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

Esboços de aprendizado
Para cada um dos pontos doutrinários alistados no 
sumário, há mais esboços de aprendizado do que você 
conseguirá ensinar durante o mês. Deixe que a inspi-
ração do Espírito, as perguntas e os interesses dos 
jovens o(a) guiem enquanto você decide qual esboço 
ensinará e quanto tempo gastará em cada tópico.

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

Preparar-se espiritualmente
Para ajudar os jovens a compreender os princípios 
contidos nesses esboços, você mesmo(a) precisa com-
preendê-los e colocá-los em prática.  Estude as escritu-
ras e os outros recursos sugeridos, procurando 
citações, histórias e exemplos que sejam especialmente 
relevantes e inspiradores para os jovens. Planeje 
maneiras de ajudá-los a descobrir esses princípios 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 res-
peito dos jovens da classe. O que estão aprendendo 
em outros locais e situações — em casa, no seminário, 
em outras aulas da Igreja? Quais oportunidades eles 
poderiam ter para ensinar? (Se informações sigilosas 
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 pro-
fetas vivos, apóstolos e outros líderes da Igreja. 
Esses links são atualizados regularmente, por isso, 
consulte-os com frequência.

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

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

• Ideias adicionais de ensino.



Abril: A Apostasia e a Restauração
O que o exemplo de Joseph Smith me ensina sobre o aprendizado do evangelho?

Como posso reconhecer a diferença entre a verdade e o erro?

Por que é importante ensinar a pura doutrina?

Como posso aplicar os eventos da apostasia e da restauração a minha vida?

Como posso explicar a apostasia e a restauração a outras pessoas?

Maio: Os Profetas e a Revelação
O que posso aprender com os profetas e apóstolos vivos?

Como posso melhorar meu estudo das escrituras?

Como a reverência me ajuda a receber revelação?

O que significa prestar testemunho?

O que posso aprender com o Presidente Monson sobre seguir o Espírito?

Junho: O Sacerdócio e as Chaves do Sacerdócio
Como posso participar com eficiência nos conselhos da Igreja?

Como os portadores do sacerdócio e as mulheres trabalham juntos para edificar o reino de Deus?

Por que é importante seguir os conselhos dados pelos líderes do sacerdócio?

Como o uso das habilidades de estudo das escrituras pode ajudar-me a saber mais sobre o sacerdócio?

Como posso usar histórias para ensinar outras pessoas sobre o sacerdócio?

Sumário



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Abril: A Apostasia e a Restauração

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

Os eventos da apostasia e da restauração contêm lições importantes que os jovens 
podem aplicar em seus esforços para aprender e ensinar o evangelho. Incentive-os a 
fazer perguntas sobre o que estão aprendendo, a buscar mais conhecimento e ensinar 
suas descobertas a outras pessoas.

Esboços de aprendizado

O que o exemplo de Joseph Smith me ensina sobre o apren-
dizado do evangelho?

Como posso reconhecer a diferença entre a verdade e o erro?
Por que é importante ensinar a pura doutrina?
Como posso aplicar os eventos da apostasia e da restauração 

a minha vida?
Como posso explicar a apostasia e a restauração a outras 

pessoas?



AbRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

O que o exemplo de Joseph 
Smith me ensina sobre o 
aprendizado do evangelho?
Joseph Smith buscou conhecimento espiritual ao agir como o instrumento do 
Senhor na restauração do evangelho. Ele ponderou sobre as escrituras, fez per-
guntas inspiradas e agiu de acordo com o que aprendeu. Ao seguir o exemplo 
do Profeta, podemos receber respostas a nossas perguntas e inspiração para 
guiar nossa vida.

Preparar-se espiritualmente

Estude a vida de Joseph Smith. O que o exemplo dele ensina a você sobre o aprendizado 
do evangelho? O que você pode compartilhar com os jovens?

D&C 76:15–21 (Joseph Smith refletiu 
sobre as escrituras)

Joseph Smith—História (Joseph Smith 
aplicou as escrituras a si mesmo, fez 
perguntas inspiradas e agiu de acordo 
com o que aprendeu)

“Adquirir Conhecimento de Verdades 
Eternas”, Ensinamentos dos Presidentes 
da Igreja: Joseph Smith, 2007, pp. 273–283

“Que Manhã Maravilhosa!”, Hinos,  
nº 12

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(a):

• Convide os jovens a fazer pergun-
tas sobre uma doutrina que estejam 
estudando.

• Peça a cada jovem que faça um 
desenho simples no quadro que repre-
sente alguma coisa que sabe sobre a 
vida de Joseph Smith (ou mostre as 
gravuras de acontecimentos de sua 

vida e conversem sobre elas; ver Livro 
de Gravuras do Evangelho, pp. 89–97). 
Escreva no quadro: “O que o exemplo 
de Joseph Smith me ensina sobre o 
aprendizado do evangelho?” Peça aos 
jovens que sugiram algumas respos-
tas e continuem a pensar sobre essa 
pergunta durante a aula.

Pense nas experiências que 
teve ao estudar o evange-
lho. Como o exemplo de 
Joseph Smith o(a) inspira a 
aprender o evangelho?

Qual é a abordagem dos 
jovens de sua classe no 
tocante ao aprendizado? 
Como o exemplo de 
Joseph Smith pode enri-
quecer o aprendizado do 
evangelho deles?



Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os jovens a aprender com o exemplo de 
Joseph Smith como aluno do evangelho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Ajude os jovens a fazer uma lista 
de princípios e atributos que nos aju-
dam a aprender o evangelho (como 
ter humildade, ponderar, aplicar as 
escrituras e fazer perguntas inspira-
das). Designe a cada jovem, uma das 
seguintes passagens de Joseph 
Smith—História: versículos 10–20, 21–
26, 28–33, 34–47, 48–54, 68–75. Peça 
aos jovens que pesquisem esses versí-
culos para ver outros princípios de 
aprendizado e exemplos de Joseph 
Smith ao aplicar esses princípios. 
Como os jovens podem aplicar esses 
princípios em seus próprios esforços 
para aprender o evangelho? 

• Leiam juntos a letra de “Que 
Manhã Maravilhosa!”, (Hinos, nº 12) e 
encontrem palavras que descrevam a 
abordagem de Joseph Smith para 
aprender. Ajude os jovens com a defi-
nição das palavras desconhecidas. 
Como os jovens podem aplicar o 
exemplo de Joseph Smith a seu pró-
prio aprendizado do evangelho?

• Divida a classe em grupos e dê a 
cada um deles uma seção do capítulo 
“Adquirir Conhecimento de Verdades 
Eternas” de Ensinamentos dos Presiden-
tes da Igreja: Joseph Smith. Convide os 
jovens a desenhar algo que represente 
os ensinamentos de Joseph Smith 
sobre como melhorar seu estudo do 
evangelho.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem o que as 
experiências de Joseph Smith ensinam sobre o aprendizado do evangelho? Quais são os 
sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a 
pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Convide cada jovem a escrever uma coisa que fará para ser um melhor aprendiz do 
evangelho com base no exemplo de Joseph Smith. Convide os jovens a contar uns aos 
outros o que escreveram.

Dica de ensino

“Tenha o cuidado de não 
terminar boas discussões 
precocemente na tentativa 
de ensinar tudo o que pre-
parou. Embora seja impor-
tante transmitir o 
conteúdo da lição, o essen-
cial é ajudar os alunos a 
sentir a influência do Espí-
rito, esclarecer suas dúvi-
das, aumentar sua 
compreensão do evange-
lho e seu compromisso de 
guardar os mandamentos” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, p. 64).

Ensinar à maneira do 
Salvador

Em Sua preparação para 
ensinar, o Salvador buscou 
a solidão para orar e jejuar. 
Procurou a orientação de 
Seu Pai Celestial. O que 
você pode fazer para 
seguir o exemplo de 
ensino do Salvador?



Recursos Selecionados

Extraído de “Adquirir Conhecimento de Verdades Eter-
nas”, Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: 
Joseph Smith, 2007, pp. 273–283

“Quando os homens abrem a boca contra [a ver-
dade], eles não me prejudicam, mas, sim, a si mes-
mos. (…) Quando coisas extremamente importantes 
são desprezadas pelos homens de mente fraca sem 
ao menos ser levadas em consideração, quero ver a 
verdade em todas as suas correlações e aceitá-la do 
fundo do coração. Creio em tudo o que Deus já reve-
lou e nunca ouvi falar que um homem tivesse sido 
condenado por acreditar demais; mas eles são con-
denados pela descrença.” (History of the Church, 
volume 6, p. 477; extraído de um discurso proferido 
por Joseph Smith em 16 de junho de 1844, em Nau-
voo, Illinois; relatado por Thomas bullock. )

“Quando Deus oferece uma bênção ou conheci-
mento a um homem, e ele se recusa a aceitá-lo, ele 
será condenado. Os israelitas oraram para que Deus 
falasse a Moisés e não para eles; consequentemente, 
Ele os amaldiçoou com uma lei carnal.” (History of 
the Church, volume 5, p. 555; extraído de um dis-
curso proferido por Joseph Smith em 27 de agosto 
de 1843, em Nauvoo, Illinois; relatado por Willard 
Richards e William Clayton.)

“Sempre tive a satisfação de ver a verdade triunfar 
sobre o erro, e as trevas se afastarem na presença da 
luz.” (…) (Carta de Joseph Smith para Oliver Cow-
dery, 24 de setembro de 1834, Kirtland, Ohio, publi-
cado em Evening and Morning Star, setembro de 
1834, p. 192.)

“O conhecimento afasta as trevas, o suspense e a 
dúvida, porque essas coisas não podem existir onde 
houver conhecimento. (…) Há poder no conheci-
mento. Deus tem mais poder do que todos os seres, 
porque Ele tem conhecimento maior; e portanto Ele 

sabe sujeitar todos os seres a Ele: Ele tem poder 
sobre todos.” (History of the Church, volume 5, p. 340; 
utilização de maiúsculas modernizada; divisão de 
parágrafos alterada; extraído de um discurso profe-
rido por Joseph Smith em 8 de abril de 1843, em 
Nauvoo, Illinois; relatado por Willard Richards e 
William Clayton.)

“À medida que nos afastamos de Deus, descemos 
para o diabo e perdemos conhecimento, e sem 
conhecimento não podemos ser salvos, e enquanto 
nosso coração está cheio de mal e estamos estu-
dando o mal, não há lugar em nosso coração para o 
bem, ou para estudar o bem. Deus não é bom? Então 
sejam bons; se Ele é fiel, então sejam fiéis. Acrescen-
tem à sua fé virtude, à virtude, conhecimento, e bus-
quem todas as coisas boas (ver II Pedro 1:5).” (…) 
(History of the Church, volume 4, p. 588; extraído de 
um discurso proferido por Joseph Smith em 10 de 
abril de 1842, em Nauvoo, Illinois; relatado por Wil-
ford Woodruff.)

George A. Smith, enquanto servia na Primeira Presidên-
cia, relatou: “Joseph Smith ensinou que todo homem 
ou mulher deve buscar o Senhor para obter sabedo-
ria, a fim de poderem adquirir conhecimento 
Daquele que é a fonte do conhecimento; e as pro-
messas do evangelho, conforme reveladas, autori-
zam-nos a acreditar que, seguindo esse 
procedimento, devemos alcançar o objetivo de nossa 
busca”. (…) (George A. Smith, Deseret News: Semi-
Weekly, 29 de novembro de 1870, p. 2.)

“Não é sábio recebermos todo o conhecimento de 
uma só vez; mas devemos receber um pouco de 
cada vez; então poderemos compreendê-lo.” (His-
tory of the Church, volume 5, p. 387; extraído de um 
discurso proferido por Joseph Smith em 14 de maio 
de 1843, Yelrome, Illinois; relatado por Wilford 
Woodruff.)



Recursos Selecionados

“Quando subimos uma escada, somos obrigados a 
começar de baixo e subir degrau por degrau, até 
chegar ao alto; o mesmo acontece com os princípios 
do Evangelho – devemos começar com o primeiro, e 
continuar subindo até que tenhamos aprendido 
todos os princípios de exaltação. Mas só muito 
tempo depois de termos passado pelo véu é que os 
aprenderemos. Não compreenderemos tudo neste 
mundo; teremos muito trabalho para aprender 
nossa salvação e exaltação, mesmo depois da 
morte.” (…) (History of the Church, volume 6, pp. 
306–307; extraído de um discurso proferido por 
Joseph Smith em 7 de abril de 1844, em Nauvoo, Illi-
nois; relatado por Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas bullock e William Clayton.)

“Deus nada revelou a Joseph que não dará a conhe-
cer aos Doze, e até o menor dos santos pode conhe-
cer todas as coisas na proporção em que puder 
suportá-las, porque dia virá em que ninguém dirá a 
seu próximo, Conheça o Senhor; porque todos O 
conhecerão (…) desde o menor até o maior (ver Jere-
mias 31:34).” (History of the Church, volume 3, p. 380; 
extraído de um discurso proferido por Joseph Smith 
em 27 de junho de 1839, em Commerce, Illinois; 
relatado por Willard Richards.)



AbRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Como posso reconhecer a 
diferença entre a verdade  
e o erro?
Durante a Grande Apostasia, muitas verdades do evangelho foram mudadas 
ou se perderam. Essas verdades foram restauradas em nossos dias por meio do 
Profeta Joseph Smith. Estudar a palavra de Deus e ouvir o Espírito Santo pode 
ajudar-nos a reconhecer a diferença entre as verdades do evangelho restaurado 
e as falsidades ensinadas pelo mundo.

Preparar-se espiritualmente

Use os recursos a seguir para compreender por si mesmo(a) como reconhecer a diferença 
entre a verdade e o erro. Suas próprias experiências ao viver esse princípio também o 
ajudarão a ensinar de modo eficaz. Depois, avalie como as atividades do restante deste 
esboço podem ajudá-lo(a) a planejar maneiras de envolver os jovens no aprendizado.

João 8:31–32; Joseph Smith — Mateus 
1:37 (O estudo da palavra de Deus 
nos ajuda a reconhecer a verdade)

2 Néfi 15:20; Moisés 4:3–4 (Satanás 
tenta enganar)

Morôni 7:12–19 (Tudo o que nos per-
suade a fazer o bem e a acreditar em 
Cristo é de Deus)

Morôni 10:5; D&C 46:7–8 (O Espírito 
Santo testifica da verdade)

Joseph Smith—História 1:8–20 
(Joseph Smith ora para saber a 
verdade)

Neil L. Andersen, “Cuidado com o 
Mal por Trás de Olhos Sorridentes”, A 
Liahona, maio de 2005, p. 46

Walter F. González, “Aprender com 
Nosso Coração”, A Liahona, novembro 
de 2012, p. 81

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(a):

Como reconhecer a dife-
rença entre a verdade e o 
erro? Que bênçãos você já 
recebeu em sua vida por 
reconhecer a diferença 
entre a verdade e o erro?

Quais são algumas das fal-
sidades às quais os jovens 
estão expostos? Como 
você pode incentivá-los a 
determinar a veracidade 
das informações que rece-
bem? Por que é importante 
que eles saibam como 
fazer isso?



• Debata as perguntas que os alunos 
tiverem depois de aprender sobre a 
apostasia e a restauração em suas 
outras aulas. Como você pode ajudá-
los a encontrar as respostas?

• Alguns dias antes da aula, peça a 
um dos jovens que venha preparado 

para contar a história do início do dis-
curso do Élder Neil L. Andersen “Cui-
dado com o Mal por Trás de Olhos 
Sorridentes”. Convide os alunos a 
conversar sobre o que a história 
ensina a respeito de evitar as armadi-
lhas de Satanás.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os jovens a aprender a reconhecer a dife-
rença entre a verdade e o erro. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Dar a cada aluno alguns parágrafos 
do discurso do Élder Neil L. Ander-
sen “Cuidado com o Mal por Trás de 
Olhos Sorridentes”. Convide os 
jovens a buscar respostas à pergunta 
“Como posso reconhecer a diferença 
entre a verdade e o erro?” e comparti-
lhar o que encontraram. Peça-lhes que 
compartilhem qualquer experiência 
que tiveram ao aplicar os conselhos 
do Élder Andersen em seu empenho 
para reconhecer a diferença entre a 
verdade e o erro.

• Peça aos jovens que estudem 
Joseph Smith—História 1:8–20 e 
façam uma lista dos passos seguidos 
por Joseph para reconhecer a dife-
rença entre a verdade e o erro. Como 
os jovens podem seguir o exemplo de 
Joseph quando quiserem saber se algo 
é verdadeiro?

• Peça aos jovens que leiam Morôni 
7:12–19 à procura dos critérios que 
podem usar para discernir entre o 
bem e o mal. Convide cada jovem a 
fazer uma lista de escolhas com que 
estão se deparando e a usar esses cri-
térios para guiar sua decisão. Peça-
lhes que compartilhem itens da lista 
caso se sintam à vontade.

• Convide os jovens a imaginar uma 
situação em que encontrem informa-
ções que possam causar o questiona-
mento de seu testemunho do 
evangelho. O que podem fazer para 
reconhecer a diferença entre a ver-
dade e o erro nessa situação? Convi-
de-os a estudar as escrituras neste 
esboço ou o sexto e o sétimo pará-
grafo do discurso do Élder Walter F. 
González “Aprender com o Coração” 
para encontrar respostas a essa per-
gunta. Peça que eles compartilhem o 
que encontraram.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como 
reconhecer a diferença entre a verdade e o erro? Quais são os sentimentos ou as impres-
sões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais 
tempo nesse assunto?

Dica de ensino

“Tenha cuidado para não 
falar mais do que o neces-
sário ou expressar sua opi-
nião com demasiada 
frequência. Essas atitudes 
podem levar os alunos a 
perderem o interesse. Veja 
a si mesmo como um guia 
na jornada do aprendizado 
que ocasionalmente faz 
comentários pertinentes a 
fim de manter os alunos 
no rumo certo” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 64).



Convidar a agir

Convide os jovens a compartilhar quaisquer impressões que tiveram durante a aula. O 
que eles sentiram inspirados a fazer? O que você pode fazer para incentivá-los a viver o 
que aprenderam?

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador não desistia 
quando aqueles a quem 
ensinava vacilavam. Conti-
nuava a amá-los e a minis-
trar a eles. Mesmo quando 
Pedro O negou, por exem-
plo, o Salvador continuou 
a ministrar a ele e a aju-
dá-lo a tornar-se digno de 
liderar a Igreja. De que 
maneiras você pode minis-
trar àqueles a quem ensina 
e que estão com dificulda-
des para viver o 
evangelho?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Neil L. Andersen, “Cui-
dado com o Mal por Trás de Olhos Sorridentes”, Ensign 
ou A Liahona, maio de 2005, pp. 47–48

Gostaria de contar-lhes a experiência que teve um 
membro da Igreja que é um bom amigo meu. Refe-
rir-me-ei a ele apenas como “meu amigo”, por 
razões que entenderão.

Trabalhando como agente especial do FbI, meu amigo 
investigou grupos de crime organizado que transpor-
tavam drogas ilegais para os Estados Unidos.

Certa ocasião, ele e outro agente aproximaram-se de 
um apartamento onde acreditavam que um conhe-
cido traficante de drogas estivesse distribuindo 
cocaína. Meu amigo descreve o que ocorreu:

“batemos à porta do traficante. O suspeito abriu a 
porta e ao nos ver, tentou bloquear nossa visão. Mas 
era tarde demais, podíamos ver a cocaína em sua 
mesa.

Um homem e uma mulher que estavam à mesa, 
começaram a remover a cocaína imediatamente. Pre-
cisávamos impedir que eles destruíssem as provas, 
então rapidamente empurrei para o lado o suspeito 
que bloqueava a passagem. Ao empurrá-lo, nossos 
olhos se encontraram. Estranhamente ele não parecia 
zangado nem com medo. Ele sorria para mim.

Seus olhos e seu sorriso conciliatório deram-me a 
impressão de que ele era inofensivo e então, eu rapi-
damente afastei-me dele e comecei a dirigir-me para 
a mesa. O suspeito estava agora atrás de mim. 
Naquele instante, tive uma sensação distinta e pode-
rosa vindo à minha mente: ‘Cuidado com o mal por 
trás de olhos sorridentes!’

Voltei-me imediatamente para o suspeito. Sua mão 
estava dentro de um grande bolso na frente de sua 
roupa. Instintivamente agarrei-lhe a mão e tirei-a do 
bolso. Foi somente aí que vi sua pistola semiauto-
mática em punho, prestes a disparar. Em um reflexo 
imediato reagi e desarmei o homem.” (Correspon-
dência pessoal, 7 de março de 2005.)

Posteriormente, em outro caso, o traficante foi con-
denado por assassinato e gabou-se que também 
teria matado meu amigo se este não tivesse se vol-
tado naquele exato momento. (…)

Como, então, podemos discernir o mal por trás de 
algo que não parece ser mal?

Vocês já conhecem as respostas, mas aqui estão 
algumas ideias:

Primeiro: conversem com seus pais. Essa parece ser 
uma ideia revolucionária? Nós, pais, sabemos que 
estamos longe de sermos perfeitos, mas nós os ama-
mos e, juntamente com sua mãe, temos um pro-
fundo interesse de que escolham o que é certo.

A seguir, sigam o profeta. Esses 15 homens que apoia-
mos como profetas, videntes e reveladores, recebe-
ram o poder divino para ver o que, às vezes, não 
vemos. O Presidente Hinckley deu-nos conselhos cla-
ros e específicos sobre cuidado com o mal por trás de 
olhos sorridentes. (Ver A Liahona, abril de 2001, p. 30; 
Ensign, janeiro de 2001, p. 2.) E vocês têm a orientação 
inspirada do livreto: Para o Vigor da Juventude. Ao 
aplicar os conselhos do Presidente Hinckley, o Senhor 
prometeu que Ele “afastará de vós os poderes das tre-
vas”. (D&C 21:6.) Vocês verão o mal por trás de olhos 
sorridentes e seu atrativo os deixará.



Recursos Selecionados

Muito importante, permitam que o Espírito Santo 
seja seu guia. O Senhor prometeu-nos que, ao viver-
mos honradamente, a voz mansa e delicada virá à 
nossa mente e coração. (Ver D&C 8:2.) Vocês senti-
ram essa influência. Vocês conhecem essa voz. (…) 
(Ver D&C 18:36.)

Finalmente, adquiram seu próprio testemunho do 
Salvador. Orem com veemência. Leiam o Livro de 
Mórmon quando ninguém os estiver observando. 
Passem algum tempo sozinhos, para pensar em 
quem Jesus é realmente, e em como Sua vida e sacri-
fício são importantes para vocês.



AbRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Por que é importante ensinar  
a pura doutrina?
Após a morte dos Doze Apóstolos originais, o povo começou a confiar em sua 
própria sabedoria para interpretar as escrituras. Como resultado, foram ensina-
das doutrinas falsas e a Igreja caiu em Apostasia. Como professores do evange-
lho, temos a responsabilidade de ensinar as verdades do evangelho restaurado 
em sua pureza para que ninguém se desencaminhe. Quando as pessoas a quem 
ensinamos compreendem a doutrina verdadeira, seu coração é tocado e elas 
mudam suas atitudes e seu comportamento (ver boyd K. Packer, “Não Temais”, 
A Liahona, maio de 2004, p. 77).

Preparar-se espiritualmente

Estude as escrituras e os recursos abaixo. O que você sente inspirado(a) a compartilhar 
com os jovens?

Lucas 24:32; Joseph Smith—História 
1:11–12 (O ensino das escrituras toca o 
coração das pessoas)

II Timóteo 4:3–4 (Paulo profetiza 
sobre o ensino de falsas doutrinas)

Mosias 18:19 (As escrituras e as pala-
vras dos profetas são a fonte da pura 
doutrina)

Alma 4:19; 31:5 (A palavra de Deus é 
poderosa)

Morôni 10:5 (O Espírito Santo testifica 
da verdade)

Ensino, Não Há Maior Chamado, 1999, 
pp. 52–53, 203–207

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

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(a):

• Peça aos jovens que compartilhem 
uma experiência em que sentiram o 
Espírito enquanto ensinavam o evan-
gelho a alguém.

• Levar um copo de água potável e 
um copo de água suja para a classe. 
Sugerir que a água poderia represen-
tar o evangelho que ensinamos a 
outras pessoas. Se a água potável 

Como você, professor(a), 
assegura-se de estar ensi-
nando a pura doutrina? 
Quando você sentiu o 
poder que advém de ensi-
nar a pura doutrina?

Os jovens a quem ensina 
reconhecem o poder da 
pura doutrina? Como você 
pode ajudá-los a senti-
rem-se mais confiantes em 
sua capacidade de ensinar 
a pura doutrina?



representa o puro evangelho, o que 
poderia a água suja representar? 
Quais são algumas coisas que podem 
contaminar as puras doutrinas do 
evangelho? (Ver Ensino, Não Há Maior 

Chamado, pp. 52–53). Como essa ana-
logia ajuda os jovens a compreender a 
importância de ensinar pura a 
doutrina?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os jovens a aprender sobre a importância 
de ensinar a pura doutrina. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
delas que melhor funcionem em sua classe:

• Peça aos jovens que façam uma 
lista das maneiras pelas quais o 
mundo tenta mudar o comporta-
mento das pessoas. Em seguida, peça-
lhes que leiam Alma 4:19 e 31:5 
procurando identificar a maneira do 
Senhor de influenciar as pessoas. 
Depois de compartilhar o que encon-
traram, convide-os a procurar nas 
escrituras exemplos de pessoas cujo 
coração foi mudado por terem sido 
ensinadas com a doutrina verdadeira. 
Peça aos jovens que compartilhem 
exemplos de princípios do evangelho 
que aprenderam e que influenciaram 
suas ações.

• Ajude os jovens a procurar nas 
escrituras exemplos de pessoas que 
ensinaram doutrina falsa (por exem-
plo, Serém [ver Jacó 7], Corior [ver 
Alma 30] ou os zoramitas [ver Alma 
31]). Que efeito seus ensinamentos 
tiveram nas pessoas? Quais doutrinas 
os servos do Senhor ensinaram 
naquelas situações? Quais semelhan-
tes falsos ensinamentos os jovens 

encontram no mundo de hoje? Como 
os jovens podem responder e ensinar 
a pura doutrina?

• Convide os jovens a ler II Timóteo 
3:2–4 e 2 Néfi 9:28–29. Como essas 
escrituras foram cumpridas em nos-
sos dias? Quais são alguns dos efeitos 
das falsas doutrinas que temos visto a 
nosso redor? (para alguns exemplos, 
ver II Timóteo 3:1–5). Quais princípios 
do evangelho restaurado poderiam 
ajudar a superar esses efeitos?

• Dê à metade da classe a atribuição 
de estudar “Suas Responsabilidades 
Como Professor” em Ensino, Não Há 
Maior Chamado (página 52) e à outra 
metade, “Advertências para os Profes-
sores do Evangelho” (páginas 52–53). 
Peça a cada grupo que pense em uma 
maneira criativa de ensinar ao outro 
grupo o que aprendeu. Peça a cada 
jovem que selecione uma das ideias 
apresentadas e compartilhe por que 
esse conceito é importante para ensi-
nar a pura doutrina.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem a importância 
de ensinar a pura doutrina? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Dica de ensino

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



Convidar a agir

Convide os jovens a pensar numa oportunidade futura de ensino. Incentive-os a pensar 
no que vão fazer para assegurar-se de ensinar a pura doutrina.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador usou as escri-
turas para ensinar e testifi-
car a respeito de Sua 
missão. Enfatizou e ensi-
nou repetidamente a pura 
doutrina. Como você pode 
ajudar os jovens a usar as 
escrituras para identificar 
a pura doutrina e ensiná-la 
a outras pessoas?



AbRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Como posso aplicar os eventos 
da apostasia e da restauração a 
minha vida?
Nós devemos “aplicar todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instru-
ção” (1 Néfi 19:23). Aplicar as escrituras significa ver como os acontecimentos e 
as circunstâncias das escrituras se relacionam com os acontecimentos e as cir-
cunstâncias de nossa vida. Embora os acontecimentos da apostasia e da restau-
ração tenham ocorrido há muito tempo, podemos encontrar maneiras de 
aprender com esses acontecimentos e relacioná-los a nós hoje em dia.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a aplicar os eventos da apostasia e da restauração a sua vida?

1 Néfi 19:23–24 (Devemos aplicar as 
escrituras a nós mesmos)

D&C 61:36 (O que o Senhor diz a um 
diz a todos)

Joseph Smith—História 1:5–20 
(Joseph Smith aplica Tiago 1:5 a si 
mesmo)

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

M. Russell ballard, “Aprender as 
Lições do Passado”, A Liahona, maio 
de 2009, p. 31

“Aplicação das Escrituras”, Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 1999,  
pp. 170–171

Vídeo: “O Que a Restauração Significa 
para Mim”

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(a):

• Convide as moças a compartilhar 
com os rapazes algo que aprenderam 
em suas classes das Moças recente-
mente sobre a apostasia ou a restaura-
ção. Em seguida, convide os rapazes a 

compartilhar com as moças algo que 
aprenderam em seus quóruns do 
Sacerdócio Aarônico sobre a restaura-
ção ou a apostasia.

Como aplicar as escrituras 
a sua vida abençoou você? 
Que estratégias ajudaram 
a aplicar as escrituras a sua 
vida? Que acontecimentos 
da apostasia e da restaura-
ção têm importância espe-
cial em sua vida?

Como aprender a aplicar 
as escrituras abençoará os 
jovens? Que conexões você 
pode ver entre a vida deles 
e as coisas que estão 
aprendendo sobre a apos-
tasia e a restauração?



• Convide os jovens a ler 1 Néfi 19:23 
e discutam o que Néfi queria dizer 
com “aplicar todas as escrituras a 
nós” (se necessário, compartilhar com 
os jovens o parágrafo no início deste 
esboço). Mostre o vídeo “O Que a 

Restauração Significa para Mim”, e 
convide os alunos a procurar manei-
ras pelas quais os jovens no vídeo 
relacionam os acontecimentos da res-
tauração a sua própria vida.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os jovens a entender como aplicar os even-
tos da apostasia e da restauração a sua vida. Seguindo a orientação do Espírito, sele-
cione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Convide os jovens a ler Joseph 
Smith—História 1:5–10 para aprender 
sobre o que estava acontecendo na 
vida de Joseph Smith quando ele 
tinha 14 anos de idade. Depois, convi-
de-os a ler os versículos 11 a 20 e iden-
tificar o que Joseph fez para aplicar as 
escrituras que leu a suas experiências. 
Como o exemplo de Joseph Smith 
pode ajudar os jovens a melhorar seu 
próprio estudo das escrituras? Dê-lhes 
tempo para escrever as maneiras 
pelas quais podem aplicar as expe-
riências de Joseph Smith a sua própria 
vida. Convide os jovens a partilhar 
com outro membro da classe o que 
escreveram.

• Convide os jovens a ler a seção inti-
tulada “Aplicação das Escrituras” nas 
páginas 170–171 de Ensino, Não Há 
Maior Chamado e procurem as estraté-
gias que eles podem usar para aplicar 
as escrituras a si mesmos. Incentive-os 
a relatar à classe o que aprenderam. 
Convide os jovens a escolher uma das 
escrituras citadas nessa seção de 
Ensino, Não Há Maior Chamado e seguir 
as diretrizes para aplicá-lo em sua 
própria vida. Que outras escrituras os 
jovens poderiam aplicar a si mesmos 
usando essas estratégias?

• No quadro, escreva os títulos 
“Grande Apostasia” e “Apostasia Pes-
soal”. Peça aos jovens que leiam o 
verbete “Apostasia” em Sempre Fiéis e 
façam no quadro uma lista das coisas 
que levaram à ou resultaram da 
Grande Apostasia. Ajude-os a aplicar 
a grande apostasia a si mesmos, e dis-
cutam como as coisas em sua lista 
podem levar à apostasia pessoal. Por 
exemplo, semelhantes às pessoas que 
mataram os apóstolos após a morte de 
Cristo, uma pessoa hoje que rejeita ou 
critica os apóstolos vivos está em 
perigo de apostasia pessoal. O que os 
jovens podem fazer para se protege-
rem contra a apostasia pessoal?

• Pergunte aos jovens como reagi-
riam se um amigo dissesse: “Não 
gosto de ler as escrituras; elas falam 
sobre coisas que aconteceram tanto 
tempo atrás. O que elas têm a ver com 
a minha vida agora?” Divida o dis-
curso do Élder M. Russell ballard 
“Aprender as Lições do Passado” 
entre os jovens e convide-os a ler suas 
seções e procurar maneiras pelas 
quais eles podem responder a seu 
amigo.

Dica de ensino

“A quantidade de informa-
ções que você conseguir 
transmitir é menos impor-
tante do que a influência 
delas na vida de seus alu-
nos. Uma vez que o ensino 
de conceitos demais ao 
mesmo tempo pode con-
fundir ou cansar os alunos, 
é mais produtivo concen-
trar-se em um ou dois 
princípios-chave” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 99).



Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem como aplicar 
os eventos da apostasia e da restauração a si mesmos? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender 
mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer por causa do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com esses sentimentos. Pense em maneiras pelas 
quais que você pode fazer o acompanhamento.

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 ajudar os jovens 
a compreender como apli-
car o que leram nas escri-
turas a seus problemas?



Recursos Selecionados

Extraído de “Aplicação das Escrituras”, Ensino, Não 
Há Maior Chamado, 1999, pp. 170–171

Devemos “[aplicar] todas as escrituras a nós, para 
nosso proveito e instrução” (1 Néfi 19:23). Aplicar as 
escrituras significa ver como as histórias nelas conti-
das são semelhantes às circunstâncias atuais e mos-
trar como os princípios que ensinam são relevantes 
em nossa vida. Em uma aula sobre defender a ver-
dade, por exemplo, você pode aplicar a história de 
Abinádi na corte do rei Noé a seus alunos (ver 
Mosias 11–17). Para ensinar sobre a cegueira espiri-
tual e o poder que o Salvador tem para curar-nos e 
conceder-nos visão espiritual, você pode utilizar a 
história de quando Cristo curou o cego (ver João 9). 

Você poderá utilizar esse método com mais eficácia 
se der aos familiares ou alunos a oportunidade de 
ponderar o que lerem. Depois de ensinar, por exem-
plo, sobre a reação de Joseph Smith quando quase 
foi dominado pelo adversário no bosque Sagrado 
(ver Joseph Smith—História 1:15–16), peça aos alu-
nos que tentem recordar ou mesmo descrever uma 
experiência na qual foram provados e testados. Em 
seguida, pode convidá-los para refletir sobre a 
importância de, em momentos de tribulação, 
“[usarmos] todas as forças para clamar a Deus” 
(versículo 16). (…)

Outra forma de ajudar as pessoas a aplicarem as 
escrituras a si mesmas é pedir-lhes que se incluam 
no texto das escrituras. Se uma pessoa tentar, por 
exemplo, colocar-se em Tiago 1:5–6, o ensinamento 
sobre a oração se aplicará a ela da mesma forma que 
a Joseph Smith: 

“Se (me) falta (…) sabedoria, (peço-a) a Deus, que a 
todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e (ser-
me-á) dada. (Peço-a), porém, com fé, em nada 
duvidando”. 

Muitas vezes, podemos aplicar as escrituras em 
nossa vida dizendo: “O profeta que escreveu essa 
passagem queria que aprendêssemos o quê com ela? 
Por que ele fez questão de inserir esses detalhes?” 
Quando fazemos essas perguntas a respeito da his-
tória de Enos, por exemplo, podemos descobrir apli-
cações para nossas próprias experiências com a 
oração. Podemos aprender que a oração às vezes 
exige um grande esforço e que o Pai Celestial res-
ponde a nossas súplicas. Também podemos consta-
tar que os pais influenciam os filhos, ainda que em 
alguns casos sejam necessários muitos anos para 
que os filhos sigam os ensinamentos recebidos. 

Ao aplicarmos as escrituras a nós mesmos e ajudar-
mos as pessoas a fazerem-no também, conseguire-
mos ver o poder de Deus em todos os aspectos de 
nossa vida.



AbRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Como posso explicar a apostasia 
e a restauração a outras pessoas?
A maioria de nós terá a oportunidade de compartilhar as verdades do evange-
lho com outras pessoas. Porque a apostasia e a restauração são princípios 
essenciais do evangelho restaurado, é importante que saibamos como explicar 
essas verdades a outras pessoas. Devemos testificar de modo que não pareça 
ofensivo, mas expresse o significado da restauração do evangelho.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a aprender a explicar a apostasia e a restauração a outras pessoas?

Amós 8:11–12; Atos 3:20–21; II Tessa-
lonicenses 2:1–3 (A apostasia e a res-
tauração preditas)

Efésios 2:20 (a Igreja está edificada 
sobre o fundamento dos apóstolos e 
profetas)

Dallin H. Oaks, “A Única Igreja Verda-
deira e Viva”, A Liahona, agosto de 
2011, p. 48

“Preste Testemunho Frequente-
mente”, Pregar Meu Evangelho , 2004, 
pp. 215–216

“Atividades com Objetos”, Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 1999, p. 164

Para mais informações sobre a apos-
tasia e a restauração, talvez queira 
estudar “A Grande Apostasia”, “A 
Restauração do Evangelho de Jesus 
Cristo por Intermédio de Joseph 
Smith”, Pregar Meu Evangelho, 2004, 
pp. 35–38

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(a):

• Convide os jovens a compartilhar 
perguntas que lhes foram feitas sobre 
a Igreja ou suas crenças. Como eles 
responderam a essas perguntas?

• Convide os jovens a compartilhar 
experiências nas quais aprenderam 
sobre a apostasia e a restauração. O 
que as pessoas que lhes ensinaram 
fizeram para ajudá-los a compreender 
as verdades do evangelho restaurado?

Que oportunidades você 
teve de ensinar outras pes-
soas sobre a apostasia e a 
restauração? Que métodos 
eficazes já viu outras pes-
soas usarem quando ensi-
naram sobre esses 
conceitos?

O que os alunos já sabem 
sobre a apostasia e a res-
tauração? Que oportunida-
des eles têm de ensinar os 
outros sobre essas verda-
des, agora e no futuro?



Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar os jovens a compreender como falar sobre a 
apostasia e a restauração com os outros. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Peça aos jovens que compartilhem 
quaisquer escrituras que conheçam 
que profetizem a respeito da grande 
apostasia e da restauração. Se precisa-
rem de ajuda, sugira que usem o Guia 
para Estudo das Escrituras ou peça que 
procurem as escrituras relacionadas 
nesse esboço. Deixe que os jovens pra-
tiquem o uso dessas escrituras e 
outras que conseguirem encontrar 
para explicar a apostasia e a restaura-
ção uns aos outros.

• Leiam juntos em classe os seis pri-
meiros parágrafos do artigo de Dallin 
H. Oaks “A Única Igreja Verdadeira e 
Viva”. Pergunte aos jovens como 
podemos testificar da única igreja ver-
dadeira de modo que não ofenda os 
outros. Divida as seções restantes do 
discurso entre os jovens e peça-lhes 
que leiam suas seções e procurem 
como o Élder Oaks poderosamente 
testifica sobre o evangelho restaurado 
mostrando-se respeitoso com as cren-
ças de outras pessoas. Divida a classe 
em duplas e peça-lhes que se revezem 
para prestar testemunho da verda-
deira Igreja usando o que 
aprenderam.

• Convide os jovens a ler a seção inti-
tulada “Preste Testemunho Frequente-
mente” nas páginas 215–216 de Pregar 
Meu Evangelho. Em classe, façam uma 
lista de motivos pelos quais é impor-
tante prestar testemunho quando 

ensinamos e as diretrizes para prestar 
testemunho. Para ilustrar a importân-
cia de prestar testemunho ao ensinar 
sobre a restauração, convide um 
recém-converso para compartilhar 
com a classe como ele ou ela adquiriu 
um testemunho da Primeira Visão de 
Joseph Smith (obter permissão do 
bispo com antecedência). Peça ao con-
verso que compartilhe o papel do tes-
temunho de outras pessoas em sua 
própria conversão. Você pode compar-
tilhar seu testemunho da restauração 
do evangelho e convidar os jovens a 
compartilhar seu testemunho.

• Peça aos jovens que estudem a 
seção intitulada “Atividades com 
Objetos” na página 164 de Ensino, Não 
Há Maior Chamado. Peça-lhes que pen-
sem nas atividades com objetos que 
podem ajudá-los a explicar a outras 
pessoas os aspectos da apostasia e da 
restauração. Por exemplo, para expli-
car a apostasia eles poderiam cons-
truir uma igreja com blocos, etiquetar 
os blocos na parte inferior “Apóstolos 
e Profetas”, então demonstrar como a 
Igreja não pode ficar sem o alicerce de 
apóstolos e profetas (ver Efésios 2:20). 
Convide-os a compartilhar suas ideias 
de atividades com objetos uns com os 
outros. Que oportunidades eles têm 
para ensinar outras pessoas sobre a 
apostasia e a restauração?

Dica de ensino

“Quando você usa ativida-
des diversificadas, os alu-
nos conseguem 
compreender melhor os 
princípios do evangelho e 
fixá-los. Um método cui-
dadosamente escolhido 
pode tornar um princípio 
mais claro, interessante e 
memorável” (Ensino, Não 
Há Maior Chamado, 1999,  
p. 89).



Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como 
explicar sobre a apostasia e a restauração a outras pessoas? Quais são os sentimentos 
ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despen-
der mais tempo nesse assunto?

Convidar os jovens a agir

Pergunte aos jovens o que sentem inspirados a fazer por causa do que aprenderam hoje. 
Incentive-os a agir de acordo com esses sentimentos. Busque o Espírito ao pensar, em 
espírito de oração, em maneiras pelas quais que você pode fazer um acompanhamento.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a quem ensinava a 
testificar e, quando o 
faziam, o Espírito tocava-
lhes o coração. Como você 
vai ajudar os jovens a 
entender como prestar tes-
temunho aos outros sobre 
a apostasia e a 
restauração?



Recursos Selecionados

“Preste Testemunho Frequentemente”, Pregar Meu 
Evangelho, 2004, pp. 215–216

O testemunho é uma confirmação espiritual dada 
pelo Espírito Santo. Prestar testemunho é fazer uma 
declaração simples e direta de uma crença — um 
sentimento, uma certeza, uma convicção. Prestar 
testemunho geralmente é um das formas mais vigo-
rosas de ajudar outras pessoas a sentirem o Espírito. 
Você estará acrescentando um testemunho pessoal e 
atual ao que você ensinou das escrituras. Um mis-
sionário eficaz está sempre testificando e convi-
dando outros a fazerem coisas que fortalecerão sua 
fé em Jesus Cristo. Isso inclui promessas pelo cum-
primento de princípios verdadeiros. Por exemplo: 
“Sei que se santificarem o Dia do Senhor, terão mais 
paz no coração”. 

Para que seu testemunho tenha o poder de conven-
cer as pessoas, você precisa ser sincero. Um testemu-
nho vigoroso não depende da eloquência ou do 
volume de sua voz, mas, sim, da convicção do cora-
ção. Esforce-se diariamente para fortalecer sua com-
preensão das doutrinas e princípios que irá ensinar. 
Preste testemunho frequentemente para selar a vera-
cidade dos princípios e doutrinas que está ensi-
nando. Sempre que possível, ensine, depois 
testifique, e testifique enquanto ensina. 

Seu testemunho pode ser tão simples quanto “Jesus 
Cristo é o Filho de Deus” ou “Descobri por mim 
mesmo que o Livro de Mórmon é verdadeiro”. Você 
também pode contar uma breve experiência sobre 
como adquiriu esse conhecimento. Preste testemunho 
diversas vezes em cada lição, não apenas no final. 
Preste testemunho de que aquilo que seu compa-
nheiro ensinou provém de Deus. Preste testemunho 
de que o princípio que você irá ensinar abençoará a 

vida dos pesquisadores, se eles o cumprirem. Fale 
sobre como o cumprimento de um princípio aben-
çoou sua vida. 

As pessoas podem, às vezes, questionar intelectual-
mente o que você ensinar, mas é difícil questionar 
um testemunho sincero do fundo do coração. Ao 
testificar, ore para que aqueles com quem você está 
compartilhando suas crenças sintam o testemunho 
confirmador do Espírito Santo. Ao testificar, você 
ajuda a criar um ambiente propício para que os pes-
quisadores sintam o Espírito Santo confirmar o tes-
temunho que você prestou da verdade. Isso irá 
prepará-los para aceitarem os compromissos que 
você irá propor-lhes. 

brigham Young não foi batizado na Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias no primeiro ano 
em que aprendeu sobre o evangelho restaurado. 
Mas ele disse o seguinte sobre sua conversão: “Se 
todo o talento, tato, sabedoria e refinamento do 
mundo tivessem sido enviados para mim com o 
Livro de Mórmon e declarado com a mais sublime 
eloquência do mundo a sua veracidade, tentando 
prová-lo pelo conhecimento e sabedoria do mundo, 
teriam sido apenas fumaça que se eleva e se dissipa. 
Mas quando ouvi um homem pouco eloquente e 
sem talento para falar em público, que apenas con-
seguia dizer: ‘Eu sei, pelo poder do Espírito Santo, 
que o Livro de Mórmon é verdadeiro e que Joseph 
Smith é um Profeta do Senhor’, o Espírito Santo que 
emanava daquele indivíduo iluminou minha com-
preensão, revelando-me luz, glória e imortalidade. 
Fui envolvido por essas coisas, senti todo o meu ser 
encher-se delas e soube por mim mesmo que o teste-
munho era verdadeiro”. (Journal of Discourses, 
volume 1, p. 90).



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

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

Os esboços desta unidade ajudarão os jovens a melhorar a capacidade de aprender e 
ensinar por meio de revelações do Senhor: tanto revelações encontradas nas escritu-
ras e nas palavras dos profetas vivos quanto revelações pessoais que os jovens rece-
berem por meio do Espírito Santo. Incentive os jovens de sua classe a fazer perguntas 
sobre o que estão aprendendo, a buscar mais conhecimento e ensinar suas descober-
tas a outras pessoas.

Esboços de aprendizado

O que podemos aprender com os profetas e apóstolos vivos?
Como posso melhorar meu estudo das escrituras?
Como a reverência me ajuda a receber revelação?
O que significa prestar um testemunho?
O que podemos aprender com o Presidente Monson sobre 

seguir o Espírito?

Maio: Os Profetas e a Revelação



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

O que posso aprender com os 
profetas e apóstolos vivos?
Os profetas e apóstolos vivos recebem revelação para guiar a Igreja e seus con-
selhos refletem a vontade do Senhor, que nos conhece perfeitamente e com-
preende nossas dificuldades. Seus ensinamentos podem ajudar-nos com as 
dificuldades que enfrentamos hoje. Somos abençoados por ser guiados por 
profetas e apóstolos vivos e por receber seus conselhos a cada seis meses na 
conferência geral.

Preparar-se espiritualmente

Ao estudar esses recursos, procure verdades que ajudem os jovens a aprender o valor 
dos ensinamentos dos profetas vivos em sua vida.

Mosias 8:16–18 (Um vidente pode ser 
uma grande bênção para seus 
semelhantes)

D&C 1:38; 68:3–4 (Quando os servos 
do Senhor falam pelo Espírito, o que 
dizem é escritura)

Thomas S. Monson, “Ao Reunir-nos 
Novamente”, A Liahona, maio de 2012, 
p. 4

Jeffrey R. Holland, “Um Estandarte 
entre as Nações”, A Liahona, maio de 
2011, p. 111

A Liahona, novembro de 2012 (discur-
sos dos membros da Primeira Presi-
dência e do Quórum dos Doze 
Apóstolos na conferência geral)

Fazer associações

Durante os 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 aju-
dá-los a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem 
ajudá-lo(a):

• Convide os jovens a contar uma 
experiência recente em que alguém 
lhes fez uma pergunta sobre o evan-
gelho. Como eles responderam?

• Peça aos jovens que falem de um 
discurso da última conferência geral 
que os tenha impressionado. Pergun-
te-lhes por que foi significativo para 
eles.

Como os ensinamentos 
dos profetas e apóstolos 
o(a) ajudaram a superar 
desafios? Que experiências 
você pode contar que for-
talecerão os jovens a quem 
ensina?

Quais são alguns dos desa-
fios que os jovens enfren-
tam hoje em dia? Como os 
ensinamentos dos profetas 
e apóstolos os ajudam a 
enfrentar esses desafios?



Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os jovens a encontrar respostas para seus desa-
fios nas palavras dos profetas vivos. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma 
ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Ajude a classe a fazer uma lista dos 
desafios que os jovens enfrentam hoje 
em dia. Convide cada jovem a esco-
lher um desses desafios e estudar os 
discursos da última conferência para 
encontrar conselhos que poderiam 
ajudar alguém a vencer esse desafio. 
Sugira que use o “Índice por 
Assunto” na edição de conferência 
mais recente de A Liahona.

• Assista a um discurso de uma con-
ferência geral recente feito pelo Presi-
dente Thomas S. Monson. Peça aos 
jovens que prestem atenção a conse-
lhos que sejam particularmente rele-
vantes para sua faixa etária e 
preparem um discurso de cinco minu-
tos utilizando as orientações encontra-
das. Deixe que eles façam os discursos 
na classe.

• Com a classe inteira, assistam a um 
discurso de conferência geral que seja 
significativo para os jovens. Peça-lhes 
que identifiquem verdades eternas, 
escrituras, convites à ação e bênçãos 
prometidas no discurso. (Se não tive-
rem muito tempo, podem assistir ape-
nas a alguns trechos do discurso).

• Escreva no quadro: “Por que é 
importante assistir à conferência 
geral?” Convide os alunos a irem ao 
quadro e escreverem algumas respos-
tas a essa pergunta. Depois, convi-
de-os a ler as escrituras sugeridas 
nesse esboço e o discurso do Presi-
dente Thomas S. Monson “Ao Reunir-
nos Novamente” e encontrar outras 
respostas possíveis para acrescentar à 
lista no quadro. Peça aos jovens que 
discutam coisas que já fizeram para 
tornar a conferência geral uma expe-
riência mais significativa.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreenderam o que 
podem aprender com os apóstolos e profetas vivos? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender 
mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Peça aos jovens que estudem os discursos da última conferência geral como parte de seu 
estudo do evangelho. Incentive-os a relatar à classe o que aprenderam.

À medida que se aproximar a data da 
conferência geral, incentive os jovens 
a prepararem-se fazendo uma lista de 
perguntas que eles tenham e convi-
de-os para assistir aos discursos em 

espírito de oração, em busca das res-
postas desejadas.

Dica de ensino

“Não fique preocupado se 
os alunos permanecerem 
em silêncio por alguns 
segundos, depois que você 
fizer uma pergunta. Não 
responda às suas próprias 
perguntas; dê tempo para 
seus alunos pensarem na 
resposta. Todavia, o silên-
cio prolongado pode ser 
um indicativo de que eles 
não entenderam a pergunta 
e de que você precisará 
reformulá-la” (Ensino, Não 
Há Maior Chamado, p. 69).

Ensinar à maneira do 
Salvador

Pouco antes de Sua morte 
e Ressurreição, o Salvador 
ensinou a Seus discípulos 
que enviaria o Espírito 
Santo: “Ele vos guiará em 
toda a verdade e vos anun-
ciará o que há de vir” 
(João 16:13). O Espírito 
Santo pode mostrar-lhe a 
melhor maneira de ensinar 
e ajudar os jovens.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Thomas S. Monson, 
“Ao Reunir-nos Novamente”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2012, pp. 4–5

Reunimo-nos a cada seis meses para fortalecer, 
incentivar e consolar uns aos outros e edificar a fé. 
Estamos aqui para aprender. Alguns de vocês 
podem estar buscando respostas para dúvidas e 
problemas que enfrentam na vida. Alguns se deba-
tem com decepções ou perdas. Todos podemos ser 
individualmente iluminados, elevados e consolados 
ao sentir o Espírito do Senhor. 

Caso haja mudanças que precisem ser feitas em sua 
vida, vocês podem encontrar o incentivo e a cora-
gem para fazê-lo, ao ouvir as palavras inspiradas 
que serão proferidas. Que todos renovemos a deter-
minação de viver de modo a sermos dignos filhos e 
filhas de nosso Pai Celestial. Continuemos a opor-
nos ao mal, onde quer que ele seja encontrado. (…)

Agora, meus irmãos e irmãs, viemos para ser ins-
truídos e inspirados. Muitas mensagens serão com-
partilhadas nos próximos dois dias. Posso 
assegurar-lhes que os homens e as mulheres que vão 
falar-nos hoje buscaram a ajuda e a orientação do 
céu ao preparar suas mensagens e foram inspirados 
a respeito do que irão compartilhar conosco.

Nosso Pai Celestial Se preocupa com cada um de 
nós e com nossas necessidades. Que fiquemos ple-
nos do Seu Espírito, ao participar desta conferência.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Como posso melhorar meu 
estudo das escrituras?
O mandamento das escrituras de “[banquetear-se] com as palavras de Cristo” 
(2 Néfi 32:3) envolve muito mais do que apenas ler as escrituras casualmente. 
Devemos examiná-las com diligência, ponderar o que ensinam e aplicar esses 
ensinamentos a nós mesmos. Devemos orar pedindo compreensão e seguir 
qualquer inspiração que recebermos do Espírito Santo. O estudo significativo 
das escrituras pode edificar nossa fé, fortalecer-nos contra as tentações e aju-
dar-nos a aproximarmo-nos mais do Pai Celestial.

Preparar-se espiritualmente

Estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. A seu ver, o que ajudará 
os jovens a melhorar seu estudo das escrituras?

1 Néfi 10:19; D&C 88:63, 118 (Se bus-
carmos, encontraremos)

1 Néfi 19:23 (Devemos aplicar as 
escrituras a nós mesmos)

2 Néfi 4:15–16; D&C 138:1–11; Joseph 
Smith—História 1:11–13 (Ponderar as 
escrituras traz revelação)

2 Néfi 32:3 (Devemos banquetear-nos 
com as palavras de Cristo)

Henry b. Eyring, “Uma Conversa a 
Respeito do Estudo das Escrituras”, A 
Liahona, julho de 2005, p. 8

David A. bednar, “Um Reservatório 
de Água Viva”, serão do SEI para 
jovens adultos, 4 de fevereiro de 2007

Fazer associações

Durante os primeiros minutos de cada aula, ajude os jovens a estabelecer relações entre 
as coisas que estão aprendendo em vários locais e em várias situações (como no estudo 
pessoal, no seminário, em outras aulas da Igreja ou em 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(a):

• Peça aos jovens que relatem algo 
que estudaram nas escrituras em seu 
estudo pessoal esta semana. Qual é 
seu plano para o estudo das escritu-
ras? A seu ver, como eles poderiam 
melhorar seu estudo das escrituras?

• Escreva no quadro, “A imersão 
nas escrituras é essencial para o sus-
tento espiritual” (Quentin L. Cook 
“Podeis Agora Sentir Isso?”, A Lia-
hona, novembro de 2012, p. 6). Per-
gunte aos jovens o que acham que 

Como as escrituras já 
influenciaram sua vida? O 
que você pode fazer para 
tornar seu estudo das 
escrituras mais 
significativo?

Os jovens de sua classe 
estão tendo experiências 
significativas com as escri-
turas? Como você pode 
ajudá-los a melhorar seu 
estudo das escrituras?



significa imergir nas escrituras. 
Como isso é diferente de simples-
mente lê-las? Incentive-os a pensar 

nessa declaração enquanto apren-
dem sobre o estudo das escrituras 
durante a aula.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os jovens a melhorar seu estudo das escrituras. 
Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem 
em sua classe:

• Escreva no quadro as palavras pro-
curar, ponderar e orar. Convide todos 
os jovens a ler as escrituras sugeridas 
neste esboço e compartilhar com a 
classe o que ele ou ela aprende com as 
escrituras. Peça aos jovens que escre-
vam as referências das escrituras no 
quadro ao lado da palavra que des-
creve os princípios que elas ensinam. 
Quais outros princípios do estudo efi-
caz das escrituras os jovens conse-
guem citar? Eles conhecem alguma 
escritura que ilustre esses princípios?

• Escreva no quadro as perguntas do 
artigo do Presidente Henry b. Eyring 
“Uma Conversa a Respeito do Estudo 
das Escrituras” que seriam mais rele-
vantes para os jovens que você ensina. 
Convide os jovens a compartilhar as 
respostas para essas perguntas e 
depois lhes dê tempo para ler a res-
posta do Presidente Eyring. O que 
eles aprenderam com as respostas do 

Presidente Eyring que pode ajudá-los 
a melhorar seu estudo das escrituras?

• Apresente aos jovens os auxílios de 
estudo disponíveis nas escrituras 
(como as notas de rodapé, cabeçalhos 
de capítulo e o Guia para Estudo das 
Escrituras). Ajude-os a ver como esses 
auxílios de estudo podem ajudá-los a 
melhorar seu estudo das escrituras 
(ver Ensino, Não Há Maior Chamado, 
pp. 56–59). Com a permissão do bispo, 
convide membros da ala para virem à 
classe e serem entrevistados pelos 
jovens sobre como tornam seu estudo 
das escrituras significativo.

• Peça aos jovens que escolham um 
capítulo das escrituras e convide-os a 
passar alguns minutos lendo-o, apli-
cando os princípios de estudo das 
escrituras que aprenderam hoje. Con-
vide-os a externar as ideias que lhes 
ocorreram durante o estudo.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entenderam como melho-
rar o estudo das escrituras? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Convide os jovens a pensar em seu plano de estudo pessoal das escrituras. O que eles 
aprenderam hoje que pode ajudá-los a melhorar seu plano?

Dica de ensino

“Disponha as cadeiras na 
sala de modo a ver o rosto 
de cada pessoa e ser visto 
por todas elas” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 71).

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador utilizava as 
escrituras para ensinar e 
testificar. Ensinava as pes-
soas a refletir sobre as 
escrituras e usá-las para 
encontrar respostas. Como 
você pode ajudar os jovens 
a usar as escrituras para 
encontrar respostas para 
suas perguntas?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do  Presidente Henry B. Eyring, 
“Uma Conversa a Respeito do Estudo das Escrituras”, A 
Liahona, julho de 2005, p. 8

O que você fez para tornar seu próprio estudo das escritu-
ras mais significativo? 

Élder Eyring: Quando entrei para o Quórum dos 
Doze Apóstolos, o Élder Richard G. Scott sugeriu 
que eu comprasse um conjunto simples de escritu-
ras e marcasse as inspirações e revelações que rece-
beria em meu novo chamado. Eu fiz isso. Mas fui 
um pouco além. 

Perguntei ao Pai Celestial o que Ele gostaria que eu 
fizesse como Apóstolo. Escrevi o que senti que foram 
Suas respostas. Datilografei, criei um código de cores 
e colei as respostas na parte da frente das minhas 
escrituras. A primeira, por exemplo, foi: “Devo ser 
uma testemunha de que Cristo é o Filho de Deus”. E 
então, li as escrituras procurando ideias que me ensi-
nassem como testificar que Cristo é o Filho de Deus. 
Toda vez que encontrei algo, marquei em azul. Em 
pouco tempo, elaborei meu próprio guia de tópicos a 
respeito do que achei que o Senhor queria que eu 
fizesse. Aprendi muito nesse processo. 

Ler as escrituras para aprender o que fazer torna a 
leitura muito mais significativa. O Senhor pode ensi-
nar-nos. Quando surge um momento de crise em 
nossa vida, como a perda de um filho ou do cônjuge, 
devemos ler as escrituras procurando ajuda especí-
fica. Encontraremos respostas nas escrituras. O 
Senhor parece ter previsto todos os nossos problemas 
e necessidades, e colocou nas escrituras coisas que 
irão ajudar-nos, se simplesmente as procurarmos. 

Como os santos dos últimos dias podem tornar o estudo 
das escrituras uma prioridade? 

Élder Eyring: A única maneira pela qual você pode 
garantir que um dia atarefado não o impeça 

de estudar as escrituras é determinar um horário 
regular para estudar as escrituras. Descobri que o 
início do dia e o fim do dia são meus. Esses são 
momentos que geralmente posso controlar. Portanto, 
desde menino, estabeleci o padrão de ler as escritu-
ras no início e no fim do dia. Li o Livro de Mórmon 
muitas vezes antes de completar 18 anos graças a 
esse padrão. 

Quando estou em situações que me fazem quebrar 
esse padrão, sinto-me muito mal. Depois que você 
se acostuma a estudar as escrituras regularmente, 
sente muita falta quando não o faz. É como o ali-
mento, você precisa dele. Sei que preciso das escri-
turas como preciso de alimento. Nunca deixo de 
comer uma refeição regular, e não deixo de estudar 
as escrituras regularmente. 

Que papel têm o jejum e a oração no estudo das 
escrituras? 

Élder Eyring: Precisamos começar um jejum 
pedindo para sermos ensinados; devemos ser 
humildes e ávidos para aprender como uma criança. 
Essa é a maneira certa de se jejuar. Se apenas deixar-
mos de comer, não será a mesma coisa. 

Da mesma forma, precisamos ler as escrituras com 
humildade e avidez, tal como fazemos quando jejua-
mos. Quando leio as escrituras pedindo para ser 
ensinado, então o acréscimo do jejum ajuda imensa-
mente. (…)

Qual é o papel do Espírito Santo no estudo das 
escrituras? 

Élder Eyring: O Espírito Santo nos confirma a pala-
vra de Deus quando a lemos. Essa confirmação, 
repetida frequentemente, fortalece nossa fé. E é pela 
fé que vencemos obstáculos e resistimos às tentações.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

Como a reverência me ajuda a 
receber revelação?
Quando somos reverentes, demonstramos nosso amor a Deus e conseguimos 
receber revelação pessoal mais facilmente. Uma atitude reverente ajuda a tor-
nar-nos mais sensíveis à voz mansa e delicada do Espírito. Se tratarmos as coi-
sas sagradas com reverência, o Pai Celestial confiará em nós e nos revelará 
verdades adicionais.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. A seu ver, o que ajudará 
os jovens a desenvolver um sentimento de reverência?

I Reis 19:12; 3 Néfi 11:1–7 (Deus Se 
comunica por meio de uma voz 
mansa e delicada)

Salmos 46:10 (“Aquietai-vos, e sabei 
que eu sou Deus”)

D&C 63:64; 84:54–57 (Tratar as coisas 
sagradas com reverência)

boyd K. Packer, “A Reverência Con-
vida à Revelação”, A Liahona, janeiro 
de 1992, p. 23

Paulo b. Pieper, “Considerar 
Sagrado”, A Liahona, maio de 2012, p. 
109

“Reverência”, Sempre Fiéis, 2003, pp. 
159–160

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

Fazer associações

Durante os 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, 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(a):

• Convide os jovens a compartilhar 
dúvidas sobre o que têm aprendido 
em outras classes. 
 

• Escreva no quadro: “Reverência 
é__________”. Peça aos alunos que 
escrevam no quadro sua definição de 
reverência. Convide os jovens a adi-
cionar definições posteriormente 
enquanto aprendem sobre reverência 
na aula de hoje.

O que a reverência signi-
fica para você? Como a 
reverência ajudou você a 
sentir o Espírito? Que 
experiências você pode 
relatar aos jovens?

O que a reverência signi-
fica para os jovens de sua 
classe? Como você pode 
ajudá-los a ver a relação 
entre a reverência e a 
revelação?



Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os jovens a compreender a relação existente 
entre a reverência e a revelação. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Peça aos jovens que leiam sobre 
“Reverência” em Sempre Fiéis ou tre-
chos do discurso do Élder Paul b. 
Pieper “Considerar Sagrado”, pro-
curando respostas à pergunta “Como 
a reverência me ajuda a receber reve-
lação?” Convide os jovens a comparti-
lhar o que encontraram. O que os 
jovens sentem que podem fazer para 
tornarem-se mais reverentes?

• Divida a classe em pequenos gru-
pos e peça a cada grupo que estude 
uma ou duas escrituras sugeridas 
neste esboço. Convide os grupos para 
conversar sobre o que aprenderam 
com essas escrituras sobre a relação 

entre a reverência e revelação. Peça a 
cada grupo que compartilhe com o 
restante da classe o que eles 
aprenderam.

• Convide os jovens a encontrar o 
discurso do Presidente boyd K. 
Packer “A Reverência Convida à 
Revelação” e procurar as coisas que 
devemos fazer para convidar a revela-
ção em nossas reuniões da Igreja. 
Peça-lhes que compartilhem o que 
pensam e sugiram maneiras de apli-
car os conselhos do Presidente Packer 
sobre reverência a outros ambientes 
ou coisas sagradas (como o templo, as 
escrituras e assim por diante).

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreenderam como a 
reverência está relacionada à revelação? Quais são os sentimentos ou as impressões que 
eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse 
assunto?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que aprenderam hoje sobre a importância da reverência para rece-
ber revelação. Como eles podem mudar seu comportamento ou seu ambiente a fim de 
melhor receber revelação pessoal?

Dica de ensino

“Quando nos reunimos 
para aprender as doutrinas 
do evangelho, devemos 
fazê-lo com reverência. 
(…) A irreverência vai ao 
encontro aos propósitos do 
adversário, obstruindo os 
delicados canais da revela-
ção tanto da mente como 
do espírito. (…) A reverên-
cia é um convite à revela-
ção” (boyd K. Packer, 
Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 82).

Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi o exemplo e o 
mentor de Seus discípulos. 
Em Sua preparação para 
ensinar, buscou a solidão 
para orar e jejuar. Diga aos 
jovens como a reverência 
ajuda você a se preparar 
para receber revelação pes-
soal. Como você pode 
incentivar os jovens a mos-
trar respeito pelas coisas 
sagradas?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Boyd K. Packer, “Reve-
rence Invites Revelation” [A Reverência Convida a Reve-
lação], Ensign, novembro de 1991, pp. 21–23

Nossas reuniões sacramentais e outras reuniões pre-
cisam de atenção renovada, para que sejam verda-
deiros serviços de adoração, nos quais os membros 
sejam espiritualmente alimentados, tenham o teste-
munho fortalecido, e onde os pesquisadores sintam 
a inspiração essencial à conversão espiritual. (…)

Ao irmos às reuniões dominicais, a música, o ves-
tuário e a conduta devem ser compatíveis com a 
adoração. Há saguões em nossas capelas, construí-
dos com o fim de permitir cumprimentos e conver-
sas, o que é típico entre pessoas que se amam. 
Todavia, ao entrarmos no salão sacramental devemos 
— cada um de nós deve — tomar cuidado para não 
perturbar os que se esforçam por receber sutis 
comunicações espirituais. (…)

A conduta irreverente em nossas capelas é digna de 
menção, até mesmo de censura. Os líderes devem 
ensinar que a reverência convida a revelação. (…)

A música é de fundamental importância em nossos 
serviços de adoração. Acho que os que escolhem, 
dirigem, apresentam e acompanham a música podem 
influenciar mais o espírito de reverência de nossas 
reuniões que um orador. Que Deus os abençoe. 

A música pode criar uma atmosfera de adoração, 
que atrai o espírito de revelação, de testemunho. (…)

Um organista que tem a sensibilidade de tocar baixi-
nho o prelúdio musical equilibra nossos sentimentos 
e faz com que reflitamos na letra da música, que 
ensina as coisas pacíficas do reino. Se atentarmos 
para elas, perceberemos que ensinam o evangelho, 
pois os hinos da Restauração, na verdade, são um 
curso de doutrina!

Tenho observado que um número cada vez maior de 
nossos líderes e membros não cantam os hinos com 
a congregação. Talvez os desconheçam ou não haja 
hinários suficientes. Devemos entoar os cânticos de 
Sião — eles são uma parte essencial da nossa adora-
ção. Não devemos negligenciar os hinos nem os 
nobres cânticos da Restauração. Leiam a introdução 
da Primeira Presidência, no hinário. O Senhor disse: 
“Minha alma se deleita com o canto do coração; sim, 
o canto dos justos é uma prece a mim e será respon-
dido com uma bênção sobre sua cabeça”. (D&C 
25:12.) Não deixem que a influência de nossa música 
sacra se afaste de nós nem que a música secular a 
substitua. (…)

E mais ainda: Estamos deixando de usar palavras 
reverentes em nossas orações. Nelas, termos familia-
res como você e seu estão substituindo tu e teus nas 
orações. Ensinem às crianças, e gentilmente orien-
tem os membros novos, que usamos termos reveren-
tes quando nos dirigimos ao Pai Celestial em oração. 

Sem inspiração pessoal, nenhum de nós pode sobre-
viver no mundo de hoje, quanto mais no que em 
breve ele se tornará. A reverência pode e deve ser 
evidente em todas as organizações da Igreja e na 
vida dos membros em geral.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

O que significa prestar 
testemunho?
O testemunho é a certeza espiritual da veracidade do evangelho dada pelo 
Espírito Santo. Quando prestamos testemunho, declaramos às outras pessoas o 
que sabemos ser verdade pelo poder do Espírito. O alicerce de um testemunho 
é o conhecimento de que o Pai Celestial vive e nos ama, de que Jesus Cristo é 
nosso Salvador, de que Seu evangelho foi restaurado por intermédio do Profeta 
Joseph Smith e de que A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a 
Igreja verdadeira do Salvador.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que ajudará os jovens a 
entender o significado de prestar testemunho?

Mateus 16:13–19; Mosias 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; D&C 76:22–24 (Exem-
plos de testemunhos das escrituras)

Alma 4:18–20 (O poder de prestar 
testemunho)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (O teste-
munho de Amuleque exerce uma 
influência vigorosa em Zeezrom)

Henry b. Eyring, “Testemunhas de 
Deus”, A Liahona, janeiro de 1997,  
p. 32

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

Dallin H. Oaks, “Testemunho”, A Lia-
hona, maio de 2008, p. 26

“Preste Testemunho Frequente-
mente”, Pregar Meu Evangelho , 2004, 
p. 215–216

“Ensinar com o Testemunho”, Ensino, 
Não Há Maior Chamado , 1999,  
pp. 43–44

Vídeo: “Um Homem Pouco Elo-
quente”; Ver também Recursos Visuais 
de Doutrina e Convênios e da História da 
Igreja (DVD)

Fazer associações

Durante os 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 aju-
dá-los a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Como você já foi influen-
ciado pelo testemunho de 
outras pessoas? Como o 
fato de prestar testemunho 
— formal ou informal-
mente — o(a) fortaleceu? 
Que experiências você 
poderia contar aos jovens?

Quando você já presenciou 
os jovens prestar testemu-
nho — formal ou informal-
mente? Que oportunidades 
você pode dar aos jovens 
para testificar?



• Convide os jovens a contar uma 
experiência recente que lhes tenha 
fortalecido o testemunho.

• Peça aos jovens que imaginem ter 
convidado um amigo para a Igreja no 
domingo de jejum, e o bispo convida 
os membros da ala para prestar seu 

testemunho. Como eles responderiam 
se seu amigo perguntasse: “O que sig-
nifica prestar testemunho?” Se neces-
sário, peça aos jovens que consultem a 
seção intitulada “O Que É um Teste-
munho?” em Ensino, Não Há Maior 
Chamado, páginas 43–44.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os jovens a entender o que significa prestar 
testemunho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor 
funcionem em sua classe:

• Convide os jovens a ler a seção inti-
tulada “O Que É um Testemunho?”  
do discurso do Presidente Dieter F. 
Uchtdorf “O Poder de um Testemunho 
Pessoal.” Peça aos jovens que façam 
uma lista do que é e do que não é um 
testemunho, com base no que lerem. 
Convide-os a compartilhar experiên-
cias nas quais eles ouviram alguém 
prestar testemunho de modo que for-
taleceu sua fé e seu testemunho.

• Convide os jovens a ler a seção II 
do discurso do Élder Dallin H. Oaks 
“Testemunho”, procurando semelhan-
ças e diferenças entre o testemunho e 
outros tipos de conhecimento. O que 
os jovens podem fazer para fortalecer 
seu conhecimento da verdade do 
evangelho?

• Peça aos jovens que encontrem nas 
escrituras exemplos de pessoas que 
tenham prestado testemunho (como 
os sugeridos neste esboço). À medida 

que eles falarem do que encontraram, 
conversem sobre diferentes maneiras 
pelas quais eles podem prestar teste-
munho (inclusive maneiras formais e 
informais).

• Peça aos jovens que leiam “Preste 
Testemunho Frequentemente” e 
façam a respectiva atividade de 
estudo pessoal em Pregar Meu Evange-
lho, páginas 215–216. Peça-lhes que 
exponham à classe as ideias que lhes 
tiverem ocorrido. Como podem apli-
car o que aprenderam na próxima vez 
que prestarem testemunho (como em 
uma reunião da Igreja ou uma con-
versa com um amigo)?

• Mostre o vídeo “Um Homem 
Pouco Eloquente”. Peça aos jovens 
que compartilhem uma experiência 
em que foram tocados pelo testemu-
nho simples e sincero de alguém. O 
que havia de especial nesse testemu-
nho que lhes tocou o coração?

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreenderam como 
prestar testemunho? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Dica de ensino

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



Convidar a agir

Peça aos jovens que procurem oportunidades de prestar testemunho — formal e infor-
malmente — na próxima semana. Incentive-os a contar suas experiências numa aula 
futura.

Incentive os jovens a escrever seu 
 testemunho no diário.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a quem ensinava a 
testificar e, quando o 
faziam, o Espírito tocava-
lhes o coração. Como você 
pode dar oportunidades 
aos jovens para testificar e 
sentir o testemunho confir-
mador do Espírito?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Dieter F. Uchtdorf, “O 
Poder de um Testemunho Pessoal”, Ensign ou A Lia-
hona, novembro de 2006, pp. 37–39

Uma definição de testemunho é “declaração solene 
quanto à verdade de um assunto”, originário da 
palavra latina testemonium, sendo que a palavra tes-
tis significa “testemunho” (“testimony”, http://
www .reference.com/browse/wiki/ Testimony; 
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11ª edi-
ção, 2003, “testimony”, p. 1291).

Para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias, o termo testemunho é uma 
palavra familiar e bastante utilizada em nosso voca-
bulário religioso. É uma palavra terna e agradável, 
sempre associada a algo sagrado. Quando falamos 
de testemunho, referimo-nos ao sentimento que 
temos no coração e na mente, em vez do acúmulo de 
fatos lógicos e sem proveito. É um dom do Espírito, 
uma confirmação do Espírito Santo de que certos 
conceitos são verdadeiros.

O testemunho é o conhecimento seguro ou a certeza, 
proveniente do Espírito Santo, da veracidade e 
divindade da obra do Senhor nestes últimos dias. O 
testemunho é “a convicção firme, viva e motivadora 
das verdades reveladas do evangelho de Jesus 
Cristo” (Marion G. Romney, “How to Gain a Testi-
mony”, New Era, maio de 1976, p. 8, grifo do autor).

Quando prestamos testemunho, declaramos a vera-
cidade absoluta da mensagem do evangelho. Numa 
época em que muitos veem a verdade como uma 
coisa relativa, uma declaração de verdade absoluta 

não é muito popular nem parece politicamente cor-
reta nem oportuna. O testemunho das “coisas como 
realmente são” (Jacó 4:13) é destemido, verdadeiro e 
vital porque tem consequências eternas para a 
humanidade. Satanás não se importaria se declarás-
semos a mensagem de nossa fé e da doutrina do 
evangelho como algo que variasse de acordo com as 
circunstâncias. Nossa firme convicção da veracidade 
do evangelho é uma âncora em nossa vida, tão firme 
e confiável quanto uma estrela-guia. O testemunho 
é muito pessoal e pode ser um pouco diferente para 
cada pessoa, porque toda pessoa é única. Contudo, 
o testemunho do evangelho restaurado de Jesus 
Cristo sempre inclui estas verdades claras e simples:

• Deus vive. Ele é nosso amado Pai Celestial e 
somos Seus filhos.

• Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e Salvador 
do mundo.

• Joseph Smith é o profeta de Deus por intermé-
dio de quem o evangelho de Jesus Cristo foi res-
taurado nos últimos dias.

• O Livro de Mórmon é a palavra de Deus.

• O Presidente Gordon b. Hinckley, seus Conse-
lheiros e os membros do Quórum dos Doze 
Apóstolos são profetas, videntes e reveladores em 
nossos dias.

Ao adquirirmos um conhecimento mais profundo 
dessas verdades e do plano de salvação pelo poder e 
dom do Espírito Santo, poderemos “conhecer a ver-
dade de todas as coisas” (Morôni 10:5).



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

O que posso aprender com o 
Presidente Monson sobre seguir 
o Espírito?
O Presidente Thomas S. Monson disse: “Não se passou um só dia sem que eu me 
comunicasse com meu Pai Celestial por meio da oração. É um relacionamento 
que valorizo muito e literalmente ficaria perdido sem ele. Se vocês não têm esse 
tipo de relacionamento com seu Pai Celestial, peço que se empenhem em atingir 
esse objetivo. Ao fazer isso, terão direito a Sua inspiração e orientação na vida — 
algo de que todos necessitamos, se quisermos sobreviver espiritualmente em 
nossa peregrinação na Terra. Tal inspiração e orientação são dádivas que Ele nos 
concede livremente, se apenas as buscarmos. Que tesouros elas são! Sempre me 
sinto humilde e grato quando meu Pai Celestial Se comunica comigo por meio 
de Sua inspiração. Aprendi a reconhecê-la, a confiar nela e segui-la” (“Permane-
cer em Lugares Santos”, A Liahona, novembro de 2011, p. 82).

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a aprender com o exemplo do Presidente Monson sobre agir de acordo com os 
sussurros do Espírito Santo?

Provérbios 3:5–6 (Se confiarmos no 
Senhor, Ele endireitará nossos 
caminhos)

1 Néfi 3:7 (O Senhor prepara um 
caminho para realizar as coisas que 
Ele nos manda fazer)

2 Néfi 32:1–5 (O Espírito Santo nos 
mostra as coisas que devemos fazer)

D&C 8:2–3 (O Espírito Santo fala a 
nosso coração e mente)

Thomas S. Monson, “Pensem nas bên-
çãos”, A Liahona, novembro de 2012

Thomas S. Monson, “Permanecer em 
Lugares Santos”, A Liahona, novembro 
de 2011, p. 82 (história sobre a 

realização da dedicação do Templo de 
Frankfurt Alemanha)

Thomas S. Monson, “Lembranças do 
Tabernáculo”, A Liahona, maio de 
2007, p. 41 (história sobre sentir-se ins-
pirado a fazer observações em um 
discurso de conferência, a uma moça 
no mezanino)

Jeffrey R. Holland, “Presidente Tho-
mas S. Monson: In the Footsteps of 
the Master,” Ensign, junho de 2008, 
pp. 2–16 (ver a sessão intitulada 
“Loyalty to Friends and to the Lord” 
[“Lealdade aos Amigos e ao 
Senhor”]), ou “Nos Passos do Mes-
tre”, suplemento de A Liahona, junho 
de 2008, pp. 10–11

Como seguir os sussurros 
do Espírito Santo aben-
çoou sua vida? Como você 
foi inspirado(a) pelo exem-
plo do Presidente Monson 
sobre esse assunto?

Os jovens a quem ensina 
sabem como receber e 
seguir os sussurros do 
Espírito? Como aprender a 
seguir os sussurros do 
Espírito Santo ajuda os 
jovens agora e no futuro? 
Como o exemplo do Presi-
dente Monson pode 
inspirá-los?



Fazer associações

Durante os 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 aju-
dá-los a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem 
ajudá-lo(a):

• Convide todos os jovens a encon-
trar uma escritura que tenham lido ou 
assinalado recentemente e a comparti-
lhá-la com a classe. Peça a cada um 
que exponha o que o impressionou no 
versículo.

• Compartilhe com os jovens a decla-
ração do Presidente Thomas S. Mon-
son no início deste esboço. O que os 
impressionou em sua declaração? De 
que histórias os jovens se lembram 
nas quais o Presidente Monson rece-
beu e agiu de acordo com os sussur-
ros do Espírito Santo?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a aprender com o exemplo do Pre-
sidente Monson de seguir os sussurros do Espírito. Seguindo a orientação do Espírito 
Santo, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Atribua a cada jovem uma história 
sobre o Presidente Monson receber e 
seguir os sussurros do Espírito Santo 
(como sugerido neste esboço). Peça 
aos jovens que leiam e resumam a his-
tória e o que aprenderam sobre agir 
sob inspiração. Peça que comparti-
lhem experiências em que eles agiram 
de acordo com os sussurros e foram 
abençoados.

• Convide os jovens a ler as escritu-
ras citadas nesse esboço e escrever 
uma breve declaração resumindo o 
que cada escritura ensina sobre seguir 
os sussurros do Espírito. Ler junto 
uma ou mais das histórias sobre o 
Presidente Monson sugeridas nesse 
esboço e pedir aos jovens que prestem 

atenção nas maneiras pelas quais o 
Presidente Monson exemplificou as 
escrituras que leem. O que os jovens 
podem fazer para ser mais receptivos 
aos sussurros do Espírito?

• Peça aos jovens que reflitam sobre 
as seguintes perguntas ao lerem as 
histórias sobre o Presidente Monson 
sugeridas nesse esboço: Por que às 
vezes é difícil seguir os sussurros do 
Espírito Santo? Como podemos supe-
rar essas dificuldades? Quais são as 
bênçãos advindas de seguir os sussur-
ros? Convide-os a compartilhar quais-
quer ideias que aprenderam no 
exemplo do Presidente Monson. O 
que podem fazer para seguir esse 
exemplo?

Dica de ensino

“Sua principal preocupa-
ção deve ser ajudar as pes-
soas a aprenderem o 
evangelho e não fazer uma 
apresentação de impacto. 
Parte disso inclui dar aos 
alunos oportunidades de 
ensinar uns aos outros” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou 
as impressões que eles têm? Eles entendem por que é importante agir de acordo com os 
sussurros do Espírito Santo? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despen-
der mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que sentem inspirados a fazer por causa do que aprenderam hoje. 
Incentive-os a agir de acordo com esses sentimentos. Busque o Espírito ao pensar, em 
espírito de oração, em maneiras pelas quais você pode fazer um acompanhamento.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Jesus Cristo ensinou: “A 
minha doutrina não é 
minha, mas daquele que 
me enviou. Se alguém qui-
ser fazer a vontade dele, 
pela mesma doutrina 
conhecerá se ela é de Deus, 
ou se eu falo de mim 
mesmo” (João 7:16–17). 
Como seu grau de obe-
diência o ajuda a conhecer 
a verdade da doutrina que 
você ensina?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Jeffrey R. Holland, “Presi-
dente Thomas S. Monson: “Nos Passos do Mestre”, 
suplemento de A Liahona, junho de 2008, pp. 10–11

Isso nos traz à mente outro tipo de lealdade tão carac-
terístico de Thomas S. Monson: a lealdade à voz do 
Espírito. Quando ainda era um jovem bispo, recebeu 
um teslefonema certa noite informando que um 
membro idoso da ala fora internado no hospital de 
veteranos de Salt Lake City. Perguntaram-lhe se 
poderia ir até lá para dar-lhe uma bênção. O bispo 
Monson explicou que estava de saída para uma reu-
nião da estaca, mas passaria pelo hospital logo 
depois. Durante a reunião de liderança, sentiu-se 
inquieto e perturbado. Sentiu a forte inspiração: saia 
da reunião agora e vá diretamente ao hospital. Mas 
seria uma indelicadeza retirar-se durante o discurso 
do presidente de estaca, não é mesmo? Esperou o fim 
de suas palavras e então se dirigiu à porta, antes 
mesmo da oração de encerramento. No hospital, 
pôs-se a correr pelos corredores. Havia certo tumulto 
à saída do quarto do irmão enfermo, e a enfermeira 
tentou barrar a nova visita. “O senhor é o bispo Mon-
son?” perguntou ela. “Sou”, respondeu ele, aflito. 
“Lamento muito”, replicou a enfermeira. “O paciente 
estava chamando seu nome pouco antes de falecer.”

Ao sair do hospital naquela noite, o jovem bispo 
prometeu nunca mais deixar de seguir as inspira-
ções do Senhor. Nenhum homem poderia ter sido 
mais fiel a essa promessa. De fato, sua vida inteira é 
marcada por uma sucessão de milagres resultantes 
de sua obediência fiel aos sussurros do Espírito.

Talvez ele tivesse em mente essa experiência do hos-
pital quando anos depois, como membro do Quórum 

dos Doze Apóstolos, participou de uma conferência 
de estaca que fugiu à normalidade. Inicialmente, fora 
escalado para visitar outra estaca naquele fim de 
semana, mas foi necessária uma troca de designação. 
O Élder Monson não viu nenhum significado especial 
quando o Presidente Ezra Taft benson (1899–1994), na 
época presidente do Quórum dos Doze, anunciou: 
“Irmão Monson, sinto-me inspirado a mandá-lo à 
Estaca Shreveport Louisiana”.

Ao chegar a Shreveport, o Élder Monson tomou 
conhecimento de Christal Methvin, uma menina de 
dez anos de idade em estado terminal de câncer e 
que desejava receber uma bênção de uma autori-
dade geral em particular: ele. Ao examinar o pro-
grama das reuniões da conferência, viu que não 
teria tempo para fazer a viagem de 130 quilômetros 
até a casa de Christal. Pediu ao presidente da 
estaca que Christal fosse lembrada nas orações 
públicas nas sessões da conferência. A família 
Methvin compreendeu a impossibilidade da visita 
devido à distância, mas ainda assim orou para que 
o desejo da filha se realizasse. O Élder Monson 
estava-se preparando para discursar na reunião de 
liderança de sábado à noite quando, conta ele: 
“Ouvi uma voz falar ao meu espírito. A mensagem 
foi breve, mas as palavras eram familiares: ‘Deixai 
vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque 
dos tais é o reino de Deus’ (Marcos 10:14). Com a 
ajuda do presidente da estaca, foram rapidamente 
tomadas as providências para a visita à família 
Methvin na manhã seguinte. Foi uma experiência 
solene e sagrada para os participantes. Apenas 
quatro dias depois de receber a bênção desejada, 
Christal voltou para a presença do Pai Celestial.



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Junho: O Sacerdócio e as Chaves  
do Sacerdócio

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

Os esboços desta unidade ajudarão os jovens a compreender o papel do sacerdócio e 
as chaves do sacerdócio em seu aprendizado do evangelho e em seu serviço na Igreja. 
Incentive os jovens de sua classe a fazer perguntas sobre o que estão aprendendo, a 
buscar mais conhecimento e ensinar suas descobertas a outras pessoas.

Esboços de aprendizado

Como posso participar com eficiência nos conselhos  
da Igreja?

Como os portadores do sacerdócio e as mulheres trabalham 
juntos para edificar o reino de Deus?

Por que é importante seguir os conselhos dados pelos líderes 
do sacerdócio?

Como o uso das habilidades de estudo das escrituras aju-
da-me a saber mais sobre o sacerdócio?

Como posso usar histórias para ensinar outras pessoas sobre 
o sacerdócio?



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Como posso participar com 
eficiência nos conselhos da Igreja?
A Igreja do Senhor é governada por meio de conselhos. Sob a direção da lide-
rança do sacerdócio, os líderes deliberam juntos para o benefício das pessoas, 
das famílias e da Igreja. Conselhos eficazes convidam à plena expressão de 
todos os membros do conselho, que desejam ser unidos e guiados pelo Espírito 
Santo, para edificar o reino de Deus. Aprender como a revelação é recebida em 
conselhos pode ajudar-nos a participar com eficácia nas reuniões de conselho, 
inclusive as reuniões de presidência, as reuniões do comitê de juventude do 
bispado e conselhos de família.

Preparar-se espiritualmente

Use os recursos a seguir para compreender por si próprio(a) os princípios de conselhos 
eficientes na Igreja. Depois, avalie como as atividades do restante deste esboço podem 
ajudá-lo(a) a planejar maneiras de envolver os jovens no aprendizado. Suas experiências 
pessoais na participação de conselhos também vão ajudá-lo(a) a ensinar com eficácia.

Mateus 18:20 (O Senhor estará no 
meio daqueles que estiverem reuni-
dos em Seu nome)

Morôni 6:4–5 (O membros da Igreja 
reúnem-se para falar a respeito do 
bem-estar da alma)

D&C 38:27 (Recebemos o manda-
mento de nos unirmos)

D&C 88:122 (A edificação acontece 
quando todos têm a oportunidade de 
falar e ouvir)

Henry b. Eyring, “Aprendizado no 
Sacerdócio”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2011, p. 62

Dieter F. Uchtdorf, “Agir de Acordo 
com as Verdades do Evangelho de 
Jesus Cristo” Reunião Mundial de Trei-
namento de Liderança de fevereiro de 
2012

Vídeo: “Participar de Conselhos”, 
biblioteca de Treinamento de Lide-
rança (sem download disponível)

Fazer associações

Durante os 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, 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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Quando você participou 
de um conselho? Quais 
experiências o ajudaram a 
compreender a importân-
cia dos conselhos na obra 
do Senhor?

Em quais conselhos os 
jovens participaram (por 
exemplo, de presidências 
de classe e quórum ou do 
comitê da juventude do 
bispado)? Os jovens enten-
deram bem os propósitos 
dos conselhos?



• Peça aos jovens que compartilhem 
uma experiência em que aprenderam 
algo sobre o evangelho de modo sig-
nificativo. Eles podem incluir expe-
riências na Igreja, no seminário, nas 
noites familiares, no estudo pessoal 
das escrituras ou na vida cotidiana.

• Convide os jovens a compartilhar 
experiências de quando participaram 
de conselhos da Igreja, como em presi-
dências de classe e quóruns ou durante 
reuniões do comitê da juventude do 
bispado. O que eles fizeram para se 
preparar para a reunião? O que fize-
ram para participar? Como o conselho 
ajudou a realizar a obra do Senhor?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a compreender os princípios de 
conselhos eficientes na Igreja. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
delas que melhor funcionem em sua classe. Reserve tempo para os jovens participarem 
da simulação de um conselho que se encontra no final desta seção.

• Escreva no quadro as referências de 
escrituras sugeridas neste esboço. 
Peça a cada aluno que selecione uma 
escritura para estudar e depois pense 
sobre por que o Senhor usa conselhos 
para realizar Sua obra. Por que seria 
menos eficaz se uma pessoa tomasse 
todas as decisões sem se aconselhar 
com outras pessoas? Como os jovens 
podem aplicar esses princípios em seu 
relacionamento com sua família?

• Divida o discurso do Presidente 
Dieter F. Uchtdorf “Agir de Acordo 
com as Verdades do Evangelho de 
Jesus Cristo” em seções e dê a cada 
jovem uma seção para ler. Peça aos 
jovens que escrevam uma pergunta 
sobre a participação em conselhos que 
poderia ser respondida com a seção 
que ele leu. Convide-os a trocar as 
perguntas e seções do discurso com 
outro membro da classe e procurar 
respostas para as perguntas uns dos 
outros. O que aprenderam com o Pre-
sidente Uchtdorf que podem aplicar 
ao participar dos conselhos de família 
e da Igreja?

• Mostre o vídeo “Participar de Con-
selhos”. Convide os jovens a procurar 
elementos-chave de um conselho 
bem-sucedido e anotá-los (alguns 
exemplos podem ser: seguir o Espí-
rito, ouvir um ao outro e fazer e rece-
ber designações). Convide-os a 
compartilhar experiências nas quais 
eles viram esses princípios em um 
conselho ou em outras ocasiões.

• Peça a alguns dos jovens que leiam 
a experiência do Presidente Henry b. 
Eyring quando era jovem em seu quó-
rum de sacerdotes (em seu discurso 
“Aprendizado no Sacerdócio”) e con-
videm outros a lerem sua experiência 
20 anos mais tarde, como bispo (no 
mesmo discurso). Peça-lhes que 
recontem as histórias uns aos outros. 
O que aprenderam nessas histórias 
sobre conselhos? O que torna os con-
selhos uma forma eficiente de fazer a 
obra do Senhor? Quais são algumas 
oportunidades que os jovens têm para 
aconselhar-se?

Dica de ensino

“Perguntas escritas no 
quadro-negro antes do iní-
cio da aula ajudarão os 
alunos a pensar nos assun-
tos da aula mesmo antes 
do início dela” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 93).



A próxima atividade dá aos jovens uma oportunidade de participar da simulação de um 
conselho. Isso vai aprofundar a compreensão e prepará-los para aplicar o que aprende-
ram fora da sala de aula.

• Depois de completar uma das ativi-
dades acima, convide os jovens a apli-
car os princípios que aprenderam na 
encenação de participar de um conse-
lho. Designe a cada membro da classe 
um papel para desempenhar e 

peça-lhes que escolham um tópico em 
que poderiam aconselhar-se, como 
forma de ajudar os membros da ala a 
compreender a importância da reve-
rência ou do recato.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como efe-
tivamente participar de conselhos da Igreja? Quais são os sentimentos ou as impressões 
que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo 
nesse assunto?

Convidar a agir

Convide os jovens a aplicar o que aprenderam e praticaram hoje ao participar de conse-
lhos (relacionados a seus chamados, sua família ou seu papel na liderança do seminá-
rio). No início da aula seguinte, convide alguns para compartilhar suas experiências.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador deu aos que Ele 
ensinava a oportunidade 
de fazer suas próprias per-
guntas e compartilhar suas 
ideias (ver Lucas 10:25–37). 
Ele respondeu às perguntas 
deles e ouviu suas expe-
riências. Como você pode 
incentivar os jovens a fazer 
perguntas e compartilhar 
seu ponto de vista?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Henry B. Eyring, 
“Aprendizado no Sacerdócio”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2011, pp. 62–65

Enquanto eu ainda era diácono, minha família 
mudou-se para Utah. Aqui, encontrei três coisas 
maravilhosas que aceleraram meu crescimento no 
sacerdócio. A primeira foi um presidente que sabia 
como se sentar em conselho com os membros de seu 
quórum. A segunda era uma grande fé em Jesus 
Cristo que nos levou a ter o grande amor de que 
ouvíramos falar — amor uns pelos outros. E a ter-
ceira foi a convicção compartilhada por todos, de 
que o propósito global do sacerdócio era o de traba-
lhar pela salvação dos homens.

Não foi a ala bem estabelecida que fez a diferença. O 
que havia naquela ala pode existir em qualquer 
lugar, em qualquer unidade da Igreja em que vocês 
estejam.

Essas três coisas podem ser uma parte tão constante 
do que vivenciam no sacerdócio, que talvez mal a 
tenham percebido. Outros talvez não tenham sen-
tido essa necessidade de crescimento, de modo a 
tornar esses auxílios invisíveis a vocês. Seja como 
for, oro para que o Espírito me ajude a torná-las cla-
ras e atraentes para vocês. (…)

Descobri a primeira quando fui recebido calorosa-
mente no quórum de sacerdotes, tendo o bispo 
como nosso presidente. Pode parecer uma coisa 
pequena e comum para vocês, mas isso deu-me uma 
sensação de poder no sacerdócio e mudou meu ser-
viço no sacerdócio desde aquele momento. Come-
çou pelo modo como ele nos liderava.

Pelo que posso lembrar, ele tratava a opinião dos 
jovens sacerdotes como se fosse a dos homens mais 

sábios do mundo. Ele esperava até que todos tives-
sem terminado de falar. Ele ouvia. E quando decidia 
o que devia ser feito, parecia-me que o Espírito con-
firmava as decisões para nós e para ele.

Dou-me conta hoje de que senti o que significa a 
escritura que diz que o presidente deve sentar-se em 
conselho com os membros de seu quórum. (Ver 
Doutrina e Convênios 107:87.) E anos mais tarde, 
com meu quórum de sacerdotes, quando eu era 
bispo, tanto eles quanto eu fomos ensinados pelo 
que eu havia aprendido quando era um jovem 
sacerdote.

Vinte anos depois, também como bispo, tive a opor-
tunidade de ver a eficácia de um conselho, não ape-
nas na capela, mas também nas montanhas. Numa 
atividade de sábado, um membro de nosso quórum 
passou a noite perdido na floresta. Pelo que sabía-
mos, estava sozinho e sem agasalho, comida ou 
abrigo. Nós o procuramos sem ter sucesso. 

Lembro-me que oramos juntos, o quórum dos sacer-
dotes e eu, e então pedi que cada um falasse. Ouvi 
atentamente e pareceu-me que eles também o fize-
ram. Depois de algum tempo, tivemos um senti-
mento de paz. Senti que o membro perdido de nosso 
quórum estava seguro e protegido da chuva em 
algum lugar. 

Ficou claro para mim o que o quórum devia fazer e 
o que não devia. Quando as pessoas que o encontra-
ram descreveram o lugar no bosque em que ele se 
abrigara, senti que o reconheci. Mas, para mim, o 
maior milagre foi ver a fé em Jesus Cristo demons-
trada por um conselho do sacerdócio unido, tra-
zendo revelação ao homem que possuía as chaves 
do sacerdócio. Todos crescemos em poder no sacer-
dócio naquele dia.



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Como os portadores do 
sacerdócio e as mulheres 
trabalham juntos para edificar  
o reino de Deus?
Em parceria com os portadores do sacerdócio de Deus, as mulheres são essen-
ciais para ajudar o Pai Celestial a levar a efeito a imortalidade e vida eterna do 
homem. Sob a orientação daqueles que possuem as chaves do sacerdócio, os 
portadores do sacerdócio e as mulheres aconselham-se para abençoar a vida 
dos filhos de Deus. Isso pode acontecer em reuniões de conselho na ala e na 
estaca, na família e em muitas outras ocasiões.

Preparar-se espiritualmente

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

“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
Ensign ou A Liahona, novembro de 
2010, última contracapa (Marido e 
mulher trabalham juntos como parcei-
ros iguais ao cuidarem de sua família; 
ver parágrafos 6 e 7)

Quentin L. Cook, “As Mulheres da 
Igreja São Incríveis!” Ensign ou A Lia-
hona, maio de 2011, p. 18

“bênçãos do Sacerdócio para Todos: 
Um Vínculo Inseparável com o 

Sacerdócio”, Filhas em Meu Reino: A 
História e o Trabalho da Sociedade de 
Socorro, 2011, pp. 137–155

Vídeo: “Missão Qual dos Anjos”, 
biblioteca de Treinamento de 
Liderança

Vídeo: “Exemplo de Conselho de 
Ala”, Reunião Mundial de Treinamento 
de Liderança, fevereiro de 2010 (sem 
download disponível)

Fazer associações

Durante os 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 aju-
dá-los a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Quando você viu os porta-
dores do sacerdócio e as 
irmãs trabalharem juntos 
para edificar o reino de 
Deus? Que experiências 
você poderia contar aos 
jovens?

Por que seria importante 
para os jovens saber como 
as mulheres e os portado-
res de sacerdócio traba-
lham juntos na Igreja do 
Senhor? Que oportunida-
des os rapazes e as moças 
têm de servir juntos? O 
que precisam entender ao 
servir ao próximo agora e 
preparar-se para servir no 
futuro?



• Convide os jovens a compartilhar 
uma experiência que tiveram recente-
mente que reafirmou a veracidade de 
algo que tinham estudado na Igreja 
ou sozinhos.

• Escreva o título da lição no quadro. 
Convide cada membro da classe a 
escrever uma resposta para a pergunta. 
Em seguida, peça-lhes que formem 
duplas e combinem suas respostas em 
uma frase apenas. Convide-os a com-
partilhar suas frases com a classe.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a entender como as mulheres e os 
portadores do sacerdócio trabalham juntos para edificar o reino de Deus. Seguindo a 
orientação do Espírito, selecione uma atividade ou mais que melhor funcionem em sua 
classe:

• Divida o capítulo 8 de Filhas em Meu 
Reino em seções menores para que os 
jovens possam ler durante a aula. 
Designe uma seção a cada um deles. 
Convide-os a procurar uma citação ou 
história que mostre como as mulheres 
e os portadores do sacerdócio traba-
lham juntos para edificar o reino de 
Deus. Convide os jovens para compar-
tilhar sua citação ou história com a 
classe. Que histórias semelhantes os 
jovens podem compartilhar com suas 
próprias experiências?

• Com a autorização do bispo, peça a 
algumas irmãs e alguns portadores do 
sacerdócio que possuem chamados na 
ala que compartilhem suas experiên-
cias, trabalhando juntos na Igreja, com 
a classe. Como eles se beneficiam das 
experiências e dos pontos de vista uns 
dos outros? Convide os jovens a com-
partilhar quaisquer experiências que 
tiveram relacionadas ao assunto.

• Convide os jovens a ler a seção inti-
tulada “O Papel das Irmãs na Igreja”, 
discurso do Élder Quentin L. Cook 
“As Mulheres da Igreja São Incríveis!” 

Depois, peça-lhes que compartilhem 
entre si o que encontraram. Como os 
jovens podem usar a mensagem do 
Élder Cook para ajudar outras pes-
soas a entender a importância das 
mulheres na Igreja?

• Mostrar o vídeo “Missão Qual dos 
Anjos”  ou os primeiros minutos de 
“Exemplo de Conselho da Ala”, e 
pedir aos jovens que compartilhem 
quaisquer pontos de vista que adqui-
rirem sobre como as mulheres e os 
portadores do sacerdócio trabalham 
juntos. Incentive os jovens a comparti-
lhar maneiras de como viram as 
mulheres e os homens de sua família 
e ala edificarem o reino de Deus. 
Como os rapazes e as moças podem 
aplicar o que aprenderam com esses 
vídeos ao servirem lado a lado na 
Igreja?

• Convide cada jovem a ler silencio-
samente os parágrafos 6 e 7 de “A 
Família: Proclamação ao Mundo” e 
identificar maneiras em que os 
homens e as mulheres trabalham jun-
tos para realizar o plano eterno de 

Dica de ensino

“Sua própria preparação 
espiritual contribui em 
muito para a atmosfera de 
aprendizado. Quando está 
espiritualmente prepa-
rado, você transmite um 
espírito de paz, amor e 
reverência. Seus alunos 
sentem-se mais confiantes 
para ponderar e discutir 
assuntos de valor eterno” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado,1999, p. 79).



Deus. Peça aos jovens que relatem o 
que acharam. Quando viram exem-
plos de maridos e mulheres que 
seguem os princípios da proclamação 

à família? O que podem fazer para 
preparar-se para ter o tipo de relacio-
namento familiar descrito na procla-
mação da família?

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem como os 
homens e as mulheres trabalham lado a lado na Igreja? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender 
mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer por causa do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com esses sentimentos. Busque o Espírito ao pensar, 
em espírito de oração, em maneiras pelas quais você pode fazer um acompanhamento.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou Seus 
seguidores a testificar e, 
quando o faziam, o Espí-
rito tocava-lhes o coração. 
Como você pode incenti-
var os jovens que você 
ensina a prestar testemu-
nho uns aos outros sobre a 
veracidade do evangelho?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Quentin L. Cook, “As 
Mulheres da Igreja São Incríveis!” Ensign ou A Lia-
hona, maio de 2011, pp. 18–21

Nos últimos três anos, a Primeira Presidência e o 
Quórum dos Doze buscaram orientação, inspiração 
e revelação ao reunirem-se em conselho com líderes 
do sacerdócio e das auxiliares para elaborar os 
novos manuais da Igreja. Nesse processo, senti 
imensa gratidão pelo papel essencial que as irmãs, 
tanto casadas quanto solteiras, desempenharam his-
toricamente e hoje em dia, tanto na família quanto 
na Igreja. (…)

Há vários anos, assisti a uma conferência de estaca 
em Tonga. No domingo pela manhã, as três fileiras 
da frente da capela estavam repletas de homens 
entre 26 e 35 anos de idade. Presumi que fizessem 
parte de um coro de homens. Mas quando foram 
tratados os assuntos da conferência, todos aqueles 
homens, 63 no total, levantaram-se quando seus 
nomes foram lidos e foram apoiados para serem 
ordenados ao Sacerdócio de Melquisedeque. Fiquei 
feliz e surpreso.

Após a sessão, perguntei ao presidente Mateaki, o 
presidente da estaca, como aquele milagre tinha 
acontecido. Ele me disse que, em uma reunião de 
conselho da estaca, foi abordada a reativação. A pre-
sidente da Sociedade de Socorro da estaca, a irmã 
Leinata Va’enuku, perguntou se seria adequado ela 
dizer alguma coisa. Enquanto ela falava, o Espírito 
confirmou ao presidente que o que ela estava suge-
rindo era verdade. Ela explicou que havia na estaca 
um grande número de maravilhosos jovens na faixa 
dos 20 e 30 anos de idade que não tinham servido 
missão. Ela disse que muitos deles sabiam ter 

decepcionado seus bispos e líderes do sacerdócio, 
que fortemente os incentivaram a servir missão, e 
agora se sentiam como membros de segunda classe 
da Igreja. Ela salientou que aqueles jovens tinham 
passado da idade de ser missionários. Expressou seu 
amor e preocupação por eles. Explicou que todas as 
ordenanças de salvação ainda estavam disponíveis 
para eles, e que o enfoque deveria ser a ordenação ao 
sacerdócio e as ordenanças do templo. Ela observou 
que, embora alguns daqueles jovens ainda fossem 
solteiros, a maioria deles havia-se casado com 
mulheres maravilhosas — algumas ativas, algumas 
inativas e algumas que não eram membros.

Após trocarem ideias no conselho da estaca, foi deci-
dido que os homens do sacerdócio e as mulheres da 
Sociedade de Socorro procurariam resgatar aqueles 
homens e as esposas, enquanto os bispos passariam 
mais de seu tempo com os rapazes e as moças nas 
alas. Os envolvidos no resgate enfocaram principal-
mente a preparação para o sacerdócio, o casamento 
eterno e as ordenanças de salvação realizadas no 
templo. Nos dois anos subsequentes, quase todos os 
63 homens que haviam sido apoiados para receber o 
Sacerdócio de Melquisedeque na conferência da 
qual participei receberam a investidura no templo e 
foram selados ao cônjuge. Esse relato é apenas um 
exemplo de como nossas irmãs são essenciais para o 
trabalho de salvação em nossas alas e estacas e como 
elas facilitam a revelação, especialmente na família e 
nos conselhos da Igreja. (De conversas com o Presi-
dente da Estaca Nuku’alofa Tonga Ha’akame, Presi-
dente Lehonitai Mateaki (que posteriormente serviu 
como presidente da Missão Papua-Nova Guiné Port 
Moresby) e da presidente da Sociedade de Socorro 
Leinata Va’enuku.)



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Por que é importante seguir os 
conselhos dados pelos líderes do 
sacerdócio?
Os líderes do sacerdócio recebem inspiração do Espírito Santo para aconselhar 
aqueles que são chamados para liderar. Aprender a ouvir e seguir os conselhos 
dados por nossos líderes do sacerdócio vai ajudar-nos a nos proteger de peri-
gos físicos e espirituais e a fazer escolhas sábias.

Preparar-se espiritualmente

Use os recursos a seguir para compreender por si mesmo(a) por que é importante seguir 
os conselhos dos líderes do sacerdócio. Depois, avalie como as atividades do restante deste 
esboço podem ajudá-lo(a) a planejar maneiras de envolver os jovens no aprendizado. 
Suas próprias experiências ao seguir conselhos vão ajudá-lo(a) a ensinar com eficiência.

Efésios 4:11–14 (bênçãos que advêm 
de líderes da Igreja)

D&C 1:38; D&C 21:4–5 (O Senhor fala 
por meio de Seus servos)

D&C 124:45–46 (Dar ouvidos aos ser-
vos do Senhor)

Dallin H. Oaks, “Duas Linhas de 
Comunicação”, Ensign ou A Liahona, 
novembro de 2010, p. 83

Fazer associações

Durante os 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, seminá-
rio, outras aulas da Igreja ou experiências com os amigos). Como você pode ajudá-los a ver 
a importância do evangelho em seu cotidiano? As sugestões a seguir podem ajudá-lo(a):

• Convide os rapazes da classe para 
ensinar as moças sobre algo que 
aprenderam a respeito do sacerdócio 
em seu quórum do Sacerdócio Aarô-
nico. Em seguida, convide as moças 
para ensinar o que aprenderam em 
suas aulas sobre o sacerdócio. 

• Convide os jovens a fazer uma 
lista de conselhos que receberam 
recentemente dos líderes locais do 
sacerdócio (por exemplo, do bispo ou 
do presidente da estaca). Que bên-
çãos receberam por seguir esses con-
selhos? Caso se sinta inspirado(a) 
durante a aula, preste testemunho 
das bênçãos que advêm de seguir os 
líderes do sacerdócio.

Como a observância dos 
conselhos dos líderes do 
sacerdócio o(a) abençoou 
em sua vida pessoal? Em 
seus chamados? Em sua 
família?

Quais são as oportunida-
des que os jovens têm de 
buscar conselhos do sacer-
dócio? Como você pode 
incentivar os jovens a 
seguir os conselhos dos 
líderes do sacerdócio, 
inclusive os líderes da ala 
e estaca?



Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a compreender a importância de 
seguir os conselhos dos líderes do sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, sele-
cione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Peça aos jovens que compartilhem 
exemplos encontrados nas escrituras 
de alguém que buscou e seguiu o con-
selho de um líder do sacerdócio 
(como em II Reis 5:1–14, Mosias 28:1–
8, ou Alma 16:5–8). Convide os jovens 
a discutir o que eles aprenderam com 
esses exemplos a respeito de receber 
conselhos. Como os líderes dessas his-
tórias receberam inspiração para 
guiar aqueles a quem serviram? Con-
vide os jovens a compartilhar expe-
riências que fortaleceram seu 
testemunho de que nossos líderes do 
sacerdócio são inspirados.

• Convide os jovens a ler Efésios 
4:11–14 e Doutrina e Convênios 1:38; 
21:4–5; 124:45–46 e respondam a 
seguinte pergunta: por que é impor-
tante seguir o conselho dos líderes do 
sacerdócio? Peça aos jovens que 

compartilhem experiências em que 
seguiram o conselho de um líder do 
sacerdócio e foram abençoados.

• Distribua cópias do discurso do 
Élder Dallin H. Oaks “Duas Linhas de 
Comunicação”. Peça à metade da 
classe que leia a seção 1, “A Linha Pes-
soal” e trabalhe em conjunto para 
desenhar um gráfico que represente o 
que o Élder Oaks ensina. Peça a outra 
metade da classe que faça o mesmo 
com a seção 2, “A Linha do Sacerdó-
cio”. Depois que os dois grupos com-
partilharem seus gráficos uns com os 
outros, leiam juntos a seção III, “A 
Necessidade de Ambas as Linhas”, e 
pergunte aos jovens como eles e sua 
família foram abençoados pela revela-
ção pessoal e pela revelação por meio 
dos líderes do sacerdócio.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem por que é 
importante seguir o conselho dos líderes do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender 
mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

O que os jovens aprenderam hoje sobre procurar aconselhamento com os líderes do 
sacerdócio? Convide-os a registrar no diário os conselhos que recebem e as bênçãos que 
lhes são dadas quando esses conselhos são seguidos.

Dica de ensino

“Os professores que usam 
aulas expositivas o tempo 
todo ou respondem eles 
mesmos a todas as pergun-
tas tendem a desestimular 
a participação dos alunos” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador compartilhou 
frequentemente histórias, 
parábolas e exemplos 
verídicos para ilustrar a 
doutrina e os princípios. 
Quais histórias ou situa-
ções em que você seguiu 
os líderes do sacerdócio 
você pode compartilhar 
com os jovens?



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Como o uso das habilidades de 
estudo das escrituras pode 
ajudar-me a saber mais sobre o 
sacerdócio?
Uma das melhores maneiras de aprender sobre o sacerdócio é estudar as escri-
turas. O estudo das escrituras envolve mais do que apenas ler. Para entender o 
que as escrituras ensinam sobre o sacerdócio, podemos aprender e aplicar as 
habilidades de estudo das escrituras como definir palavras difíceis e usar as 
notas de rodapé e outros auxílios de estudo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você sente 
inspirado(a) a compartilhar com os jovens?

D&C 20:46–59 (Deveres do Sacerdócio 
Aarônico)

D&C 121:34–46 (O poder do sacerdó-
cio depende dos princípios de 
retidão)

D&C 84:33–44 (O juramento e convê-
nio do sacerdócio)

“Sacerdócio de Melquisedeque”, Guia 
para Estudo das Escrituras

boyd K. Packer “O Que Todo Élder 
Deveria Saber — e Toda Irmã Tam-
bém”, A Liahona, novembro de 1994, 
p. 14

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

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

Fazer associações

Durante os 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 aju-
dá-los a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Que escrituras ajudaram 
você a compreender o 
sacerdócio? Como as habi-
lidades de estudo das 
escrituras o(a) ajudaram a 
compreender as 
escrituras?

Que perguntas os jovens 
têm sobre o sacerdócio? 
Que habilidades de estudo 
das escrituras pode ajudá-
los a usar as escrituras 
para aprender mais sobre 
o sacerdócio?



• Convide os jovens a fazer quais-
quer perguntas que tenham sobre o 
sacerdócio ou as chaves do 
sacerdócio.

• Pergunte aos jovens o que fazem 
quando se deparam com uma 

escritura que eles não entendem. 
Quais auxílios de estudo das escritu-
ras estão à disposição para ajudá-los? 
Que outra coisa eles fazem para apro-
fundar seu entendimento das 
escrituras?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a entender como usar as habilida-
des de estudo das escrituras para aprender mais sobre o sacerdócio. Seguindo a orienta-
ção do Espírito Santo, selecione uma ou mais delas que funcionem melhor em sua 
classe:

• Convide os jovens a ler Doutrina e 
Convênios 121:34–46 e identificar 
palavras que não compreendem, tais 
como domínio, prontamente, persuasão, 
aguilhões, não fingidos, e assim por 
diante. Peça aos jovens que procurem 
em um dicionário as definições das 
palavras que identificaram, e leiam os 
versículos novamente. Que ideias adi-
cionais os jovens ganham depois da 
definição dessas palavras? Convide os 
jovens a escolher uma escritura adi-
cional sobre o sacerdócio para estudar 
e definir palavras desconhecidas (por 
exemplo, eles podem procurar escri-
turas encontradas na seção intitulada 
“Sacerdócio” em Sempre Fiéis ou o 
artigo do Presidente boyd K. Packer 
“O Que Todo Élder Deveria Saber — e 
Toda Irmã Também”). Peça-lhes que 
compartilhem com a classe o que 
descobrirem.

• Designe cada jovem a estudar 
alguns dos versículos de Doutrina e 
Convênios 20:46–59 ou 84:33–44. Con-
vide-os a usar as notas de rodapé des-
ses versículos para encontrar ideias 
adicionais sobre o sacerdócio. Convi-
de-os a compartilhar o que aprende-
ram. Como as notas de rodapé ajudam 
a compreender melhor as escrituras?

• Convide os jovens a se imaginarem 
contando a um amigo que um parente 
recentemente recebeu o Sacerdócio de 
Melquisedeque. Como eles explica-
riam o Sacerdócio de Melquisedeque 
a seu amigo se ele ou ela não estiver 
familiarizado(a) com a Igreja? Que 
escrituras eles podem compartilhar se 
o(a) amigo(a) tiver perguntas? Peça 
aos jovens que leiam “Sacerdócio de 
Melquisedeque” no Guia para Estudo 
das Escrituras e identifiquem as escri-
turas que podem usar ao falarem com 
o(a) amigo(a).

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou 
as impressões que eles têm? Eles entendem como usar as habilidades de estudo das 
escrituras para ajudá-los a aprender mais sobre o sacerdócio? Eles têm mais alguma 

Dica de ensino

“Use o contato visual como 
forma de envolver os alu-
nos nas aulas. Quando 
você ensina olhando dire-
tamente para os alunos, 
sua atenção volta-se para 
eles, não para o manual ou 
outros recursos da lição. 
Manter o contato visual ao 
ouvir os comentários e as 
perguntas de seus alunos 
ajuda-os a saber que você 
está interessado no que 
eles têm a dizer” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 71).



Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ensinou e pre-
parou Seus discípulos e 
confiava neles para com-
partilhar Seu evangelho 
com outras pessoas. Como 
você pode inspirar os 
jovens a querer saber mais 
sobre o sacerdócio e a 
compartilhar com outras 
pessoas o que 
aprenderam?

pergunta? Valeria à pena despender mais tempo nesse assunto?

Convidar a agir

Incentive os jovens a usar as habilidades que aprenderam hoje ao estudarem sobre o 
sacerdócio e as chaves do sacerdócio e outros assuntos do evangelho. Em aulas futuras, 
convide-os a compartilhar as coisas que estão aprendendo.

Fale aos jovens sobre as bênçãos que 
você recebeu ao estudar o evangelho.



Recursos Selecionados

Extraído de “Sacerdócio”, Tópicos do Evangelho,  
LDS.org

Sacerdócio

O sacerdócio é o poder e a autoridade eternos de 
Deus. Por meio do sacerdócio, Deus criou e governa 
os céus e a Terra. Com esse poder Ele redime e 
exalta Seus filhos, levando a efeito “a imortalidade e 
vida eterna do homem” (Moisés 1:39). Deus concede 
a autoridade do sacerdócio aos homens que são 
membros da Igreja para que possam agir em Seu 
nome para a salvação de Seus filhos. Os portadores 
do sacerdócio podem ser autorizados a pregar o 
evangelho, ministrar as ordenanças de salvação e 
governar o reino de Deus na Terra.

Os homens da Igreja podem começar a servir no 
sacerdócio quando completam 12 anos de idade. 
Eles começam recebendo o Sacerdócio Aarônico e 
preparam-se para, mais tarde, receber o Sacerdócio 
de Melquisedeque. Em diferentes etapas de sua vida 
e em preparação para receber diversas responsabili-
dades, eles recebem diferentes ofícios no sacerdócio, 
tais como diácono, mestre ou sacerdote no Sacerdó-
cio Aarônico e élder ou sumo sacerdote no Sacerdó-
cio de Melquisedeque.

Para que um homem na Igreja possa receber o sacer-
dócio, um portador autorizado deve conferi-lo a ele 
e ordená-lo a um ofício naquele sacerdócio (ver 
Hebreus 5:4; D&C 42:11; Regras de Fé 1:5).

Embora a autoridade do sacerdócio seja conferida 
apenas aos homens dignos da Igreja, as bênçãos do 
sacerdócio estão à disposição de todos — homens, 
mulheres e crianças. Todos nos beneficiamos da 
influência da liderança digna do sacerdócio e todos 
temos o privilégio de receber suas ordenanças salva-
doras. (…)

Chaves do Sacerdócio

O exercício da autoridade de sacerdócio na Igreja é 
governado por aqueles que têm as chaves do sacer-
dócio (ver D&C 65:2; 124:123). Aqueles que possuem 
as chaves do sacerdócio têm o direito de presidir e 
dirigir a Igreja dentro de uma jurisdição específica. 
Por exemplo, um bispo tem as chaves do sacerdócio 
que o habilitam a presidir a sua ala. Portanto, 
quando uma criança dessa ala está sendo preparada 
para o batismo, a pessoa que fará o batismo deve 
receber autorização do bispo.

Jesus Cristo possui todas as chaves do sacerdócio. 
Ele conferiu a Seus Apóstolos as chaves que são 
necessárias para o governo da Igreja. Apenas o 
Apóstolo sênior, o Presidente da Igreja, pode utilizar 
(ou autorizar outra pessoa a usar) essas chaves para 
governar toda a Igreja (ver D&C 43:1–4; 81:2; 132:7).

O Presidente da Igreja delega as chaves do sacerdó-
cio a outros líderes do sacerdócio para que eles pre-
sidam em suas áreas de responsabilidade. As chaves 
do sacerdócio são conferidas aos presidentes dos 
templos, das missões, das estacas e dos distritos, aos 
bispos e presidentes de ramo e aos presidentes de 
quórum. A pessoa que serve em um desses cargos 
possui as chaves apenas até ser desobrigada. Os 
conselheiros não recebem chaves, mas recebem 
autoridade por chamado e designação. (…)

Referências das escrituras: João 15:16; Atos 8:14–20; 
Tiago 5:14–15; D&C 13; 20; 84; 107; Joseph Smith—
História 1:68–73



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Como posso usar histórias para 
ensinar outras pessoas sobre o 
sacerdócio?
Histórias podem enriquecer o ensino e captar o interesse das pessoas a quem 
ensinamos. Histórias nos fornecem exemplos de retidão e demonstram as bên-
çãos que advêm de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Há muitas histórias 
nas escrituras, nas palavras dos profetas vivos e em nossa própria vida que 
podemos usar para ensinar outras pessoas a respeito do sacerdócio.

Prepare-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a entender como usar as histórias para ensinar outras pessoas sobre o 
sacerdócio?

Mateus 10:1 (O Salvador ordena os 
setenta)

Atos 3:1–9 (Pedro cura um paralítico)

Atos 8:14–24 (Simão tenta obter o 
sacerdócio com dinheiro)

3 Néfi 18:1–9 (Jesus administra o 
sacramento)

Thomas S. Monson, “Dê o Melhor de 
Si”, Ensign ou A Liahona, maio de 
2009, p. 67

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

L. Tom Perry, “O Sacerdócio de 
Aarão”, Ensign ou A Liahona, novem-
bro de 2010, p. 91

“Histórias”, Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, pp. 179–182

Vídeos: “Santificai-vos”, “Um Milagre 
Durante a Guerra”

Fazer associações

Durante os 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 aju-
dá-los a ver a importância do evangelho em seu cotidiano? As ideias a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Que experiências fortalece-
ram seu testemunho do 
sacerdócio? Quais histórias 
das escrituras e as palavras 
dos profetas vivos o(a) aju-
daram a compreender o 
poder do sacerdócio?

Que experiências os jovens 
tiveram com o sacerdócio? 
Quais histórias sobre o 
sacerdócio ajudariam a 
fortalecer seu testemunho?



• Convide os jovens a compartilhar 
como estão aplicando o que apren-
dem em seu estudo pessoal, familiar, 
no seminário ou outras classes da 
Igreja. 

• Peça aos jovens que compartilhem 
experiências que fortaleceram seu tes-
temunho do sacerdócio. Considere a 
possibilidade de compartilhar uma 
experiência própria. Pedir aos jovens 
que compartilhem histórias é uma boa 
maneira de ensinar aos outros sobre o 
sacerdócio.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a entender como usar as histórias 
para ensinar outras pessoas a respeito do sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito 
Santo, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Convide os jovens a imaginar que 
lhes foi pedido que fizessem um dis-
curso na reunião sacramental sobre o 
sacerdócio. Peça-lhes que encontrem 
uma história das escrituras que ensine 
sobre o sacerdócio, e que podem 
incluir em seu discurso (como exem-
plos de cura e administrar as orde-
nanças). Se necessário, podem usar as 
escrituras sugeridas neste esboço. 
Incentive-os a contar a história que 
encontraram para o restante da classe 
e explicar o que a história nos ensina 
sobre o sacerdócio e como eles podem 
usá-la em seu discurso.

• Designe todos os jovens a ler uma 
história da conferência geral sobre o 
sacerdócio (tais como a história do 
brad ao receber uma bênção do sacer-
dócio, relatada no discurso do Presi-
dente Thomas S. Monson “Dê o 
Melhor de Si”, a história sobre o pai 
do Élder David A. bednar no discurso 
do Élder bednar “Os Poderes do 

Céu”, ou as histórias do testemunho 
de um consultor do Sacerdócio Aarô-
nico no discurso do Élder L. Tom 
Perry “O Sacerdócio de Aarão”). Peça 
aos jovens que resumam a história 
que leram e expliquem o que ela 
ensina sobre o sacerdócio. Que opor-
tunidades os jovens podem ter para 
ensinar outras pessoas sobre o sacer-
dócio com essas histórias?

• Mostre um dos vídeos (ou os dois) 
sugeridos neste esboço. Pergunte aos 
jovens que histórias nos ensinam 
sobre o sacerdócio. Convide os jovens 
a compartilhar o vídeo com alguém 
que eles sabem que poderia ser forta-
lecido pela mensagem. Incentive-os a 
sugerir maneiras pelas quais pode-
riam compartilhar o vídeo com um 
amigo ou membro da família e dar 
aos jovens uma oportunidade de com-
partilhar suas experiências em uma 
aula futura.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou 
as impressões que eles têm? Eles compreendem como podem usar histórias para ensinar 
outras pessoas sobre o sacerdócio? Eles têm mais alguma pergunta? Valeria a pena des-
pender mais tempo nesse assunto?

Dica de ensino

“Tenha o cuidado de não 
fazer perguntas que indu-
zam a discussões ou res-
saltem temas 
sensacionalistas. Não faça 
perguntas que suscitem 
dúvidas ou provoquem 
discussões que não edifi-
quem. Certifique-se de que 
suas perguntas promovam 
a unidade da fé e o amor” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 69).



Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador compartilhava 
histórias simples, parábo-
las e exemplos da vida real 
compreensíveis a Seus dis-
cípulos. Que histórias você 
pode compartilhar com os 
jovens para ajudá-los a 
compreender o poder do 
sacerdócio? Que histórias 
os jovens sabem que vão 
ajudá-los a ensinar aos 
outros sobre o sacerdócio?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles sentem inspirados a fazer por causa do que aprenderam 
hoje. Incentive-os a agir de acordo com esses sentimentos. Busque o Espírito ao pensar, 
em espírito de oração, em maneiras pelas quais que você pode fazer um 
acompanhamento.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder L. Tom Perry, “O Sacerdó-
cio de Aarão”, Ensign ou A Liahona, novembro de 2010, 
pp. 91–94

Rapazes do Sacerdócio Aarônico, testifico a vocês 
que o Senhor está obrigado — por convênio solene 
— a abençoá-los de acordo com sua fidelidade. Se 
vocês derem ouvidos à voz de advertência do Espí-
rito Santo e seguirem Sua orientação, serão abençoa-
dos com o ministério de anjos. Essa bênção 
acrescentará a sua vida sabedoria, conhecimento, 
poder e glória. Essa é uma bênção garantida que 
lhes foi prometida pelo Senhor.

Há alguns meses, tive a oportunidade de assistir à 
reunião de jejum e testemunho de certa ala. Um dos 
que se levantaram para prestar testemunho era con-
sultor do Sacerdócio Aarônico. Seu testemunho 
renovou minha compreensão do que significa, para 
os portadores do Sacerdócio Aarônico, ter as chaves 
do ministério de anjos.

Aquele consultor contou algumas coisas que aconte-
ceram naquela manhã com o Sacerdócio Aarônico 
da ala. Indo a pé para a Igreja, ele viu dois diáconos 
que iam de casa em casa dos membros, levando os 
envelopes de ofertas de jejum. Ficou impressionado 
com o fato de estarem usando suas melhores roupas 
de domingo e pela dignidade e reverência com que 
cumpriam aquela tarefa. Mais tarde, acompanhou 
dois sacerdotes que foram ministrar o sacramento 
na casa de um homem com deficiência física e men-
tal. Era a primeira vez que aqueles dois rapazes iam 
àquela casa, e o consultor observou o quanto foram 
respeitosos e atenciosos no cumprimento daquela 
responsabilidade do sacerdócio.

Depois, o consultor narrou um acontecimento que o 
tocou profundamente, pois um dos sacerdotes 

lembrou-lhe do significado de ser um verdadeiro 
ministro de Jesus Cristo, sendo literalmente um anjo 
ministrador. O jovem sacerdote que passava a água 
para a congregação chegou a um homem que pare-
cia ter Síndrome de Down. O homem não tinha con-
dições de, por si mesmo, pegar o copo da bandeja e 
beber. O jovem sacerdote imediatamente cuidou da 
situação: com a mão esquerda, apoiou a parte de 
trás da cabeça do homem para que ele pudesse 
beber e, com a direita, pegou um copinho da ban-
deja e, gentil e lentamente, levou-o a seus lábios. 
Uma expressão de gratidão surgiu no rosto daquele 
homem — a expressão que se vê no rosto daqueles a 
quem alguém ministrou. Depois, aquele excelente 
jovem sacerdote prosseguiu com sua tarefa de pas-
sar a água abençoada aos demais membros da 
congregação.

Em seu testemunho, o consultor expressou os senti-
mentos que lhe vieram ao coração naquele terno 
momento. Disse que verteu lágrimas de alegria, pois 
sabia que a Igreja estava em boas mãos, nas mãos de 
jovens atenciosos e obedientes que portavam o 
Sacerdócio Aarônico.

O Presidente Ezra Taft benson disse, certa vez: Mos-
trem-me um rapaz que se conservou moralmente 
puro e que frequenta fielmente as reuniões da Igreja; 
mostrem-me um rapaz que magnificou seu sacerdó-
cio e conquistou o Reconhecimento Dever para com 
Deus e é um Escoteiro da Pátria; mostrem-me um 
rapaz que se formou no seminário e tem um teste-
munho ardente do Livro de Mórmon; mostrem-me 
um jovem assim, e eu lhes mostrarei um jovem 
capaz de realizar milagres para o Senhor no campo 
missionário e durante toda a sua vida (ver “Aos 
‘Jovens de Nobre Estirpe’”, A Liahona, julho de 1986, 
p. 46).
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