são suficientes. Ele requer persistên-
cia e dedicação de toda uma vida. (…) De todos 
os tesouros de conhecimento, o mais essencial é o 
conhecimento sobre Deus” (The Teachings of Spencer 
W. Kimball, pp. 389–390).

Brigham Young aprendeu a verdade cuidadosa-
mente ouvindo Joseph Smith e se esforçando para 
entender tudo o que era ensinado pela palavra, pelo 
exemplo ou pelo Espírito. A orientação resultante 
tem abençoado gerações. Isso condicionou Brigham 
Young a aprender verdades adicionais e comparti-
lhar muito mais do que ele havia recebido pessoal-
mente de Joseph Smith. Sigam seu exemplo.



VISÃO GERAL DA UNIDADE

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

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

Os esboços desta unidade vão ajudar os jovens a desenvolver habilidades de que pre-
cisarão para ser espiritualmente autossuficientes. Também aprenderão o que significa 
ser materialmente autossuficiente. Para vencer as tentações que enfrentam todos os 
dias, eles precisarão ter seu próprio testemunho — nem sempre poderão confiar no 
testemunho alheio. Você pode ajudá-los a encontrar respostas para perguntas sobre o 
evangelho e a ganhar seu próprio testemunho da verdade. Ao tornarem-se autossufi-
cientes, estarão mais bem preparados para servir e cuidar de outras pessoas que este-
jam em dificuldades.

Opções de esboços para este mês:

Como posso me tornar espiritualmente autossuficiente?
Como posso encontrar respostas para minhas próprias perguntas do evangelho?
Como posso aprender a tomar minhas próprias decisões?
Como estabelecer metas pode me ajudar a ser autossuficiente?
Como posso preparar-me para ser financeiramente autossuficiente?

Novembro: A Autossuficiência 
Espiritual e Material



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Como posso me tornar 
espiritualmente autossuficiente?
A autossuficiência espiritual é essencial para nosso bem-estar eterno. Quando 
somos espiritualmente autossuficientes, nosso testemunho não depende do 
testemunho de outras pessoas. Buscamos nossas próprias experiências espi-
rituais ao orarmos diariamente, estudarmos as escrituras e exercermos fé em 
Jesus Cristo. Recorremos ao Pai Celestial para receber auxílio para solucionar 
nossos problemas difíceis. Também somos capazes de fortalecer os outros em 
seus momentos de necessidade espiritual.

Preparar-se espiritualmente

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

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

Mórmon 9:27 (Devemos trabalhar por 
nossa própria salvação)

Morôni 10:3–5 (Podemos conhecer a 
verdade por nós mesmos)

D&C 58:26–28 (Somos nossos pró-
prios árbitros para realizar retidão)

D&C 130:18–19 (A diligência e a obe-
diência nos ajudam a adquirir conhe-
cimento e inteligência)

Dieter F. Uchtdorf, “O Poder de um 
Testemunho Pessoal”, A Liahona, 
novembro de 2006, p. 37

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

David A. Bednar, “Convertidos ao 
Senhor”, A Liahona, novembro de 
2012, p. 106

Vídeo: “Aqueles Que São Prudentes” 
(download indisponível); ver também 
o DVD Recursos Visuais de Doutrina e 
Convênios e História da Igreja

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

O que você tem feito para 
se tornar mais espiritual-
mente autossuficiente? 
Como você tem sido aben-
çoado por ser espiritual-
mente autossuficiente?

O que os jovens podem 
fazer para desenvolver a 
autossuficiência espiritual? 
Como os jovens serão 
beneficiados por se torna-
rem mais espiritualmente 
autossuficientes?



• Peça aos jovens que contem algo 
que fizeram recentemente para aplicar 
o que estão aprendendo na Escola 
Dominical ao seu estudo pessoal do 
evangelho.

• Peça a um aluno que leia o pará-
grafo do início desta lição e incentive 

os colegas a prestar atenção para 
identificar respostas para a pergunta 
“O que é autossuficiência espiritual?” 
Dê aos alunos alguns minutos para 
escrever suas respostas para a per-
gunta e deixe-os compartilhá-las.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a aprender a tornarem-se mais 
autossuficientes espiritualmente. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça aos jovens que leiam os seis 
primeiros parágrafos do discurso 
do Élder Robert D. Hales: “Lembrar 
Quem Somos: O Sacramento, o Tem-
plo e o Sacrifício no Serviço”, e que 
escrevam frases curtas que resumam 
o que leram. O que você acha que 
significa a expressão “desejo espiri-
tual”? Peça-lhes que reflitam sobre os 
desejos espirituais que têm. Peça-lhes 
que escolham uma das três perguntas 
do quinto parágrafo do discurso do 
Élder Hales e redijam uma resposta. 
Incentive-os a compartilhar a resposta 
com a classe.

• Peça a cada jovem que leia uma 
das escrituras sugeridas neste esboço. 
Depois de dar tempo aos jovens para 
lerem os versículos, separe-os em 
duplas e peça-lhes que entrevistem 
um ao outro, fazendo perguntas como 
as seguintes: O que dizia a escritura 
que você leu? O que você aprendeu 
sobre a autossuficiência espiritual 
nesses versículos? O que você foi 
inspirado a fazer devido ao que você 
leu? Dê aos jovens a oportunidade de 
entrevistar outros colegas.

• Peça aos jovens que leiam a seção 
intitulada: “Como Adquirimos um 
Testemunho?” do discurso do Presi-
dente Dieter F. Uchtdorft: “O Poder 
de um Testemunho Pessoal”. Por que 
é importante que cada um de nós 
tenha seu próprio testemunho? Peça 
que os jovens compartilhem como 
receberam seu próprio testemunho da 
veracidade do evangelho. Preste tes-
temunho das bênçãos que recebeu por 
ter seu próprio testemunho. Como 
parte deste debate, você pode ler esta 
declaração do Presidente Thomas S. 
Monson: “Para que sejamos fortes e 
suportemos todas as forças que nos 
empurram na direção errada ou todas 
as vozes que nos encorajam a tomar o 
caminho errado, precisamos ter nosso 
próprio testemunho. Quer tenham 
12 ou 112 anos — ou qualquer idade 
intermediária — vocês podem saber 
por si mesmos que o evangelho de 
Jesus Cristo é verdadeiro” (“Ouse 
Ficar Sozinho”, A Liahona, novembro 
de 2011, p. 60). Quais são algumas 
outras coisas que os jovens podem 
fazer para se tornarem autossuficien-
tes espiritualmente?

Técnicas de estudo do 
evangelho

Resumir. Na primeira 
atividade dessa lição, é 
pedido aos jovens que 
façam um resumo do que 
leram nos discursos da 
conferência geral. Isso vai 
ajudá-los a ter certeza de 
que entendem a mensa-
gem do discurso. É pedido 
também que eles prati-
quem a mensagem na vida 
deles; Eles podem praticar 
isso ao fazerem perguntas 
como “O que o Senhor 
quer que eu aprenda com 
esse discurso?” Incen-
tive os jovens a fazer isso 
sempre que estudarem um 
discurso da conferência.



• Peça aos jovens que leiam Mateus 
25:1–13 ou mostre o vídeo “Aqueles 
Que São Prudentes”. O que os jovens 
aprenderam sobre a autossuficiência 
espiritual com essa parábola? Como 
parte deste debate, peça aos jovens 
que leiam a seção intitulada: “Teste-

munho, Conversão e a Parábola das 
Dez Virgens” do discurso do Élder 
David A. Bednar: “Convertidos ao 
Senhor”. O que os jovens podem 
fazer para ter mais azeite em suas 
lâmpadas?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem como podem 
tornar-se espiritualmente autossuficientes? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil 
passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que estão inspirados a fazer depois do que aprenderam hoje. 
Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompanhar 
os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador confiava em 
Seus discípulos. Ele os pre-
parou e deu-lhes responsa-
bilidades importantes para 
ensinar, abençoar e servir 
ao próximo. Como você 
pode preparar os jovens 
para ensinar a outras pes-
soas o que aprendem?



Recursos Selecionados

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

O Salvador contou a Seus discípulos a história 
de um filho que saiu da casa do pai, que era rico, 
indo para um país distante, onde desperdiçou sua 
herança. Quando houve fome no país, o rapaz con-
seguiu um emprego humilde, alimentando porcos. 
Ficou tão faminto a ponto de querer comer as cascas 
que eram dadas aos animais.

Fora de casa, longe do lugar em que desejava estar, 
nas tristes condições em que se encontrava, algo 
de importância eterna aconteceu na vida daquele 
jovem. Citando as palavras do Salvador, “ele tornou 
em si” (Lucas 15:17). Lembrou-se de quem ele era, 
dando-se conta do que estava perdendo, e começou 
a desejar as bênçãos que estavam à disposição dele 
na casa do pai.

Ao longo da vida, mesmo nos momentos de escuri-
dão, desafios, tristezas ou pecado, podemos sentir 
o Espírito Santo lembrar-nos que somos realmente 
filhos de um Pai Celestial que cuida de nós, que nos 
ama, e podemos ansiar pelas sagradas bênçãos que 
só Ele pode nos dar. Nesses momentos, devemos 

esforçar-nos para lembrar quem somos e voltar para a 
luz do amor de nosso Salvador.

Essas bênçãos pertencem por direito a todos os 
filhos do Pai Celestial. O anseio por essas bênçãos, 
inclusive a de uma vida de felicidade e alegria, é 
uma parte essencial do plano do Pai Celestial para 
cada um de nós. O profeta Alma ensinou: “Mesmo 
que não tenhais mais que o desejo de acreditar, dei-
xai que esse desejo opere em vós” (Alma 32: 27).

À medida que nosso desejo espiritual aumenta, 
tornamo-nos espiritualmente autossuficientes. 
Como, então, ajudamos outras pessoas, nós mesmos 
e nossos familiares a aumentar o desejo que temos 
de seguir o Salvador e viver Seu evangelho? Como 
fortalecemos nosso desejo de arrepender-nos, de 
tornar-nos dignos e de perseverar até o fim? Como 
ajudamos nossos jovens e jovens adultos a permitir 
que esse desejo opere neles até que se convertam e 
se tornem verdadeiramente “[santos] pela expiação 
de Cristo?” (Mosias 3:19).

Tornamo-nos convertidos e espiritualmente autossu-
ficientes quando cumprimos fervorosamente nossos 
convênios — partilhando dignamente o sacramento, 
sendo dignos de uma recomendação para o templo 
e sacrificando-nos a serviço do próximo.



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Como posso encontrar respostas 
para minhas próprias perguntas 
do evangelho?
Aprender a responder nossas próprias perguntas do evangelho é parte da 
autossuficiência espiritual. A revelação ocorre frequentemente quando busca-
mos sinceramente respostas e temos fé na promessa feita pelo Salvador: “Pedi, 
e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mateus 7:7). 
Podemos encontrar respostas para nossas próprias perguntas sobre o evan-
gelho ao orarmos, estudarmos as escrituras e as palavras dos profetas vivos e 
buscarmos a orientação do Espírito Santo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar os 
jovens a buscar respostas para suas perguntas do evangelho?

1 Néfi 15:2–11 (Lamã e Lemuel tinham 
dúvidas, mas não consultaram o 
Senhor)

Alma 40:1–12; Éter 2:18–23; Joseph 
Smith—História 1:10–18 (Exemplos 
de pessoas que procuraram respostas 
para suas perguntas)

D&C 6:14–15 (O Espírito pode ilumi-
nar nossa mente se consultarmos o 
Senhor)

D&C 9:8–9 (Quando temos perguntas, 
devemos estudá-las bem em nossa 

mente e então perguntar ao Senhor se 
é correto)

Jeffrey R. Holland, “Eu Creio, 
Senhor”, A Liahona, maio de 2013, 
p. 93

Dieter F. Uchtdorf, “O Reflexo na 
Água”, Serão do SEI para os jovens 
adultos, 1º de novembro de 2009; ver 
também o vídeo do discurso

“O Livro de Mórmon Responde as 
Perguntas da Alma”, Pregar Meu 
Evangelho, 2004, pp. 111–112

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

Qual é a importância de 
buscar respostas a pergun-
tas em seu aprendizado do 
evangelho? De que forma 
você encontrou respostas 
para suas perguntas?

Que perguntas os jovens 
tem a respeito do evange-
lho? O que você pode fazer 
para incentivar os jovens a 
buscar respostas para suas 
perguntas do evangelho?



• Peça aos jovens que contem como 
algo que aprenderam em determi-
nada situação (estudo pessoal, noite 
familiar, seminário e assim por diante) 
os ajudou a compreender algo que 
aprenderam em outro contexto.

• Peça aos jovens que façam uma 
lista de perguntas que as pessoas 
costumam fazer sobre a vida ou 

a religião (há exemplos em Pregar 
Meu Evangelho, página 111). O que o 
Senhor espera que façamos quando 
temos perguntas? Incentive a classe a 
pensar sobre essas perguntas durante 
a lição. Não passe muito tempo em 
classe tentando responder a essas per-
guntas, mas concentre-se no ensino de 
princípios que vão ajudar os jovens a 
buscar respostas por conta própria.

Aprender juntos

Cada atividade a seguir pode ajudar os jovens a aprender a encontrar respostas para 
suas próprias perguntas do evangelho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça aos jovens que leiam as 
seguintes escrituras: Mateus 7:7; D&C 
6:14–15; 9:7–9. Faça com a classe uma 
lista dos princípios ensinados nesses 
versículos sobre perguntar e receber 
respostas. Por que o Senhor nem sem-
pre responde a nossas perguntas de 
modo completo ou imediato? Conte 
aos jovens sobre alguma ocasião em 
que você teve uma pergunta sobre o 
evangelho e recebeu uma resposta. 
Peça aos jovens que contem experiên-
cias semelhantes.

• Peça aos jovens que pensem em 
pessoas das escrituras que fizeram 
perguntas que levaram a revelações 
(se necessário, oriente-os a consultar 
as escrituras sugeridas neste esboço). 
Peça aos jovens que leiam a respeito 
dessas pessoas das escrituras e identi-
fiquem quais perguntas elas fizeram, 
como buscaram respostas e quais 
respostas receberam. Peça-lhes que 
relatem à classe o que aprenderam. 
Que outros princípios sobre fazer 
perguntas eles podem aprender com 
essas experiências? Como os jovens 

podem aplicar esses princípios a suas 
próprias perguntas?

• Peça à classe que venha prepa-
rada para ler a história em Marcos 
9:14–27, ou a leia para a classe. Separe 
a classe em três grupos, e dê a cada 
grupo uma das três observações do 
Élder Jeffrey R. Holland a respeito da 
história em seu discurso, “Eu Creio, 
Senhor”. Como eles podem usar as 
observações do Élder Holland quando 
eles ou outras pessoas tiverem dúvi-
das ou perguntas sobre o evangelho?

• Escreva no quadro as seguintes per-
guntas: Por que o Senhor deseja que 
sejamos um povo que faz perguntas? 
Qual é a diferença entre fazer per-
guntas sobre o evangelho e duvidar 
de sua veracidade? Peça aos jovens 
que procurem respostas para essas 
perguntas na seção intitulada: “É 
Verdade?” do discurso do Presidente 
Dieter F. Uchtdorf, “O Reflexo na 
Água”. O que mais eles aprenderam 
com essa seção do discurso do Presi-
dente Uchtdorf?

Dica de ensino

Pense em contatar com 
vários dias de antecedên-
cia um membro da classe 
para convidá-lo para ensi-
nar parte ou toda a lição. 
Incentive os jovens a usar 
esses esboços de aprendi-
zado para se preparar para 
ensinar.



• Com a classe inteira, leia os quatro 
primeiros parágrafos de “O Livro 
de Mórmon Responde as Perguntas 
da Alma”, em Pregar Meu Evange-
lho (página 111). Peça a cada aluno 
que escolha uma das perguntas da 
lista que eles (ou algum conhecido) 
tenham feito. Dê tempo aos jovens 

para que leiam a passagem do Livro 
de Mórmon citada para as perguntas 
escolhidas. Peça-lhes que relatem as 
respostas que encontrarem e expli-
quem como podem usar o Livro de 
Mórmon para ajudar outras pessoas a 
responder a perguntas semelhantes.

Depois de fazer uma das atividades acima, peça aos jovens que examinem as perguntas 
que anotaram no início da aula. Dê-lhes a oportunidade de planejar maneiras de buscar 
respostas para suas perguntas. Se possível, deixe-os começar a procurar respostas nas 
escrituras, nas palavras dos profetas vivos, em Para o Vigor da Juventude e em 
outros recursos da Igreja.

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem como encontrar 
respostas para suas próprias perguntas sobre o evangelho? Eles têm mais alguma per-
gunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Peça aos jovens que compartilhem quaisquer impressões que tiveram durante a aula. O 
que eles vão fazer para encontrar respostas para suas próprias dúvidas do evangelho? 
Incentive-os a compartilhar o que aprenderem nas próximas aulas.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador incentivou 
aqueles que Ele ensinou 
a meditar sobre as escri-
turas e usá-las a fim de 
encontrar respostas para 
suas próprias dúvidas. 
Como os jovens que você 
ensina serão abençoados 
ao aprenderem a encontrar 
respostas para suas per-
guntas do evangelho?



Recursos Selecionados

Extraído de “O Reflexo na Água”, Dieter F. Uchtdorf, 
serão do SEI para jovens adultos, 1º de novembro de 2009

Agora, a próxima questão: Como encontrar res-
postas para as dúvidas e perguntas? Como vocês 
podem saber que o evangelho é verdadeiro? Há 
algum problema em termos dúvidas a respeito da 
Igreja ou de sua doutrina? Meus queridos jovens 
amigos, somos um povo questionador porque 
sabemos que as dúvidas nos conduzem à verdade. 
Foi assim que a Igreja começou: com um rapaz que 
tinha dúvidas. Na verdade, não sei como podemos 
descobrir a verdade sem fazer perguntas. Nas escri-
turas, raramente encontramos uma revelação que 
não foi dada em resposta a uma pergunta. Sempre 
que uma pergunta surgia, e Joseph Smith não tinha 
certeza de qual era a resposta, ele procurava o 
Senhor, e o resultado foram as maravilhosas reve-
lações de Doutrina e Convênios. Muitas vezes, o 
conhecimento que Joseph recebia ia muito além da 
pergunta original. Isso acontece porque o Senhor 
pode responder não apenas às perguntas que faze-
mos, mas o mais importante é que Ele pode respon-
der às perguntas que deveríamos ter feito. Vamos 
dar ouvidos a essas respostas!

O trabalho missionário da Igreja se baseia em pes-
quisadores sinceros que fazem perguntas genuínas. 
O questionamento é a base do testemunho. Alguns 
podem sentir-se envergonhados ou indignos por 
terem dúvidas a respeito do evangelho, mas não 
precisam se sentir assim. Fazer perguntas não é um 
sinal de fraqueza; é algo que precede o crescimento.

Deus ordena que procuremos resposta para nos-
sas dúvidas (ver Tiago 1:5–6) e pede apenas que 

busquemos “com um coração sincero e com real 
intenção, tendo fé em Cristo” (Morôni 10:4). Se 
fizermos isso, a verdade de todas as coisas pode ser 
manifestada a nós “pelo poder do Espírito Santo” 
(Morôni 10:5).

Não tenham medo; façam perguntas. Sejam curio-
sos, mas não duvidem! Apeguem-se sempre à fé e 
à luz que já receberam. Como vemos de maneira 
imperfeita na mortalidade, nem todas as coisas farão 
sentido agora. Na verdade, acho que se tudo fizesse 
sentido para nós, isso seria uma prova de que tudo 
fora inventado por uma mente mortal. Lembrem-se 
de que Deus disse:

“Os meus pensamentos não são os vossos pensa-
mentos, nem os vossos caminhos os meus cami-
nhos. (…)

Porque assim como os céus são mais altos do que a 
terra, assim são os meus caminhos mais altos do que 
os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais 
altos do que os vossos pensamentos” (Isaías 55:8–9).

No entanto, vocês sabem que um dos propósitos 
da mortalidade é o de que vocês se tornem mais 
semelhantes ao Pai Celestial, em pensamento e ação. 
Desse ponto de vista, buscar respostas para suas 
dúvidas é algo que pode levá-los para mais perto 
de Deus, fortalecendo seu testemunho em vez de 
abalá-lo. É verdade que a “fé não é (…) um perfeito 
conhecimento” (Alma 32:21), mas se vocês exerce-
rem fé e colocarem em prática os princípios do evan-
gelho todos os dias sob quaisquer circunstâncias, 
provarão os doces frutos do evangelho e por esses 
frutos conhecerão a veracidade dele (ver Mateus 
7:16–20; João 7:17; Alma 32:41–43).



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Como posso aprender a tomar 
minhas próprias decisões?
Uma parte importante da autossuficiência é aprender a tomar nossas pró-
prias decisões. O Pai Celestial está disposto a nos guiar, mas nem sempre nos 
diz exatamente o que fazer. Ele nos deu o arbítrio e espera que usemos nosso 
conhecimento, nossa experiência e fé para guiar nossas próprias decisões. 
Podemos depois Lhe pedir que nos confirme se nossa decisão é correta.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a aprender princípios do evangelho relativos à tomada de decisões?

Alma 37:37 (Devemos aconselhar-nos 
com o Senhor)

D&C 9:7–9 (O Pai Celestial nos guia 
em nossas decisões depois de as ter-
mos estudado em nossa mente)

D&C 58:26–29 (Não precisamos ser 
compelidos em todas as coisas, deve-
mos ocupar-nos zelosamente numa 
boa causa)

Dallin H. Oaks, “Bom, Muito Bom, 
Excelente”, A Liahona, novembro de 
2007, p. 104

Robert D. Hales, “Para o Sacerdócio 
Aarônico: Preparação para a Década 
Decisiva”, A Liahona, maio de 2007, 
p. 48

Richard G. Scott, “O Dom Celestial da 
Oração”, A Liahona, maio de 2007, p. 8

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que pensem em 
acontecimentos da atualidade mun-
dial que ilustrem a importância da 
autossuficiência espiritual ou material.

• Leiam juntos Doutrina e Convênios 
58:26–29. Por que o Senhor não deseja 
“[compelir-nos] em todas as coisas”? 

Peça aos jovens que façam no quadro 
uma lista das decisões importantes 
que podem vir a tomar ao longo dos 
próximos dez anos. Peça aos jovens 
que pensem em como as coisas que 
aprenderam nesta aula podem ajudá-
los a tomar essas decisões.

Quais são algumas deci-
sões importantes que você 
tomou? Como tomou essas 
decisões? Como o Senhor 
o ajudou?

Que decisões importantes 
os jovens enfrentam? Que 
princípios do evangelho 
podem ajudá-los a tomar 
essas decisões?



Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a entender como tomar suas 
próprias decisões. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades  
que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça aos jovens que leiam Doutrina 
e Convênios 9:7–9 e Alma 37:37 e que 
reflitam sobre como podem aplicar os 
conselhos do Senhor contidos nesses 
versículos às decisões importantes 
que tomarão nos próximos anos. O 
que significa “[aconselhar-se] com 
o Senhor” sobre essas decisões? O 
que significa “[estudá-las] bem em 
[nossa] mente”? Peça aos jovens que 
compartilhem seus pensamentos e 
quaisquer experiências que tenham 
tido ao aconselharem-se com o Senhor 
para tomar decisões. Compartilhe 
também suas próprias experiências e 
seu testemunho.

• Peça aos jovens que atentem ao que 
aprenderam sobre tomar decisões ao 
lerem a história do Élder Robert D. 
Hales sobre o piloto de caça que não 
quis fazer o treinamento no simulador 
(em seu discurso: “Para o Sacerdócio 
Aarônico: Preparação para a Década 
Decisiva”). Peça-lhes que compar-
tilhem o que acharam. Peça a cada 
jovem que leia um dos parágrafos do 
discurso do Élder Hales que começa 
com Agora é o momento e peça-lhes 
que compartilhem com a classe o que 
o Élder Hales os aconselha a fazer 
e como as escolhas que eles fazem 
agora afetarão as escolhas que podem 
fazer mais tarde na vida.

• Peça aos jovens que leiam a seção I 
no discurso do Élder Dallin H. Oaks, 
“Bom, Muito Bom, Excelente”, e 

digam o que foi ensinado sobre tomar 
decisões. Que critérios os jovens 
podem usar para distinguir entre o 
que é bom, muito bom e excelente? 
(Você pode usar a seguinte declaração 
do Élder Oaks: “Temos de renun-
ciar a algumas coisas boas em prol 
de outras muito boas ou excelentes, 
pois elas desenvolvem a fé no Senhor 
Jesus Cristo e fortalecem a família”.) 
Escreva no quadro os títulos Bom, 
Muito Bom e Excelente e peça aos 
jovens que escrevam escolhas que se 
encaixem em cada categoria (caso pre-
cisem de exemplos, oriente-os a con-
sultar a seção IV do discurso do Élder 
Oaks). Como os jovens aplicarão o 
que aprenderam com esta atividade 
às decisões que eles têm de tomar?

• Separe a classe em dois grupos. 
Peça a um deles que leia a seção 
intitulada: “Como Você Deve Orar?” 
do discurso “O Dom Celestial da 
Oração”, do Élder Richard G. Scott, e 
peça ao outro grupo que leia a seção 
intitulada: “Como as Orações São 
Respondidas?” Peça-lhe que encon-
trem respostas para as perguntas 
contidas nos títulos das seções que 
estão lendo e debatam com o grupo o 
que acharam. Em seguida, peça a um 
grupo que ensine a outro grupo o que 
eles aprenderam sobre buscar a orien-
tação do Senhor ao tomar decisões. 
Peça-lhes que digam o que farão para 
aplicar esses conselhos ao tomar suas 
próprias decisões.

Técnicas de estudo do 
evangelho

Ponderar. Na primeira 
atividade dessa lição, os 
jovens são convidados a 
refletir como uma passa-
gem de escritura se aplica 
às decisões importantes 
que eles precisam tomar. 
Reflita — como reservar 
um tempo para pensar 
profundamente em algo 
que lemos ou ouvimos 
— pode nos ajudar a 
receber a inspiração do 
Espírito. Um boa maneira 
de refletirmos é fazendo 
perguntas a nós mesmos 
a respeito do que estamos 
lendo. Incentive os jovens 
a dedicar um tempo para 
reflexão durante seu 
estudo pessoal das escri-
turas.



Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem como tomar 
suas próprias decisões? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador preparou-Se 
para realizar Sua missão 
orando, jejuando e bus-
cando o auxílio de Seu 
Pai Celestial. Como você 
pode seguir o exemplo do 
Salvador ao preparar-se 
para ensinar?



Recursos Selecionados

Extraído de “Bom, Muito Bom, Excelente”, A Liahona, 
novembro de 2007, p. 104

Devemos começar por reconhecer a realidade de 
que o mero fato de algo ser bom não quer dizer 
que tem que ser feito. O número de coisas boas 
que poderiam ser realizadas ultrapassa em muito 
o tempo disponível para sua execução. Algumas 
coisas são melhores, e são elas que merecem atenção 
prioritária em nossa vida.

Jesus ensinou esse princípio na casa de Marta. 
Enquanto ela estava “distraída em muitos serviços” 
(Lucas 10:40), sua irmã Maria, “assentando-se (…) 
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra” (versículo 
39). Quando Marta reclamou que sua irmã deixara 
todo o trabalho para ela, Jesus elogiou Marta por 
sua diligência (versículo 40), porém ensinou: “Mas 
uma só [coisa] é necessária; e Maria escolheu a boa 
parte, a qual não lhe será tirada” (versículos 41–42). 
Marta tinha motivos legítimos para ficar “ansiosa 
e afadigada com muitas coisas” (versículo 41), mas 
aprender o evangelho com o Mestre dos mestres era 
ainda mais “necessário”. Outras escrituras também 
ensinam que algumas coisas trazem mais bênçãos 
do que outras (ver Atos 20:35; Alma 32:14–15). (…)

Ao refletirmos sobre várias escolhas, convém lem-
brar que não basta que algo seja bom. Há outras 
escolhas melhores, muito boas, e outras melhores 
ainda, excelentes. Mesmo que determinada escolha 
seja mais difícil, caso o seu valor seja maior, isso a 
tornará a melhor de todas.

Pensem em como usamos nosso tempo nas escolhas 
que fazemos quanto a ver televisão, jogar video-
games, navegar na Internet ou ler livros e revistas. 
Claro que é bom participar de diversões saudáveis 
ou obter informações interessantes; mas nem todas 
as coisas dessa natureza merecem a porção da nossa 
vida que lhes dedicamos. Algumas são melhores, 
e outras, melhores ainda. Quando o Senhor nos 
mandou buscar conhecimento, exortou-nos: “Nos 
melhores livros buscai palavras de sabedoria” (D&C 
88:118; grifo do autor). (…)

Estes são outros exemplos de escolhas entre o que é 
bom, o que é muito bom e o que é excelente:

É bom pertencer à Igreja verdadeira do Pai Celestial, 
obedecer aos Seus mandamentos e cumprir todos os 
nossos deveres. Mas para ser ainda melhor, exce-
lente, precisamos fazer isso com amor e sem arro-
gância. Nas palavras de um belo hino, precisamos 
“coroar o bem [que fazemos] com a fraternidade”, 
dando amor e atenção a todos a quem influenciar-
mos ao longo da vida.

Para nossas centenas de milhares de mestres fami-
liares e professoras visitantes, sugiro que visitar as 
famílias sob nossa responsabilidade é bom; fazer 
uma visita breve, na qual ensinemos doutrinas e 
princípios é melhor, é muito bom; mas fazer a dife-
rença na vida de quem visitamos é melhor ainda, é 
excelente. Fazer uma reunião é bom, ensinar um prin-
cípio é melhor, é muito bom, mas fazer uma reunião 
que mude a vida dos participantes é excelente!



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Como estabelecer metas pode 
me ajudar a ser autossuficiente?
Metas significativas e planejamento cuidadoso podem nos ajudar a reali-
zar a obra que o Senhor tem para realizarmos. Estabelecer nossas próprias 
metas para nossa vida é uma parte importante de tornar-nos autossuficientes. 
Envolve mais do que meros desejos ou sonhos. Como o Presidente Thomas S. 
Monson ensinou: “Só o desejo não faz as coisas acontecerem. O Senhor espera 
que pensemos. Espera nossas ações. Espera que trabalhemos. Espera nosso 
testemunho e nossa dedicação” (“Ao Resgate”, A Liahona, julho de 2001, p. 57). 
Quando planejamos em espírito de oração e trabalhamos diligentemente para 
atingir nossas metas, o Senhor magnifica nossos esforços e nos ajuda a atingir 
nosso potencial.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar 
os jovens a aprender a importância de estabelecer metas para se tornarem 
autossuficientes?

I Reis 18:21; Mateus 6:24 (Não pode-
mos servir a dois senhores)

Filipenses 3:13–14 (Podemos empe-
nhar-nos para alcançar nossas metas 
e prosseguir com firmeza em direção 
a elas)

2 Néfi 32:9 (Devemos buscar a orien-
tação do Senhor em tudo o que 
fizermos)

Alma 34:32–33 (Esta vida é o tempo 
para nos prepararmos para encontrar 
Deus)

D&C 58:27–29 (Devemos ocupar-nos 
zelosamente em boas causas)

Dieter F. Uchtdorf, “O Poder de um 
Testemunho Pessoal”, A Liahona, 
novembro de 2006, p. 37

L. Tom Perry, “Elevar Nossos 
Padrões”, A Liahona, novembro de 
2007, p. 48

“Como Estabelecer Metas”, Pregar 
Meu Evangelho, 2004, p. 156

Vídeo: “Uma Obra em Andamento”

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

Que metas pessoais você 
traçou ao longo de sua 
vida? O que fez para 
alcançá-las? Como alcan-
çar metas lhe ajudou a 
se tornar mais autossufi-
ciente?

Você está ciente de quais 
são as metas estabelecidas 
pelos jovens? Como você 
pode incentivá-los a traçar 
metas dignas?



• Peça aos jovens que contem expe-
riências vividas recentemente que 
tenham reforçado uma verdade do 
evangelho que estejam aprendendo.

• Compartilhe com os jovens algu-
mas metas pessoais que estabeleceu 
em sua vida. Inclua metas tanto de 

longo quanto de curto prazo. Expli-
que como você decidiu estabelecer 
essas metas, o que fez para alcançá-
las e como seu empenho abençoou 
sua vida. Incentive os jovens a contar 
experiências semelhantes que tenham 
vivido.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a se tornar mais autossufi-
ciente aprendendo a estabelecer metas pessoais. Seguindo a orientação do Espírito, 
selecione uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Dê à metade da classe a designação 
de ler a história do Presidente Dieter 
F. Uchtdorf sobre o aprendizado de 
inglês (de seu discurso “O Poder de 
um Testemunho Pessoal”) e à outra 
metade a designação de ler a história 
do Élder L. Tom Perry sobre a prática 
de salto em altura de seu filho (de seu 
discurso “Elevar Nossos Padrões”). 
Peça aos jovens que resumam suas 
respectivas histórias para o restante 
da classe e expliquem o que aprende-
ram com elas sobre o estabelecimento 
de metas. Peça-lhes que compartilhem 
histórias semelhantes de sua própria 
vida. Como eles vão praticar o que 
aprenderam com essas histórias para 
se tornarem mais eficientes em estabe-
lecer e alcançar metas?

• Pergunte aos jovens quais são 
algumas de suas metas e por que é 
importante ter metas. Peça aos jovens 
que leiam “Como Estabelecer Metas” 
em Pregar Meu Evangelho, p. 156, à 
procura de respostas para essa per-
gunta e peça-lhes que relatem o que 
acharam. Com a permissão do bispo 
ou do presidente do ramo, peça aos 
missionários de tempo integral ou um 
ex-missionário que explique a impor-

tância de estabelecer metas na obra 
missionária. Como o fato de apren-
der agora a estabelecer metas pode 
ajudar os jovens a serem melhores 
missionários? Pense na possibilidade 
de convidar outros membros da ala 
para conversar com os jovens sobre a 
importância de estabelecer metas em 
outras fases da vida.

• Peça aos jovens que façam uma 
lista de suas metas pessoais. Examine 
com os jovens as diretrizes para esta-
belecer metas da página 156 de Pregar 
Meu Evangelho. Quais dessas diretri-
zes iriam ajudar os jovens a alcançar 
as metas que alistaram? Peça-lhes 
que escolham uma de suas metas e 
anotem as maneiras de aplicar essas 
diretrizes para ajudá-los a alcançá-la. 
Peça a alguns jovens que comparti-
lhem o que escreveram.

• Peça aos jovens que leiam Doutrina 
e Convênios 58:27–29 e peça-lhes 
que façam uma lista de metas que 
gostariam de estabelecer a fim de 
“[ocupar-se] zelosamente numa boa 
causa” e “realizar muita retidão”. 
Incentive-os a mostrar sua lista a um 
colega e explicar o que estão fazendo 

Dica de ensino

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



ou podem fazer agora para alcançar 
essas metas. Peça-lhes que leiam as 
escrituras adicionais sugeridas neste 
esboço e falem sobre as ideias que 
surgirem no decorrer da leitura sobre 
o estabelecimento de metas.

• Mostre o vídeo “Uma Obra em 
Andamento” e dê aos jovens alguns 
minutos para anotar o que apren-
deram com o vídeo sobre traçar e 
alcançar metas. Peça-lhes que com-

partilhem suas ideias com a classe. 
Por que Tyler optou por levar avante 
sua meta de servir missão, mesmo 
que para isso precisasse interromper 
sua meta de jogar basquete? (Como 
parte do debate, você pode querer 
ler I Reis 18:21 e Mateus 6:24.) Peça 
aos jovens que pensem em algo que 
eles são apaixonados. Eles já tiveram 
de escolher entre essa paixão e outra 
meta louvável? O que eles aprende-
ram com o exemplo de Tyler?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles compreendem como estabelecer 
metas pessoais? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo dis-
cutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador amava aqueles 
a quem ensinava. Conhe-
cia seus interesses, suas 
esperanças e seus desejos, 
bem como o que acontecia 
em sua vida. O que você 
pode fazer para entender 
os interesses e as necessi-
dades dos jovens que você 
ensina? Como isso vai 
influenciar sua maneira de 
ensiná-los?



Recursos Selecionados

“Como Estabelecer Metas”, Pregar Meu Evangelho, 
2004, p. 156

As metas expressam o desejo de nosso coração e 
nossa visão do que podemos realizar. É por meio de 
metas e planos que nossas esperanças são trans-
formadas em ação. O estabelecimento de metas e o 
planejamento são atos de fé. Em espírito de oração, 
estabeleça metas que estejam em harmonia com o 
mandamento do Salvador de “[fazer] discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 28:19).

Estabeleça metas para cada indicador-chave. Você 
também pode estabelecer metas para seu desen-
volvimento pessoal. Faça tudo o que estiver ao 
seu alcance para cumprir suas metas, respeitando, 
porém, o arbítrio das outras pessoas. A medida final 
de seu sucesso não é apenas o cumprimento da 
meta, mas o serviço que você presta e o progresso 
que as pessoas alcançam. As metas são uma maneira 
de ajudá-lo a fazer com que muitas coisas boas 
sejam realizadas entre os filhos do Pai Celestial. Elas 
não devem ser usadas visando reconhecimento.

Uma ponderada reflexão sobre as metas irá ajudá-lo 
a ter uma clara orientação e resultará em dias reple-
tos de atividades que ajudarão as pessoas a fortale-
cerem sua fé no Salvador e seu progresso em direção 
ao batismo, confirmação e plena atividade na Igreja. 
Metas desafiadoras o ajudarão a trabalhar de modo 
eficaz e o incentivarão a esforçar-se ao máximo e 
a crescer. Siga as diretrizes abaixo ao estabelecer 
metas:

•	 Siga	o	Espírito.

•	Enfoque	os	indicadores-chave.

•	Enfoque	pessoas.	Embora	utilize	números,	seja	
capaz de confirmar os números com o nome das 
pessoas, sempre que possível.

•	 Seja	específico	e	realista,	mas	estabeleça	metas	
que o façam esforçar-se ao máximo.

•	Estabeleça	metas	semanais	e	diárias.

•	Estabeleça	metas	para	o	estudo	pessoal	e	o	
estudo com o companheiro, inclusive o estudo do 
idioma, se estiver aprendendo algum outro.

•	Avalie	seu	progresso	a	cada	dia,	a	cada	semana	
e após cada período de seis semanas. Quando 
deixar de cumprir uma meta, avalie seu esforço e 
procure meios de cumprir a meta. Se necessário, 
ajuste suas expectativas.

Em dado momento, seus líderes podem estabe-
lecer padrões de excelência que visam elevar sua 
visão e aumentar sua fé. As metas da missão, zona 
e distrito irão ajudá-lo a esforçar-se ao máximo, 
trabalhar eficazmente e atingir níveis mais elevados 
de desempenho. Elas não devem ser usadas como 
quotas que imponham metas específicas para você e 
seu companheiro.

“Estou plenamente convencido de que se não estabelecer-
mos metas na vida e aprendermos a dominar as técnicas 
para alcançarmos nossas metas, podemos chegar a uma 
idade avançada e rever nossa vida, percebendo que atingi-
mos apenas parte de nosso pleno potencial. Se aprender-
mos a dominar os princípios do estabelecimento de metas, 
seremos então capazes de fazer uma grande diferença nos 
resultados que alcançaremos nesta vida” (M. Russell 
Ballard, Pregar Meu Evangelho, p. 156).



NOVEMBRO: A AUTOSSUFICIÊNCIA ESPIRITUAL E MATERIAL

Como posso me preparar 
ser financeiramente para ser 
financeiramente autossuficiente?
O Senhor nos abençoou com recursos e espera que sejamos mordomos sábios 
para administrá-los. Ele quer que sejamos financeiramente autossuficientes 
para que possamos prover para nós mesmos e servir ao próximo. Para isso, 
devemos pagar o dízimo e as ofertas, evitar dívidas desnecessárias, usar um 
orçamento e viver dentro de nossas posses.

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e outros recursos ajudarão os jovens a compreender a importância da 
autossuficiência financeira e a prepará-los para um viver previdente?

Malaquias 3:10–11 (As bênçãos do 
dízimo)

2 Néfi 9:30, 51; Jacó 2:13–14, 17–19; 
Alma 1:29–30; 4:6–8 (Devemos usar as 
riquezas para abençoar o próximo)

D&C 19:35 (O Senhor compara as 
dívidas à escravidão)

Robert D. Hales, “Tornar-se Prove-
dores Prudentes Temporal e Espiri-
tualmente”, A Liahona, maio de 2009, 

p. 7; ver também o vídeo “Tornar-se 
Provedores Prudentes”

“Dívidas”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 
57–58

“Dízimos e Ofertas”, Para o Vigor da 
Juventude, 2011, pp. 38–39

Preparar Todas as Coisas Necessárias: 
Finanças da Família, livreto, 2007

Seção Finanças do site LDS.org

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que compartilhem 
algo que aprenderam recentemente 
em seu estudo pessoal das escrituras.

• Peça aos jovens que expliquem 
como certas ferramentas podem ser 
úteis ou perigosas, dependendo de 
como elas são usadas (como uma 

Como sua vida foi aben-
çoada por ter seguido os 
conselhos dos líderes da 
Igreja quanto à autossufi-
ciência financeira? Por que 
você acredita que a autos-
suficiência é um princípio 
importante do evangelho 
restaurado?

O que os jovens precisam 
aprender sobre a necessi-
dade de cuidar de si mes-
mos e de outras pessoas? 
Como eles e sua futura 
família serão abençoados 
por seguirem o conselho 
de ser financeiramente 
autossuficientes?



ratoeira, martelo, ou caixa de fósforos; 
você pode levar um desses objetos 
para servir de auxílio visual). Mostre 
aos jovens uma quantia em dinheiro 
e peça-lhes que expliquem os usos 

positivos e negativos do dinheiro. 
Como ele pode ser usado para aben-
çoar as pessoas e levar adiante a obra 
do Senhor?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a entender a importância da 
autossuficiência financeira. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Escreva a seguinte declaração do 
Élder Robert D. Hales no quadro: “As 
três palavras mais amáveis são ‘Eu 
te amo’, e as quatro palavras mais 
carinhosas (…) são ‘Não estamos 
em condições’”. Peça aos jovens que 
leiam a história do Élder Hales que 
queria comprar um vestido para a 
esposa (em seu discurso, “Tornar-se 
Provedores Prudentes Temporal e 
Espiritualmente”) ou mostre o vídeo: 
“Tornar-se Provedores Prudentes”. 
Peça aos jovens que pensem e com-
partilhem quais são as possíveis 
razões para o Élder Hales afirmar que 
as quatro palavras mais carinhosas 
são: “Não estamos em condições”. 
Que bênçãos advêm por vivermos 
dentro de nossas posses? Como os 
jovens podem seguir o exemplo da 
irmã Hales? Como o exemplo dela 
pode ajudá-los quando são tentados a 
viver acima de suas posses?

• Peça aos jovens que façam duas 
listas no quadro: uma com o que o 
mundo nos diz e outra com o que o 
Senhor nos diz sobre dinheiro. Peça-
lhes que leiam as escrituras sugeridas 
neste esboço à procura de coisas que 
podem acrescentar à lista. Pergunte 
aos jovens o que eles podem fazer 
agora para começar a viver de acordo 

com o que o Senhor ensina sobre 
dinheiro. Peça aos jovens que escre-
vam suas ideias no quadro. Faça com 
que cada jovem pegue uma ideia da 
lista que queiram começar a trabalhar 
esta semana. Peça-lhes que compar-
tilhem seus planos, se estiverem à 
vontade para fazê-lo.

• Peça a um aluno que leia D&C 
19:35. Por que o Senhor compara as 
dívidas à escravidão? Peça aos jovens 
que leiam “Dívidas” em Sempre Fiéis. 
Peça à metade da classe que procure 
as razões que temos para evitarmos 
dívidas e à outra metade que pro-
cure conselhos sobre como sair das 
dívidas. Peça-lhes que ensinem uns 
aos outros o que aprenderam e por 
que sentem que é importante para o 
Senhor que nós não façamos dívidas. 
Como nossa espiritualidade é afetada 
pelo modo que administramos nosso 
dinheiro?

• Pergunte aos jovens o que acham 
que a Primeira Presidência diria sobre 
como administrar nossas finanças. 
Escreva suas respostas no quadro. Dê 
a cada aluno um exemplar do livreto 
Preparar Todas as Coisas Necessárias: 
Finanças da Família. Leiam a mensa-
gem da Primeira Presidência juntos. 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Busca de doutrina. Nessa 
seção, os jovens são convi-
dados a buscar escrituras 
para saber o que o Senhor 
ensina sobre dinheiro. 
Ao lerem as escrituras, 
peça-lhes que busquem 
a doutrina (ou verdades 
eternas) que a escritura 
ensina. Incentive-os a se 
perguntarem coisas como 
“O que eu aprendi sobre 
a doutrina? É diferente 
do que pensei ou aprendi 
no passado? Inspira-me 
a mudar algo em minha 
vida?” Incentive os jovens 
a usar perguntas seme-
lhantes em seu estudo 
pessoal das escrituras.



Que conselhos a Primeira Presidência 
nos dá sobre finanças? Que bênçãos 
eles prometem? Dê a cada aluno a 
designação de ler um dos tópicos de 
“O Essencial nas Finanças da Famí-
lia” e resumi-lo com suas próprias 

palavras para o restante da classe. 
Como os jovens podem aplicar esses 
princípios agora? Compartilhe expe-
riências que teve ao aplicar esses prin-
cípios e peça aos jovens que façam o 
mesmo.

Depois de fazer uma das atividades acima, deixe alguns minutos da aula para os jovens 
começarem a preencher a “Folha de Orçamento” do livreto Preparar Todas as Coisas 
Necessárias: Finanças da Família. Eles podem preencher a folha com sua renda real 
ou usar números fictícios. Incentive-os a pedir conselhos e orientação aos pais.

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entendem a importância da 
autossuficiência financeira bem o suficiente para explicar a outras pessoas? Eles têm 
mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos. Por exemplo, você poderia pedir-lhes que comparti-
lhem suas experiências no início da aula da próxima semana.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ajudava Seus 
discípulos a descobrir 
lições do evangelho em 
suas próprias experiências 
e no mundo a seu redor. 
Que experiências ou exem-
plos do cotidiano você 
pode utilizar para ajudar 
os jovens a ver os benefí-
cios espirituais da autossu-
ficiência financeira?



Recursos Selecionados

Trechos de Preparar Todas as Coisas Necessárias: 
Finanças da Família (folheto, 2007)

MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA

Prezados irmãos e irmãs:

Os santos dos últimos dias vêm sendo aconselhados 
há muitos anos a preparar-se para cada dificuldade 
e a ter algum dinheiro de reserva. Fazer isso eleva 
imensamente sua segurança e seu bem-estar. Toda 
família tem a responsabilidade de suprir suas pró-
prias necessidades na medida do possível.

Incentivamos a todos, independentemente da parte do 
mundo em que vivem, a preparar-se para a adversi-
dade examinando sua situação financeira. Exortamos 
vocês a serem frugais em suas despesas e controlados 
ao fazerem compras a fim de evitarem dívidas. Paguem 
as dívidas o mais rápido possível e livrem-se desse cati-
veiro. Economizem algum dinheiro regularmente para 
que, gradualmente, tenham uma reserva financeira.

Pedimos que sejam sábios ao armazenarem man-
timentos e água e ao fazerem uma poupança. Não 
cheguem a extremos; não é prudente, por exemplo, 
fazer dívidas para conseguir um armazenamento 
imediato. Com planejamento cuidadoso, com o 
passar do tempo, organizem um estoque de manti-
mentos e uma reserva financeira.

Se tiverem pago suas dívidas e possuírem uma 
reserva financeira, mesmo que seja pequena, vocês e 
sua família vão se sentir mais seguros e terão mais paz 
no coração. Que o Senhor os abençoe e à sua família 
em seu empenho relacionado às finanças da família.

A Primeira Presidência

O ESSENCIAL NAS FINANÇAS DA FAMÍLIA

PAGUE O DÍZIMO E AS OFERTAS

As finanças bem-sucedidas começam com o paga-
mento honesto do dízimo e com uma generosa 

oferta de jejum. O Senhor prometeu que abriria as 
janelas do céu e derramaria grandes bênçãos sobre 
aqueles que pagassem o dízimo e as ofertas fiel-
mente (ver Malaquias 3:10).

EVITE DÍVIDAS

Gastar menos dinheiro do que se recebe é essencial 
para a segurança financeira. Evite as dívidas, com 
a exceção daquelas destinadas a comprar uma casa 
simples, pagar os estudos ou outras necessidades 
vitais. Poupe o dinheiro para comprar o que precisar. 
Se tiver dívidas, pague-as o mais rápido possível.

PREPARE UM ORÇAMENTO

Mantenha um registro de suas despesas. Anote-as 
e examine-as mensalmente. Decida como reduzir 
os gastos com coisas que não são essenciais. Utilize 
essas informações para preparar um orçamento 
familiar. Planeje quanto dará em doações para a 
Igreja, quanto economizará, o que gastará com 
alimentação, casa, contas de serviços públicos, trans-
porte, roupas, seguro e assim por diante. Discipli-
ne-se para viver dentro de seu orçamento.

FAÇA UMA POUPANÇA

Gradualmente faça uma poupança e utilize-a 
somente para emergências. Se economizar um 
pouco de dinheiro regularmente, ficará surpreso 
com quanto vai acumular com o passar do tempo.

ENSINE OS MEMBROS DA FAMÍLIA

Ensine os princípios de administração financeira 
aos membros da família. Envolva-os na criação do 
orçamento e de metas de finanças familiares. Ensine 
os princípios do trabalho árduo, da frugalidade e da 
poupança. Enfatize a importância do estudo tanto 
quanto possível.



VISÃO GERAL DA UNIDADE

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

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

Os jovens em sua classe foram enviados à Terra nessa época específica para ajudar a 
preparar o mundo para a Segunda Vinda do Salvador. Eles têm dons e talentos espe-
ciais que o Senhor quer que eles usem para ajudar a edificar Seu reino e para compar-
tilhar Seu evangelho. As lições nesta unidade vão ajudá-los a desenvolver esses dons 
enquanto se preparam para se tornar líderes e professores na Igreja e no reino de Deus.

Opções de esboços para este mês:

Como posso aprender a servir de modo mais eficaz na Igreja?
Como posso me tornar um líder melhor?
Como posso me tornar um professor melhor?
Quais são algumas maneiras eficazes de compartilhar o evangelho com outras pessoas?
Como posso compreender os símbolos usados para ensinar a respeito da Segunda Vinda?
O que posso aprender nas escrituras que me ajuda na preparação para a Segunda Vinda?

Dezembro: A Edificação do Reino 
de Deus nos Últimos Dias



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso aprender a servir de 
modo mais eficaz na Igreja?
Quando o Senhor nos chama para servir, Ele também nos qualifica para ser-
virmos fielmente. Quando aprendemos quais são nossas responsabilidades e 
as cumprimos com diligência, o Senhor magnifica nossos esforços. Também 
somos abençoados em nossos chamados quando seguimos o conselho dos líde-
res da Igreja. Dessa maneira participamos com Ele na edificação de Seu reino e 
no serviço aos Seus filhos.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você sente inspi-
rado a dizer aos jovens?

Jeremias 1:5–9; Mosias 2:11; Moisés 
6:31–34 (Profetas que receberam 
forças do Senhor para cumprir seus 
chamados)

João 15:16; Regras de Fé 1:5 (Deus nos 
chama por meio de revelação para 
servir)

Jacó 1:17–19; D&C 4; 107:99; 121:34–36 
(Como podemos agir com toda a dili-
gência em nossos chamados)

D&C 25 (Emma Smith é aconselhada 
a cumprir suas responsabilidades)

Thomas S. Monson, “O Chamado 
do Salvador para Servir”, Ensign e A 
Liahona, agosto de 2012, p. 4

Henry B. Eyring, “Estar à Altura 
do Chamado”, Ensign e A Liahona, 
novembro de 2002, p. 75

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que compartilhem 
uma experiência recente que tiveram 
ao ensinar o evangelho. O que eles 

acham que fizeram corretamente? O 
que gostariam de melhorar?

Como o Senhor o ajuda 
enquanto você se esforça 
para cumprir seu cha-
mado? Que experiências 
você poderia contar aos 
jovens?

Dentre os jovens que você 
ensina, quais têm chama-
dos? Por que é importante 
que eles aprendam agora 
a servir eficazmente na 
Igreja?



• Peça aos jovens que falem sobre 
qualquer chamado que tiveram na 
Igreja. Quais eram as responsabilida-
des deles? O que eles acharam difícil 

ou desafiador no chamado? De que 
modo o Senhor os ajudou? Comparti-
lhe uma experiência própria e preste 
seu testemunho.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir podem ajudar os jovens a aprender a servir de modo 
mais eficaz na Igreja. Seguindo a orientação do Espírito Santo, selecione uma ou mais 
atividades que melhor se adaptem a sua classe.

• Peças a todos os membros da 
classe que leiam uma das escrituras 
sugeridas neste esboço e procurem os 
princípios que o Senhor ensina sobre 
cumprir chamados. Peça aos jovens 
que relatem o que acharam. O que 
essas escrituras os inspiram a fazer?

• Peça aos jovens que comparti-
lhem histórias das escrituras em que 
alguém recebeu uma designação 
difícil e teve a ajuda do Senhor (para 
obter algumas ideias, veja as escri-
turas sugeridas neste esboço). Caso 
seja possível, ajude-os a encontrar 
gravuras dessas histórias no Livro de 
Gravuras do Evangelho. O que os ins-
pira nessas histórias? O que aprende-
ram nessas histórias sobre cumprir os 
chamados?

• Peça aos jovens que leiam na 
mensagem do Presidente Thomas S. 
Monson, “O Chamado do Salvador 
para Servir”, procurando um trecho 
que possam ler aos demais sobre 
como servir fielmente nos chamados 
da Igreja. Peça-lhes que compartilhem 
suas citações explicando por que 
acharam o conselho do Presidente 
Monson importante. Como eles vão 
aplicar o que aprenderam em seus 
chamados atuais e no futuro?

• Leve uma lupa para a aula e per-
gunte aos jovens para que ela é usada. 
Pergunte-lhes o significado da pala-
vra magnificar. Por que eles acham 
que essa palavra é usada para descre-
ver como devemos servir em nossos 
chamados (na frase “magnificar nosso 
chamado”)? Peça-lhes que leiam 
o discurso do Presidente Henry B. 
Eyring, “Estar à Altura do Chamado” 
(começando com a frase “Há uma ter-
ceira coisa que você precisa saber”), 
procurando identificar como o Senhor 
nos magnifica quando servimos em 
um chamado. Peça-lhes que escrevam 
no quadro o que descobriram. Com-
partilhe uma experiência pessoal em 
que o Senhor magnificou você para 
cumprir seu chamado.

• Escreva no quadro os títulos 
Conselho e Promessas. Peça aos jovens 
que leiam Doutrina e Convênios 25 e 
identifiquem o conselho e as promes-
sas que o Senhor deu para Emma 
Smith com relação ao seu chamado. 
Peça-lhes que escrevam no quadro o 
que encontrarem. Como esse con-
selho e essas promessas podem se 
aplicar aos chamados que os jovens 
recebem? Peça aos jovens, que têm ou 
tiveram chamados, que compartilhem 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Encontrar princípios. A 
primeira atividade nesta 
seção convida os jovens 
a estudar as escrituras 
procurando princípios (ou 
verdades eternas) sobre o 
serviço no reino de Deus. 
Incentive-os a pergunta-
rem a si mesmos: “Quais 
princípios aprendi com 
essa passagem? Eles são 
diferentes do que eu pen-
sei ou aprendi no passado? 
Eles me inspiram a mudar 
alguma coisa em minha 
vida?” Encoraje os jovens a 
usarem perguntas pare-
cidas durante seu estudo 
pessoal das escrituras.



algo de que se lembrem sobre os 
 conselhos ou as promessas que 
receberam quando foram designa-
dos. Você pode também compartilhar 
o que você se lembrar. Como essas 
promessas foram cumpridas?

• Leia Doutrina e Convênios 
107:99 com a classe. Peça aos jovens 
que imaginem que receberam um 
 chamado específico na ala ou na 
estaca, e peça-lhes que digam qual 
é esse chamado (ver o “Quadro de 
Chamados” nas páginas 169–185 

no Manual 2: Administração da Igreja, 
2010). O que fariam para descobrir 
quais seriam suas responsabilidades 
nesse chamado? (Por exemplo, eles 
podem consultar as escrituras, o 
Manual 2, a Biblioteca de Treinamento 
de Liderança no site LDS.org, ou 
falar com uma pessoa que esteja 
servindo atualmente nesse chamado). 
Peça aos jovens que usem o tempo 
durante a aula ou durante a próxima 
semana para estudar o chamado e 
que, na aula da semana seguinte, 
compartilhem o que aprenderam.

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles entenderam como servir de modo eficaz na Igreja? Eles 
têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Busque o Espírito ao pensar em 
maneiras de acompanhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador confiou 
naqueles que O seguiam. 
Preparava-os e dava-lhes 
responsabilidades impor-
tantes de ensinar, abençoar 
e servir ao próximo. Quais 
oportunidades você pode 
oferecer aos jovens para 
ensinar uns aos outros?



Recursos Selecionados

Extraído de “Estar à Altura do Chamado”, Henry B. 
Eyring, A Liahona, novembro de 2002, p. 75

Há uma terceira coisa que você precisa saber: Assim 
como Deus o chamou e irá guiá-lo, Ele também irá 
magnificá-lo. Você precisará disso. Seu chamado 
sem dúvida suscitará oposição. Você está a serviço 
do Mestre. Você é representante Dele. Vidas eternas 
dependem de você. Ele enfrentou oposição e disse 
que isso aconteceria também com aqueles que Ele 
chamasse. As forças reunidas contra você tentarão 
não apenas frustrar seu trabalho mas também derru-
bá-lo. O Apóstolo Paulo descreveu isso da seguinte 
maneira: “Porque não temos que lutar contra a 
carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, 
contra as potestades, contra os príncipes das trevas 
deste século” (Efésios 6:12).

Haverá ocasiões em que você se sentirá assober-
bado. Uma das maneiras pelas quais você será 
atacado será pelo sentimento de que você não está à 
altura de seu chamado. Você não tem condições de 
atender a um chamado para representar o Salvador 
apenas com sua própria capacidade. No entanto, 
você tem acesso a bem mais do que suas habilidades 
naturais e não realizará seu trabalho sozinho.

O Senhor irá magnificar o que você disser e fizer aos 
olhos das pessoas a quem você serve. Ele enviará 
o Espírito Santo para manifestar-Se a elas que o 
que você disse é verdade. O que você disser e fizer 
levará esperança e orientará as pessoas muito além 
de suas capacidades naturais e sua própria com-
preensão. Esse milagre é uma característica da Igreja 
do Senhor em todas as dispensações. Isso é uma 

parte tão intrínseca ao seu chamado que você pode 
começar a não lhe dar o devido valor. (…)

O Senhor não apenas magnificará o poder de seu 
trabalho. Ele próprio trabalhará com você. O que Ele 
disse para quatro missionários, chamados pelo Pro-
feta Joseph Smith para realizar uma tarefa difícil, dá 
coragem a todos os que Ele chama em Seu reino: “E 
eu mesmo irei com eles e estarei em seu meio; e eu 
sou seu advogado junto ao Pai e nada prevalecerá 
contra eles” (D&C 32:3).

O Salvador é um ser ressurreto e glorificado, de 
modo que não pode estar fisicamente com cada um 
de Seus servos a todo momento. Mas Ele está per-
feitamente ciente de cada um deles e da situação em 
que se encontram, sendo capaz de intervir com Seu 
poder. É por isso que Ele pode prometer: “Quem 
vos receber, 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). (…)

Você pode ter a mais completa certeza de que sua 
capacidade será muitas vezes multiplicada pelo 
Senhor. Tudo que Ele pede de você é que faça o 
melhor que puder, de todo o coração. Faça-o com 
alegria e com a oração da fé. O Pai e Seu Amado 
Filho enviarão o Espírito Santo como seu compa-
nheiro para guiá-lo. Seu trabalho será magnificado 
na vida das pessoas que você serve. E quando olhar 
para trás e se lembrar dos momentos de serviço 
e sacrifício que hoje parecem difíceis, o sacrifício 
ter-se-á tornado uma bênção, e você saberá que viu 
o braço de Deus edificando aqueles que você serviu 
para Ele, e edificando você.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso me tornar um 
líder melhor?
Jesus Cristo é o exemplo perfeito de liderança justa. Os líderes na Igreja Dele 
seguem Seu exemplo ao amar e servir àqueles a quem lideram. Ao nos esfor-
çarmos em primeiro lugar para sermos discípulos fiéis, podemos então ajudar 
outras pessoas a desenvolver um forte testemunho e a se achegar mais ao Pai 
Celestial e a Jesus Cristo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você sente inspi-
rado a dizer aos jovens?

Êxodo 18:13–26 (Moisés recebe conse-
lho de Jetro sobre como ser um líder 
mais eficaz)

Mateus 20:20–28; 23:11; D&C 50:26 
(Líderes que agem como Cristo ser-
vem às pessoas a quem lideram)

João 13:4–15; 3 Néfi 18:16; 27:21, 27 
(Jesus Cristo é nosso exemplo de 
liderança)

Mosias 2:11–19 (O rei Benjamim serve 
a seu povo)

D&C 121:34–46 (Princípios de lide-
rança justa)

Thomas S. Monson, “Exemplos de 
Retidão”, Ensign e A Liahona, maio de 
2008, p. 65

Tad R. Callister, “Os Rapazes e o 
Poder do Sacerdócio”, Ensign ou 
A Liahona, maio de 2013

“Liderança na Igreja de Jesus Cristo”, 
Manual 2: Administração da Igreja,  
2010, p. 12

Fazer associações

Nos os primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coi-
sas que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, semi-
nário, outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los 
a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que compartilhem 
uma experiência pessoal que tiveram 
recentemente, a qual os fez lembrar-se 

de algo que estão aprendendo nas 
aulas da Igreja.

Pense em alguém que você 
conheça que seja um líder 
que age como Cristo. Que 
atributos de liderança essa 
pessoa possui? Como a 
liderança dela influenciou 
você e outras pessoas?

Por que os jovens precisam 
aprender a ser líderes? 
Que oportunidades eles 
têm para liderar — na 
Igreja, em seu lar e na sua 
comunidade?



• Mostre uma gravura do Salvador 
(ver, por exemplo, o Livro de Gravuras 
do Evangelho), e escreva a palavra 
líder no quadro. Peça aos jovens que 

escrevam no quadro outras palavras 
que lhes vêm à mente quando pensam 
em Jesus Cristo como um líder 
perfeito.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a aprender a tornar-se mais 
autossuficientes espiritualmente. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Peça à classe que leia Mateus 20:20–
28. O que o Salvador ensina a Seus 
Apóstolos sobre liderança no reino de 
Deus? Peça aos jovens que façam no 
quadro uma lista das semelhanças e 
diferenças entre a liderança no mundo 
e a liderança na Igreja. Como uma 
pessoa se torna líder em uma empresa 
ou em um país? E na Igreja? Quais são 
os atributos de liderança valorizados 
pelo mundo? E na Igreja? Como parte 
do debate, peça aos jovens a leiam as 
escrituras que ensinam os princípios 
da liderança cristã (como os sugeridos 
neste esboço). Por que é importante 
que os jovens entendam esses princí-
pios? Como eles vão usá-los em sua 
família? E no seu serviço na Igreja? E 
em sua comunidade?

• Selecione as seções do capítulo 3 
do Manual 2: “Liderança na Igreja de 
Jesus Cristo” que ensinam os prin-
cípios exemplificados pelo Salvador 
(como as seções 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5 e 3.3.6). Peça a cada jovem que 
leia uma dessas seções e pense em 
uma história da vida do Salvador que 
ilustre o princípio ensinado em sua 
seção (os jovens podem procurar no 
Livro de Gravuras do Evangelho, gravu-
ras 34–51, para ter algumas ideias). 
Peça-lhes que compartilhem tanto 
o que aprenderam no manual como 

na história em que pensaram. Quais 
exemplos desses princípios eles viram 
na própria vida?

• Leiam juntos 3 Néfi 27:21, 27. Peça 
aos jovens que pensem a respeito 
da mensagem dessas escrituras, 
enquanto você compartilha com eles 
a história do Presidente Thomas 
S. Monson sobre movimentar suas 
orelhas, no discurso “Exemplos de 
Retidão” (ou mostre o vídeo com 
essa parte do discurso dele). O que 
essa história ensina a cada jovem a 
respeito de liderança? Convide-os a 
ponderar que mensagens eles trans-
mitem às pessoas pelo modo como 
vivem. Incentive-os a compartilhar as 
experiências em que foram abençoa-
dos pelo exemplo de outro membro 
da classe. Que outros atributos de 
liderança eles veem uns nos outros?

• Peça a alguém da classe que colo-
que uma mochila. Encha a mochila 
com livros e outros objetos até que 
se torne muito pesada. Pergunte aos 
jovens como essa mochila pode repre-
sentar um chamado de liderança. 
Peça aos jovens que estudem Êxodo 
18:13–26 e encontrem o conselho que 
Moisés recebeu de Jetro a respeito 
de como ser um líder melhor. O que 
poderia ter acontecido se Moisés não 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Encontrar princípios. Um 
princípio é uma verdade 
eterna que orienta nos-
sas ações. Às vezes, os 
princípios são expressos 
claramente nas escrituras 
ou nas palavras dos pro-
fetas e, outras vezes, estão 
implícitos em histórias 
ou exemplos. Enquanto 
ensina aos jovens os 
princípios da liderança 
cristã, ajude-os a aprender 
a identificar esses princí-
pios, fazendo perguntas 
como: “O que aprendo nas 
escrituras que vai me aju-
dar a ser um líder melhor? 
Há alguma coisa aqui 
que nos ensina a ser mais 
semelhantes ao Salvador?” 
Incentive-os a procurar 
esses princípios enquanto 
estudam as escrituras.



tivesse seguido esse conselho? Peça 
aos jovens que imaginem que tenham 
sido designados a organizar uma 
conferência de jovens da estaca. Como 
eles aplicariam o conselho de Jetro 
nessa situação? Dê-lhes tempo para 
planejar sua conferência de jovens 
imaginária. A quem eles pediriam 
ajuda? O que eles pediriam a essas 
pessoas que fizessem?

• Escreva diversos princípios de 
liderança ensinados pelo Élder Tad R. 

Callister em: “Os Rapazes e o Poder 
do Sacerdócio” em pedaços de papel 
separados. Dê um papel para cada 
membro da classe e peça a ele ou ela 
que pesquise o artigo a fim de obter 
informações sobre o princípio desig-
nado. Peça aos membros da classe 
que compartilhem o que aprenderam 
com o Élder Callister sobre liderança. 
Incentive-os a compartilhar alguma 
experiência pessoal sobre esses 
 princípios.

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. O que eles entenderam sobre serem 
líderes melhores? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Pense em maneiras de acompa-
nhar os compromissos assumidos.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Reflita por um momento 
sobre o que sabe a respeito 
do Salvador. O que você 
percebe na forma como 
Ele ensina e lidera? Como 
Ele ajudou outras pessoas 
a aprender e a crescer? 
Como você pode seguir 
Seu exemplo de ensino 
e liderança para ajudar 
os jovens a aprender e a 
crescer? Como você pode 
inspirá-los a se tornarem 
líderes que agem como 
Cristo?



Recursos Selecionados

Extraído de “Exemplos de Retidão”, Thomas S. Monson, 
A Liahona, maio de 2008, p. 65

Muitos de vocês se lembram do Presidente N. Eldon 
Tanner, que serviu como conselheiro de quatro Pre-
sidentes da Igreja. Ele foi um exemplo inabalável de 
retidão durante toda a sua carreira na indústria, em 
seu serviço no governo do Canadá e constantemente 
em sua vida particular. Ele deixou-nos este inspi-
rado conselho:

“Nada trará maior alegria e sucesso do que viver de 
acordo com os ensinamentos do evangelho. Sejam 
um exemplo; sejam uma influência para o bem. (…)

Todos fomos preordenados para algum trabalho, 
como servos escolhidos [por Deus] a quem Ele 
conferiu o sacerdócio e o poder de agir em Seu 
nome. Lembrem-se sempre de que as pessoas estão 
olhando para vocês, para que as liderem, e vocês 
estão influenciando a vida delas, seja para o bem 
ou para o mal, e essa influência será sentida nas 
gerações vindouras”. (“For They Loved the Praise 
of Men More Than they Praise of God”, Ensign, 
novembro de 1975, p. 74.)

Meus irmãos, repito que, como portadores do 
sacerdócio de Deus, é nosso dever viver de modo a 
sermos exemplos de retidão para que as pessoas nos 
sigam. Ao ponderar qual seria a melhor maneira de 
darmos esse exemplo, lembrei-me de uma experiên-
cia pessoal ocorrida há alguns anos, quando assis-
tia a uma conferência de estaca. Durante a sessão 
geral, observei um rapaz sentado com a família 

no  primeiro banco da sede da estaca. Eu estava no 
púlpito. Com o transcorrer da reunião, comecei a 
notar que, se eu cruzasse uma perna sobre a outra, 
o menino fazia o mesmo. Se eu invertesse a posição 
e cruzasse a outra perna, ele me imitava. Quando 
eu apoiava as mãos no colo, ele fazia o mesmo. 
Apoiei o queixo na mão, e ele também o fez. Tudo 
que eu fazia, ele imitava. Isso prosseguiu até quase 
o momento de eu falar para a congregação. Decidi 
fazer um teste com ele. Olhei fixamente na direção 
dele, certo de que tinha sua atenção, e então fiz as 
minhas orelhas se mexerem. Ele tentou, em vão, 
fazer o mesmo, mas eu o pegara! Ele simplesmente 
não conseguia fazer com que as orelhas se mexes-
sem. Virou-se para o pai, que estava sentado a seu 
lado e sussurrou algo para ele. Apontou para as 
orelhas dele e depois para mim. Quando o pai olhou 
para mim, obviamente viu as minhas orelhas se 
mexendo, enquanto eu me mantinha solenemente 
de braços cruzados, sem mover um músculo. O 
pai voltou-se, curioso, para o filho, que admitiu a 
derrota. Por fim, sorriu para mim, embaraçado, e 
balançou os ombros.

Tenho pensado nessa experiência pessoal ao longo 
dos anos, refletindo sobre como temos a tendên-
cia de imitar o exemplo de nossos pais, líderes e 
colegas. O Profeta Brigham Young disse: “Jamais 
devemos permitir-nos fazer qualquer coisa que não 
estejamos dispostos a ver nossos filhos fazerem. 
Devemos dar-lhes o exemplo das coisas que dese-
jamos que imitem” (Deseret News, 21 de junho de 
1871, p. 235).



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso me tornar 
um professor melhor?
O ensino eficaz é uma parte importante da edificação do reino do Senhor, e 
todos temos muitas oportunidades para ensinar. Mesmo sem um chamado 
formal para ensinar, temos oportunidades de ensino em nossa família, com 
nossos vizinhos e amigos. Podemos nos tornar professores melhores ao avaliar 
honestamente nossos pontos fortes e fracos, ao buscar humildemente a ajuda 
do Senhor e ao procurar diligentemente desenvolver as habilidades e qualida-
des que mais importam para o ensino do evangelho.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a entender como podem se tornar professores melhores?

Éter 12:27 (O Senhor vai nos ajudar a 
tornar as coisas fracas em fortes)

D&C 42:14 (Precisamos ter o Espírito 
para ensinar)

D&C 88:78 (Ensinar diligentemente)

Dallin H. Oaks, “O Ensino do Evange-
lho”, A Liahona, janeiro de 2000, p. 94

“Elaborar um Plano para Melhorar 
o Ensino”, Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 24

“Ensinar o Evangelho”, Sempre Fiéis, 
2004, p. 64

“Ensinar à Maneira do Salvador”, 
Ensinar o Evangelho à Maneira do 
Salvador, 2012, p. 4

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que recontem uma 
lição favorita da noite familiar, do 
seminário ou da Igreja.

• Peça aos jovens que pensem a res-
peito de um professor favorito que os 
tenha inspirado a viver o evangelho. 
O que tornou esse professor eficaz? 

Como você foi abençoado 
por professores eficazes? O 
que você fez para se tornar 
um professor melhor?

Que oportunidades você 
pode proporcionar para 
os jovens ensinarem? 
Quais são os pontos 
fortes e fracos deles como 
professores?



Quais qualidades ele ou ela tinha que 
os jovens gostariam de imitar? Peça 
aos jovens que leiam a seção intitu-
lada: “Qualidades Mais Importantes” 
na página 26 de Ensino, Não Há Maior 

Chamado, e procurem outras qualida-
des de professores eficazes. Como os 
professores eficazes ajudam a edificar 
o reino de Deus?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a aprender a se tornar professo-
res melhores. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades que 
melhor se adaptem a sua classe:

• Separe a classe em três grupos e 
peça a cada um que leia uma das 
escrituras a seguir: Éter 12:27; D&C 
42:14; D&C 88:78. Peça-lhes que 
ponderem e debatam o que essas 
escrituras ensinam sobre tornar-nos 
professores melhores. Incentive-os a 
procurar as escrituras nas notas de 
rodapé desses versículos para terem 
mais ideias sobre como se tornar 
professores melhores e peça-lhes que 
compartilhem o que descobrirem. 
Peça aos jovens que leiam a seção 
intitulada: “Ensinar o Evangelho” em 
Sempre Fiéis (pp. 64–67) e a façam uma 
lista das maneiras pelas quais podem 
ser professores mais diligentes.

• Peça aos jovens que encontrem e 
façam no quadro uma lista dos seis 
princípios fundamentais do ensino na 
seção III do discurso do Élder Dallin 
H. Oaks: “O Ensino do Evangelho”. 
Peça-lhes que avaliem o quanto estão 
aplicando esses princípios em seu 
ensino. Peça aos jovens que escolham 
um desses princípios sobre o qual eles 
querem aprender mais ou melhorar 
seu próprio ensino. Peça-lhes que 
estudem esse princípio no discurso 
do Élder Oaks e compartilhem o que 
aprenderam e o que planejam fazer 

para aplicá-lo na próxima vez em que 
ensinarem outras pessoas.

• Separe a classe em dois grupos. 
Peça a um grupo que leia “Avaliar 
Seus Próprios Pontos Fortes e Fracos”, 
nas páginas 24–25 de Ensino, Não Há 
Maior Chamado e a outro grupo que 
leia “Fazer um Plano para o Aperfei-
çoamento” nas páginas 25–26. Peça-
lhes que debatam o que aprenderam 
em seu grupo e compartilhem com o 
outro grupo os pontos principais de 
seu estudo. Peça aos jovens que pen-
sem sobre uma experiência recente 
que tiveram ao ensinar (por exemplo: 
em uma noite familiar, em uma classe 
da Igreja ou como mestres familiares). 
Peça a todos os jovens que preencham 
um gráfico como o da página 25 a fim 
de fazerem um plano para aprimo-
rar-se como professores do evangelho.

• Escreva no quadro: “O que posso 
fazer para me tornar um professor 
melhor?” Peça aos jovens que leiam 
“Ensinar à Maneira do Salvador” em 
Ensinar o Evangelho à Maneira do Sal-
vador (pp. 4–5) procurando respostas 
para essa pergunta. Peça-lhes que 
compartilhem o que descobriram e as 
maneiras específicas pelas quais vão 
aplicar o que aprenderam no próprio 
ensino.

Técnicas de estudo do 
evangelho

Usar notas de rodapé. Na 
primeira atividade desta 
seção, os jovens são incen-
tivados a usar as notas 
de rodapé encontradas 
nas escrituras. Ajude-os a 
entender como as notas de 
rodapé podem aprofundar 
a compreensão do que 
estão lendo. Incentive os 
jovens a consultar as notas 
de rodapé com frequência 
para melhorar seu estudo 
pessoal das escrituras.



• Peça aos jovens que leiam “Méto-
dos de Ensino” em Sempre Fiéis e 
liste no quadro os métodos de ensino 
que eles encontrarem. Pergunte-lhes 
quando eles viram esses métodos 
serem usados? Peça a cada jovem que 

escolha uma das regras de fé, e passe 
alguns minutos da aula se preparando 
para ensiná-la a um grupo de crianças 
usando um dos métodos no quadro. 
Peça aos jovens que relatem o que 
prepararam.

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como podem se 
tornar professores melhores? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais 
tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Peça aos jovens que compartilhem quaisquer ideias que tiveram durante a aula. O que 
eles vão fazer para melhorar como professores? Incentive-os a contar suas experiências 
em uma aula futura.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador deu responsa-
bilidades importantes aos 
Seus discípulos para ensi-
nar, abençoar e servir ao 
próximo. Como os jovens 
vão ser abençoados ao 
terem oportunidades para 
ensinar a outras pessoas o 
que estão aprendendo?



Recursos Selecionados

Extraído de “O Ensino do Evangelho”, Dallin H. Oaks, 
A Liahona, janeiro de 2000, p. 94

Há muitas maneiras diferentes de ensinar, mas todo 
bom ensinamento baseia-se em certos princípios 
fundamentais. Sem querer ser exaustivo, desejo 
identificar seis princípios fundamentais do ensino 
do evangelho e tecer alguns comentários.

O primeiro é o amor. Ele se manifesta de duas 
formas. Quando recebemos um chamado para 
ensinar, devemos aceitá-lo e ensinar por causa de 
nosso amor a Deus, o Pai Eterno, e a Seu Filho, 
Jesus Cristo. Além disso, o professor do evangelho 
deve sempre ensinar seus alunos com amor. Somos 
ensinados que devemos orar “com toda a energia 
de [nosso] coração, [para que sejamos] cheios desse 
amor” (Morôni 7:48). O amor a Deus e a Seus filhos 
é a razão mais importante para prestarmos serviço. 
Os que ensinam com amor serão magnificados como 
instrumentos nas mãos do Senhor a quem servem.

Segundo: Um professor do evangelho, como o Mes-
tre a Quem servimos, concentra-se completamente 
naqueles que estão sendo ensinados. Sua concen-
tração total estará nas necessidades das ovelhas; no 
bem dos alunos. Um professor do evangelho não se 
concentra em si mesmo. Aquele que compreende 
esse princípio não verá seu chamado como um ato 
de simplesmente “dar aula”, pois essa definição 
contempla o ensino do ponto de vista do professor, 
não do aluno. (…)

Terceiro: Um professor bem qualificado do evan-
gelho ensina o material prescrito no curso, dando 
grande ênfase ao ensino da doutrina, dos princípios 
e convênios do evangelho de Jesus Cristo. Isso é 
ordenado em uma revelação moderna, em que o 
Senhor diz:

“Os (…) mestres desta igreja ensinarão os princípios 
de meu evangelho que estão na Bíblia e no Livro de 
Mórmon, no qual se acha a plenitude do evangelho.

E observarão os convênios e regras da igreja e cum-
pri-los-ão e estes serão seus ensinamentos, conforme 
forem dirigidos pelo Espírito” (D&C 42:12–13). (…)

Quarto: Um professor do evangelho irá se preparar 
diligentemente e se esforçar para usar os meios mais 
eficientes de apresentar as lições designadas. O novo 
curso “Ensinar o Evangelho” e as novas reuniões 
para aperfeiçoamento didático obviamente têm a 
intenção de auxiliar os professores nessa tarefa.

O quinto princípio fundamental do ensino do 
evangelho que desejo enfatizar é o mandamento do 
Senhor, citado anteriormente, de que os professo-
res do evangelho devem ensinar os “princípios de 
[seu] evangelho (…) conforme forem dirigidos pelo 
Espírito (…) e Se não [receberem] o Espírito, não 
[ensinarão]” (D&C 42:12–14). É privilégio e dever 
do professor do evangelho buscar o nível de disci-
pulado em que seus ensinamentos serão guiados e 
ratificados pelo Espírito, em vez de serem rigida-
mente selecionados e organizados de acordo com a 
conveniência e as qualificações pessoais. (…)

Isso nos leva ao sexto e último princípio sobre o 
qual falarei. Um professor do evangelho preo-
cupa-se com os resultados de seu ensinamento, e 
esse professor medirá o sucesso do ensinamento e 
testemunho pelo impacto que terão sobre a vida de 
seus alunos (ver “A Força da Doutrina”, Henry B. 
Eyring , A Liahona, julho de 1999, p. 85). O profes-
sor do evangelho jamais ficará satisfeito em apenas 
transmitir uma mensagem ou fazer um sermão. Um 
bom professor do evangelho quer ajudar na obra do 
Senhor de conceder a vida eterna a Seus filhos.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Quais são algumas maneiras 
eficazes de compartilhar o 
evangelho com outras pessoas?
Compartilhar o evangelho é responsabilidade de cada santo dos últimos dias. 
Devemos orar e procurar oportunidades para falar às outras pessoas a respeito 
do evangelho restaurado. Podemos “estar sempre preparados para responder 
com mansidão e temor a qualquer que [nos] pedir a razão da esperança que há 
em [nós]” (I Pedro 3:15).

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a entender como compartilhar o evangelho com as outras pessoas?

Mateus 28:19–20 (O Salvador ordenou 
a Seus discípulos que ensinassem o 
evangelho a todas as nações)

Romanos 1:16 (Paulo não se envergo-
nha do evangelho de Cristo)

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

I Pedro 3:15 (Estar pronto para respon-
der a perguntas sobre o evangelho)

D&C 1:23 (O evangelho é proclamado 
pelos fracos e pelos simples)

D&C 11:21 (Devemos nos preparar 
para pregar o evangelho procurando 
obter a palavra de Deus)

D&C 33:8–10 (Devemos abrir  
nossa boca)

D&C 88:81 (Somos ordenados a 
advertir nosso próximo)

D&C 100:5–8 (O Espírito Santo nos 
diz o que falar e presta testemunho 
das verdades do evangelho)

Neil L. Andersen, “É um Milagre”, 
Ensign ou A Liahona, maio de 2013

M. Russell Ballard, “Fé, Família, Fatos 
e Frutos”, Ensign e A Liahona, novem-
bro de 2007, p. 25.

Russell M. Nelson, “Sê o Exemplo dos 
Fiéis”, Ensign e A Liahona, novembro 
de 2010, p. 47.

Vídeo: ”Compartilhar Suas Crenças”

“Sete Sugestões Simples para 
Compartilhar o Evangelho” no site 
LDS.org

Que oportunidades você 
já teve de compartilhar o 
evangelho com outras pes-
soas? O que você fez para 
compartilhar o evangelho 
com outras pessoas?

Quais experiências os 
jovens tiveram ao com-
partilhar o evangelho? 
Que oportunidades estão 
disponíveis para os jovens 
compartilharem o evange-
lho?



Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que falem de 
alguma ocasião em que aprenderam 
um princípio do evangelho a partir 
das palavras ou ações de um amigo.

• Peça aos jovens que compartilhem 
algumas experiências recentes que 

tiveram ao falar do evangelho ou con-
sidere a possibilidade de contar uma 
experiência pessoal. O que os jovens 
aprendem dessas experiências que 
pode ajudá-los a falar do evangelho 
de modo mais eficaz?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a aprender a compartilhar o 
evangelho de modo mais eficaz. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais atividades que melhor se adaptem a sua classe:

• Escreva as seguintes perguntas no 
quadro: “Por que devemos comparti-
lhar o evangelho?” e “Como devemos 
compartilhar o evangelho?” Separe 
os jovens em dois grupos e peça-
lhes que encontrem as escrituras que 
respondam a essas perguntas (veja 
as escrituras sugeridas neste esboço; 
caso seja necessário, incentive os 
jovens a ler as escrituras mais de uma 
vez para garantir que eles entendam 
o que estão lendo). Peça-lhes que 
compartilhem o que descobriram e 
escrevam no quadro as respostas sob 
cada pergunta. Peça aos jovens que 
escolham algumas das respostas do 
quadro que eles vão tentar aplicar aos 
próprios esforços de compartilhar o 
evangelho.

• Leiam juntos como classe os pri-
meiros cinco parágrafos do  discurso 

do Élder M. Russell Ballard “Fé, 
Família, Fatos e Frutos”. Qual o 
conselho que o Élder Ballard dá a 
respeito de ajudar outras pessoas a 
entender nossas crenças? Peça aos 
jovens que estudem uma das quatro 
listas de declarações simples que o 
Élder Ballard sugere que usemos ao 
falar sobre a Igreja (fé, família, fatos 
ou frutos). Peça-lhes que pratiquem 
juntos em duplas a resposta para o 
convite: “Me fale um pouco sobre sua 
Igreja” usando as informações que 
aprenderam.

• Peça aos jovens que leiam a seção 
chamada “Membros Missionários” do 
discurso do Élder Russell M. Nelson 
“Sê o Exemplo dos Fiéis” ou “Sete 
Sugestões Simples para Compartilhar 
o Evangelho” no site LDS.org. Peça-
lhes que procurem os conselhos que 

Dica de ensino

“Às vezes, temos a ten-
dência de pensar no que 
vamos dizer em seguida, 
em vez de ouvir as pes-
soas. Certifique-se de estar 
com a atenção voltada 
para seu interlocutor, e não 
planejando sua próxima 
fala” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 67).



vão ajudá-los a serem mais eficazes 
ao falar do evangelho. Peça-lhes que 
compartilhem o que encontraram e 
debatam modos específicos para sua 
aplicação. Se possível, dê-lhes tempo 
para praticar durante a aula algumas 
coisas que aprenderam.

• Mostre o vídeo “Compartilhar 
Suas Crenças”, e peça aos jovens que 
relembrem situações em que eles 
observaram as pessoas usando de téc-
nicas para compartilhar o evangelho. 
Que outras maneiras eles poderiam 
imaginar? Dê-lhes tempo durante a 
aula para planejar maneiras de usar 
técnicas para compartilhar o evange-
lho com seus amigos e familiares.

• Separe a classe em dois grupos, 
e dê aos dois grupos uma cópia do 
discurso do Élder Neil L. Andersen: 
“É um Milagre”. Peça aos jovens que 
leiam o discurso juntos, a começar 
da frase: “Se vocês não são missio-
nários de tempo integral”, com um 
dos grupos procurando o conselho 
que o Élder Andersen dá para nos 
ajudar a compartilhar o evangelho 
de modo mais eficaz, e o outro grupo 
procurando as promessas que ele faz 
para os que agem assim. Peça-lhes 
que compartilhem o que encontraram. 
O que os jovens acham que podem 
fazer para aplicar o que o Élder 
Andersen ensina?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como devem com-
partilhar o evangelho? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Peça aos jovens que orem por oportunidades de compartilhar o evangelho com outras 
pessoas usando o que aprenderam na classe. Em uma aula futura peça aos jovens que 
falem das experiências que tiveram.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador foi um exem-
plo e um mentor para 
as pessoas a quem Ele 
ensinou. De que maneira 
o nosso exemplo pode ins-
pirar os jovens a comparti-
lhar o evangelho com seus 
amigos e familiares?



Recursos Selecionados

Extraído de “Sê o Exemplo dos Fiéis”, Russel M. Nelson, 
A Liahona, novembro de 2010, p. 47

Todo membro pode ser um exemplo para os fiéis. 
Irmãos, como seguidores de Jesus Cristo, cada um 
de vocês pode viver de acordo com Seus ensinamen-
tos. Vocês podem ter o “coração puro” e as “mãos 
limpas”, podem ter a “imagem de Deus gravada em 
seu semblante” (Alma, 5:19). Suas boas obras serão 
evidentes para as pessoas (ver Mateus 5:16; Alma 
7:24). A luz do Senhor pode iluminar seus olhos (ver 
Doutrina e Convênios 88:11). Por causa dessa luz, é 
melhor se prepararem para responder a perguntas. 
O Apóstolo Pedro aconselhou: “Estai sempre prepa-
rados para responder (…) a qualquer que vos pedir 
a razão da esperança que há em vós” (I Pedro 3:15).

Que a sua resposta seja calorosa e cheia de alegria, e 
que seja especificamente relevante para cada pessoa. 
Lembrem-se de que cada pessoa é um filho de Deus, 
desse mesmo Deus que quer muito que ela se quali-
fique para receber a vida eterna e voltar a estar com 
Ele um dia. Talvez seja você a pessoa que lhe abrirá 
a porta para a salvação e a compreensão da doutrina 
de Cristo (ver 2 Néfi 31:2, 21).

Depois dessa primeira resposta, estejam preparados 
para dar o próximo passo. Vocês podem convidar 
esse amigo a ir à Igreja com vocês. Muitos de nossos 
amigos não sabem que sua presença é bem-vinda 
nos prédios da Igreja. “Vinde, e vede” foi o convite 
do Salvador àqueles que queriam saber mais a Seu 
respeito (João 1:39). Um convite para ir a uma reu-
nião de domingo com vocês, ou para participar de 
uma atividade recreativa ou de serviço pode ajudar 
a dissipar mitos errôneos e a fazer com que os visi-
tantes se sintam mais à vontade entre nós. (…)

Vocês podem convidar um amigo a ler o Livro de 
Mórmon. Expliquem-lhe que não se trata de um 

romance nem de um livro de história, mas que é 
outro testamento de Jesus Cristo e que seu objetivo é 
o de “convencer os judeus e os gentios de que Jesus 
é o Cristo, o Deus Eterno, que se manifesta a todas 
as nações” (Página de rosto do Livro de Mórmon).
Esse livro tem o poder de tocar o coração e edificar 
a vida de quem honestamente procura a verdade. 
Sugiram a seu amigo que o leia em espírito de ora-
ção. (…)

Outra maneira de proclamarem o evangelho é 
convidar amigos a irem a sua casa para falar com os 
missionários de tempo integral. Esses missionários 
foram chamados e preparados para ensinar o evan-
gelho. Seus amigos, no conforto de sua casa e com 
seu apoio constante, podem começar a jornada para 
a salvação e exaltação. O Senhor disse: “Sois chama-
dos para efetuardes a reunião de meus eleitos; pois 
meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o 
coração” (Doutrina e Convênios 29:7). (…)

Nos dias de hoje, com a Internet, há muitas manei-
ras interessantes de fazer a obra missionária. Vocês 
podem convidar os amigos e vizinhos para conferi-
rem o novo site mormon.org. Caso tenham blogs ou 
redes de relacionamento, podem incluir atalhos para 
esse site. (…)

Todo seguidor exemplar de Jesus Cristo pode tor-
nar-se um membro missionário eficaz. Os membros 
e os missionários de tempo integral podem dar as 
mãos no trabalho de proporcionar as bênçãos do 
evangelho a amigos e vizinhos queridos. Muitos 
deles são filhos de Israel, que agora estão sendo 
coligados como prometido. Tudo isso faz parte da 
preparação para a Segunda Vinda do Senhor. Ele 
quer que cada um de nós seja verdadeiramente o 
exemplo dos fiéis.



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Como posso compreender os 
símbolos usados para ensinar a 
respeito da Segunda Vinda?
Quando o Salvador e Seus servos ensinavam sobre a Segunda Vinda, eles 
sempre usavam símbolos e parábolas. Podemos aprofundar nossa compreen-
são dos eventos que conduzem à Segunda Vinda ao aprender a interpretar o 
significado desses símbolos.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a entender os símbolos e as parábolas relacionadas com a Segunda Vinda?

Mateus 13:24–30; D&C 86:1–7 (A 
parábola do joio e do trigo)

I Tessalonicenses 5:2–8; II Pedro 
3:10–14; D&C 106:4–5; Joseph Smith—
Mateus 1:46–48 (A Segunda Vinda 
virá como um ladrão na noite)

Mateus 25:1–13; D&C 45:56–57; 63:54 
(A parábola das dez virgens)

D&C 45:34–39; Joseph Smith—Mateus 
1:38–39 (A parábola da figueira)

Joseph Smith—Mateus 1:49–54 (A 
Segunda Vinda é comparada ao 

senhor que visita o servo fiel e o  
servo mau)

Dallin H. Oaks, “Preparação para a 
Segunda Vinda”, Ensign e A Liahona, 
maio de 2004, p. 7

“Comparações e Atividades com 
Objetos”, Ensino, Não Há Maior 
 Chamado, 1999, p. 163

Vídeos: “Aqueles Que São Prudentes” 
(download não disponível), “Não Vos 
Assusteis”

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que façam uma 
lista das verdades do evangelho que 
já aprenderam e conversem sobre 

como elas se relacionam umas com as 
outras.

Quais símbolos e parábo-
las nas escrituras ajudaram 
você a entender melhor 
a Segunda Vinda? Como 
essas comparações o inspi-
raram a se preparar para a 
volta do Salvador?

Quais símbolos e parábo-
las sobre a Segunda Vinda 
podem ser de interesse 
para os jovens a quem 
você ensina? Como você 
pode ajudá-los a reconhe-
cer o cumprimento dessas 
profecias no mundo que os 
rodeia?



• Peça aos jovens que leiam a cita-
ção do Presidente Boyd K. Packer 
sobre usar comparações na seção 
intitulada: “Comparações e Ativida-
des com Objetos” na página 163 de 
Ensino, Não Há Maior Chamado. Como 

as comparações (como os símbolos 
e as parábolas) nos ajudam a enten-
der os princípios do evangelho? Que 
comparações das escrituras os jovens 
conhecem que nos ensinam sobre a 
Segunda Vinda?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a entender os símbolos usados 
para ensinar sobre a Segunda Vinda. Seguindo a orientação do Espírito Santo, selecione 
uma ou mais atividades que melhor se adaptem a sua classe.

• Peça aos jovens que leiam as escri-
turas deste esboço que descrevem a 
parábola das dez virgens (ou mostre o 
vídeo “Aqueles Que São Prudentes”). 
Peça aos jovens que criem duas colu-
nas em uma folha de papel e chamem 
as colunas de “Parábola das Dez Vir-
gens” e “Segunda Vinda” e analisem 
individualmente as comparações que 
o Salvador estava fazendo. Peça aos 
jovens que escrevam os componen-
tes da parábola na primeira coluna, 
como as virgens sábias, o Noivo e o 
óleo, e escrevam na segunda coluna 
o que essas coisas representam na 
Segunda Vinda. Se eles precisarem 
de ajuda, leia com eles: “A Parábola 
das Dez Virgens” (A Liahona, março 
de 2009, p. 20). Debatam juntos o que 
eles aprenderam e o que eles sentem 
inspirados a fazer depois de estudar 
essa parábola.

• Peça a cada um dos jovens que leia 
as referências de escritura incluídas 
neste esboço nas quais a Segunda 
Vinda de Jesus Cristo é comparada a 
um ladrão na noite. Peça aos jovens 
que debatam o que aprenderam 
sobre a Segunda Vinda. Para quem 
a Segunda Vinda será como um 
ladrão? O que as escrituras dizem que 

podemos fazer para estar prepara-
dos? Peça aos jovens que criem eles 
mesmos comparações que descrevam 
a Segunda Vinda e compartilhem suas 
comparações com a classe.

• Junto com a classe, leia Joseph 
Smith—Mateus 1:49–54. Peça aos 
jovens que debatam a diferença entre 
os dois servos. De que maneira há 
pessoas em nossos dias que se com-
portam como o servo mau? Quais 
foram as consequências das ações dos 
servos? Peça aos jovens que esco-
lham uma das escrituras nas notas 
de rodapé e a leiam. Peça-lhes que 
compartilhem alguma ideia nova que 
tiveram sobre sua comparação após 
lerem essas outras escrituras.

• Peça aos jovens que imaginem 
que um amigo expressou medo dos 
eventos que vão preceder a Segunda 
Vinda. O que eles diriam para esse 
amigo para lhe dar conforto? Mos-
tre o vídeo “Não Vos Assusteis”, e 
peça aos jovens que escrevam outras 
coisas que compartilhariam com seu 
amigo, inclusive escrituras. Peça-lhes 
que usem o que aprenderam em uma 
simulação de como confortar um 
amigo preocupado com a Segunda 
Vinda.

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Compreender os símbolos. 
Para compreender as 
parábolas e os símbolos 
das escrituras, os jovens 
precisam ser capazes de 
reconhecer símbolos, de 
identificar partes dos sím-
bolos e de interpretá-los. 
Um modo de reconhecer 
um símbolo é procurar 
palavras como parecer, 
ser comparável a, asseme-
lhar-se a, ser como ou como 
se fosse. Os jovens podem 
fazer depois uma lista das 
partes dos símbolos (como 
óleo, lâmpadas, virgens e o 
Noivo). Para interpretar os 
símbolos, eles podem con-
sultar outros recursos da 
Igreja (como A Liahona, os 
discursos de conferências e 
outras escrituras) e refletir 
sobre como o símbolo os 
ajuda a compreender um 
princípio do evangelho. 
Incentive-os a fazer isso 
sempre que encontrarem 
uma parábola ou um 
símbolo em seu estudo 
pessoal das escrituras.



• Peça à metade da classe que leia 
a seção III do discurso do Élder 
Dallin H. Oaks: “A Preparação para 
a Segunda Vinda” e peça à outra 
metade que leia a seção IV. Peça-lhes 
que identifiquem e compartilhem 
os símbolos relacionados à Segunda 
Vinda citados pelo Élder Oaks. O 
que esses símbolos representam? Dê 
tempo para os jovens escreverem as 

próprias respostas para as seguintes 
perguntas feitas pelo Élder Oaks: “E 
se o dia da Vinda fosse amanhã? (…) 
O que faríamos hoje? Que confissões 
faríamos? O que deixaríamos de 
fazer? Que problemas teríamos de 
resolver? A quem perdoaríamos? Que 
testemunhos iríamos prestar?” (A 
Liahona,, maio de 2004, p. 61).

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou as 
impressões eles têm? Eles entenderam as parábolas e os símbolos sobre a Segunda 
Vinda? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa 
doutrina?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer depois do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com essa inspiração. Que oportunidades os jovens 
têm para ensinar outras pessoas sobre os símbolos da Segunda Vinda?

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador contava his-
tórias simples, parábolas 
e exemplos da vida real 
compreensíveis a Seus dis-
cípulos. Ajudava-os a des-
cobrir lições do evangelho 
em sua própria experiência 
de vida e no mundo que 
os rodeava. Como você vai 
usar as parábolas e os sím-
bolos para ajudar os jovens 
a entender a Segunda 
Vinda?



DEZEMBRO: A EDIFICAÇÃO DO REINO DE DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

O que posso aprender nas 
escrituras que me ajuda na 
preparação para a Segunda 
Vinda?
Jesus Cristo nos prometeu que Ele vai retornar à Terra em poder e glória. Parte 
de nossa responsabilidade como santos dos últimos dias é nos prepararmos e 
ajudar o mundo a se preparar para a Segunda Vinda. Para os justos, a Segunda 
Vinda vai ser um dia de paz e triunfo. Não sabemos exatamente quando o 
Salvador virá novamente, mas ao estudar as profecias e observar os sinais da 
Sua vinda, fortaleceremos nosso testemunho da Segunda Vinda e estaremos 
preparados para quando Ele vier.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você sente inspi-
rado a dizer aos jovens?

Lucas 21:34–36 (Devemos vigiar e 
orar para permanecer dignos de estar 
diante do Senhor)

II Pedro 3:10–13 (Devemos aguardar e 
nos preparar para a vinda do Salva-
dor)

1 Néfi 22:17 (Os justos não precisam 
temer)

D&C 45:26–44; Joseph Smith—Mateus 
1:21–36 (Sinais da Segunda Vinda)

D&C 49:7; Joseph Smith—Mateus 1:40 
(Nenhum homem sabe nem a hora 
nem o dia em que o Senhor virá)

“A Segunda Vinda de Jesus Cristo”, 
Sempre Fiéis, 2004, pp. 176–177

Fazer associações

Nos primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a fazer associações entre as coisas 
que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (estudo pessoal, seminário, 
outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem ajudá-lo:

• Peça aos jovens que debatam os 
tópicos que estão aprendendo em 
seu estudo pessoal ou nas classes da 

Igreja. Que perguntas eles têm relati-
vas ao que estão aprendendo?

Que escrituras sobre a 
Segunda Vinda lhe trou-
xeram paz? O que está 
fazendo para se preparar 
para a Segunda Vinda?

Os jovens em sua classe 
usam os auxílios de estudo 
das escrituras com tranqui-
lidade? De que maneira o 
fato de aprender a estudar 
as escrituras vai abençoar 
os jovens?



• Mostre as gravuras do nascimento 
e da Segunda Vinda do Salvador (ver 
Livro de Gravuras do Evangelho, gra-
vura 30, gravura 66). Peça aos jovens 
que cantem, ouçam ou leiam o hino 
“Tão Humilde ao Nascer” (Hinos, nº 
115) e façam uma lista sob cada gra-
vura com as palavras e frases que eles 
encontrarem que descrevam como o 

Seu ministério terreno é diferente de 
Sua Segunda Vinda. Peça aos jovens 
que façam suas perguntas sobre a 
Segunda Vinda. Escreva as perguntas 
deles no quadro e incentive-os a pro-
curar as respostas enquanto estudam 
as escrituras sobre a Segunda Vinda 
encontradas nesta lição.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir pode ajudar os jovens a saber como se preparar para 
a Segunda Vinda. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais atividades 
que melhor se adaptem a sua classe:

• Escreva no quadro as seguintes 
perguntas sobre a Segunda Vinda: 
O que vai acontecer? O que posso 
fazer para me preparar? O que mais 
posso aprender? Peça aos jovens que 
procurem: “Segunda Vinda de Jesus 
Cristo” no Guia para Estudo das Escri-
turas e escolham várias escrituras para 
ler, procurando respostas para essas 
perguntas. Peça-lhes que comparti-
lhem o que encontrarem.

• Peça aos jovens que leiam: “A 
Segunda Vinda de Jesus Cristo” em 
Sempre Fiéis. Mostre aos jovens como 
cruzar as escrituras usando as referên-
cias citadas nesta seção. Eles podem 
cruzar as escrituras referentes a cada 
um dos eventos e sinais profetiza-
dos listados nas páginas 176–177. 
Por exemplo, para cruzar escrituras 
sobre “Sinais nos céus e na Terra”, 
eles podem ler Joel 2:30–31 e escrever 
na margem a referência da próxima 
escritura: Mateus 24:29–30. Na mar-
gem ao lado de Mateus 24:29–30, eles 
escreveriam D&C 29:14–16, e assim 

por diante. Incentive-os a encontrar 
outras escrituras sobre esse tópico 
para adicionarem ao encadeamento. 
Pergunte aos jovens por que acham 
que é útil encadear as escrituras. Que 
sinais da Segunda Vinda eles apren-
deram nessas escrituras e que ainda 
não conheciam? Por que eles acham 
importante aprender a respeito dos 
sinais da Segunda Vinda? (Ver D&C 
45:34–39.)

• Junto com a classe, leia Doutrina 
e Convênios 45:44. Mostre para a 
classe de que maneira ler as notas de 
rodapé desse versículo pode ajudá-los 
a entendê-las melhor. Por exemplo: 
a nota de rodapé b indica Marcos 
13:32–37, que ensina que ninguém 
sabe o dia nem a hora da Segunda 
Vinda. Isso nos ajuda a entender por 
que devemos estar vigilantes. Designe 
a cada jovem uma passagem sobre a 
Segunda Vinda, como aquelas sugeri-
das neste esboço ou nas páginas  
176–177 de Sempre Fiéis. Peça aos 
jovens que estudem os versículos e 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Usar o Guia para Estudo das 
Escrituras. Na primeira 
atividade desta seção, os 
jovens são incentivados a 
usar o Guia para Estudo das 
Escrituras para encontrar 
escrituras sobre a Segunda 
Vinda de Cristo. Há pala-
vras ou frases listadas sob 
cada verbete do Guia para 
Estudo das Escrituras que 
podem ajudar os jovens a 
saber mais sobre o tópico 
que estão estudando. Eles 
podem também pensar em 
outras palavras relaciona-
das ao tópico e procurá-las 
no Guia para Estudo das 
Escrituras. Incentive-os a 
usar o Guia para Estudo 
das Escrituras sempre que 
quiserem aprender um 
tópico do evangelho em 
particular.



escrevam as ideias que tiveram ao 
procurar os versículos nas notas de 
rodapé. Dê-lhes tempo para com-
partilhar o que aprenderam com o 

seu estudo. Como as coisas que eles 
aprenderam vão ajudá-los a se prepa-
rar melhor para a Segunda Vinda?

Peça aos jovens que digam o que aprenderam hoje. Eles entenderam como devem 
estudar as escrituras para aprender sobre a Segunda Vinda? Eles têm mais alguma 
pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

Peça aos jovens que compartilhem quaisquer sentimentos que tiveram durante a aula. 
O que eles vão fazer para se preparar para a Segunda Vinda? O que eles aprenderam 
hoje que vão aplicar em seu estudo pessoal das escrituras?

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a agir com fé e a 
viver as verdades que Ele 
lhes ensinava. Sempre que 
ensinava, concentrava-Se 
em ajudar Seus seguido-
res a viver o evangelho 
de todo o coração. Como 
você está incentivando os 
jovens a agirem em relação 
ao que estão aprendendo?
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