
Recursos de Aprendizado para os Jovens

Escola Dominical 3
Vem, e Segue-Me

10859_059_SS-Book.indb   1 5/20/13   2:26 PM



ensino  e a pr en diza do  para c on ver sã o

Escola Dominical
Julho — Setembro de 2013

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

10859_059_SS-Book.indb   1 5/20/13   2:26 PM



© 2012 Intellectual Reserve, Inc. 
Todos os direitos reservados

Aprovação do inglês: 9/12 
Aprovação da tradução: 9/12 
Tradução de Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Sunday School 7–9 
Portuguese 
10859 059

10859_059_SS-Book.indb   2 5/20/13   2:26 PM



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 possam ter e em princípios 
doutrinários que podem ajudá-los a encontrar respos-
tas. As lições são planejadas para ajudá-lo(a) a prepa-
rar-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 orien-
tação 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.

Essess 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 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.

Aconselhar-se mutuamente
Aconselhe-se com outros professores e líderes a res-
peito dos jovens de sua classe. O que estão apren-
dendo em outros locais e situações — em casa, no 
seminário, em outras aulas da Igreja? Quais oportuni-
dades eles poderiam ter para ensinar? (Se informações 
delicadas forem reveladas nessas conversas, mantenha 
a confidencialidade.)

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

• Links para os ensinamentos mais recentes dos 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.
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As Ordenanças e os Convênios
Que verdades espirituais posso aprender com as ordenanças do evangelho?

Como posso tornar mais profunda a minha compreensão dos convênios?

Como posso tornar o sacramento mais significativo para mim?

Como guardo meu convênio de sempre me lembrar do Salvador?

Como posso preparar-me para receber as ordenanças do templo?

O Casamento e a Família
Como manter um diário pessoal abençoará a mim e a minha família?

Por que é importante aprender sobre minha história da família?

Como posso ensinar outras pessoas a fazer o trabalho de história da família?

Como posso explicar a importância do casamento e da família para outras pessoas?

Que oportunidades existem para o aprendizado e o ensino no lar?

Os Mandamentos
Como os mandamentos me ajudam a aprender a ser mais semelhante ao Pai Celestial?

Como posso ajudar as pessoas a compreenderem meus padrões?

Como o cumprimento dos mandamentos afeta minha capacidade de aprender o evangelho?

Como posso inspirar outras pessoas a obedecerem aos mandamentos?

Que bênçãos o Pai Celestial promete se eu guardar os mandamentos?

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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Julho: As Ordenanças e os Convênios

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

Nosso Pai Celestial usa as ordenanças e os convênios do evangelho para ensinar-nos e 
preparar-nos para viver com Ele. Nesta unidade, você terá a oportunidade de ajudar 
os jovens a aumentar a capacidade de estudar e ensinar o evangelho ao aprenderem 
sobre as ordenanças e os convênios. Incentive-os a fazer perguntas sobre o que estão 
aprendendo, a buscar mais conhecimento e ensinar suas descobertas a outras pessoas.

Opções de esboços para este mês:

Que verdades espirituais posso aprender com as ordenanças do evangelho?
Como posso tornar mais profunda minha compreensão dos convênios?
Como posso tornar o sacramento mais significativo para mim?
Como guardo meu convênio de sempre me lembrar do Salvador?
Como posso preparar-me para receber as ordenanças do templo?
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JULh O: AS ORDENANç AS E OS CONVê NIOS

Que verdades espirituais  
posso aprender com as 
ordenanças do evangelho?
As ordenanças são atos formais e sagrados realizados sob a autoridade do 
sacerdócio. As ordenanças simbolizam as verdades do evangelho e nos ensi-
nam sobre o plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial e a Expiação de 
Jesus Cristo. As ordenanças também nos ensinam sobre quem somos e lem-
bram-nos de nosso dever para com Deus. Aprender sobre o simbolismo das 
ordenanças ajuda-nos a compreender o evangelho mais completamente e forta-
lece nossa fé em Jesus Cristo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que os jovens podem 
aprender com o simbolismo das ordenanças do evangelho?

Lucas 22:19–20; 3 Néfi 18:1–11 (O 
sacramento representa o corpo e o 
sangue do Salvador)

Romanos 6:3–6; D&C 76:51 (O batismo 
por imersão simboliza a morte e a res-
surreição de Cristo e nosso próprio 
renascimento espiritual)

D&C 84:19–22 (O poder da divindade 
é manifestado por meio das ordenan-
ças do sacerdócio)

Boyd K. Packer, “O Templo Sagrado”, 
A Liahona, outubro de 2010, p. 29

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

“Lembrar-se do Salvador e de Sua 
Expiação”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 168–169

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

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

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Reflita sobre as ordenanças 
que você e sua família 
receberam (como o 
batismo, o sacramento e as 
ordenanças do templo). 
Que verdades do evange-
lho você aprende com 
essas ordenanças?

Os jovens de sua classe são 
gratos pelo significado das 
ordenanças do evangelho? 
Eles compreendem o sim-
bolismo do batismo e do 
sacramento?
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• Convide qualquer jovem que teve a 
oportunidade de explicar uma ver-
dade doutrinária para um amigo para 
compartilhar a experiência com a 
classe.

• Pergunte aos jovens se algum deles 
ou se algum de seus familiares 

recebeu recentemente uma ordenança 
(como o batismo, ordenação ao sacer-
dócio ou ordenanças do templo). 
Peça-lhes que compartilhem essas 
experiências. O que chamou a atenção 
delas com relação à ordenança?

Aprender juntos

Cada atividade a seguir vai ajudar os jovens a encontrar verdades espirituais nas orde-
nanças do evangelho. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em sua classe:

• Divida a classe em dois grupos. 
Designe um grupo para estudar sobre 
o que o batismo simboliza e o outro 
grupo para estudar sobre o que o 
sacramento simboliza, usando as 
escrituras e outros recursos (como as 
sugeridas neste esboço). O que essas 
ordenanças os ensinam sobre a Expia-
ção? Peça a cada grupo que ensine o 
que aprendeu para o restante da 
classe. Eles poderiam usar as gravuras 
103–104 e 107–108 do Livro de Gravu-
ras do Evangelho. Pergunte aos 
jovens como a compreensão do sim-
bolismo dessas ordenanças vai afetar 
seus pensamentos e sentimentos na 
próxima vez em que participarem das 
ordenanças.

• Convide os jovens a ler a seção inti-
tulada “Uma Forma de Conhecer a 
Deus” do discurso do Élder Dennis  B. 
Neuenschwander “Ordenanças e Con-
vênios”, procurando respostas para a 

pergunta: “O que as ordenanças do 
evangelho nos ensinam sobre Deus?” 
Convide-os a compartilhar o que 
encontraram. Incentive-os a fazer a si 
mesmos essa pergunta na próxima vez 
em que forem testemunhas ou partici-
parem de uma ordenança, anotando 
seus pensamentos e suas impressões 
para compartilhar em uma aula futura.

• Leia com a classe “Comparações e 
Atividades com Objetos”, Ensino, Não 
Há Maior Chamado, pp. 163–164. Peça 
aos jovens que procurem os motivos 
pelos quais o Senhor nos ensina por 
meio de símbolos. Quais são algumas 
das realidades ou alguns dos princí-
pios eternos que o Senhor nos ensina 
por meio das ordenanças do batismo 
e do sacramento? Incentive os jovens 
a procurar respostas para essa per-
gunta nas escrituras listadas neste 
esboço ou nos verbetes sobre batismo 
e sacramento no livro Sempre Fiéis.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou 
as impressões que eles têm? Eles compreendem como encontrar verdades espirituais nas 
ordenanças do evangelho? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais 
tempo discutindo esse tópico?

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Compreender símbolos. Para 
compreender parábolas e 
símbolos das escrituras, os 
jovens precisam ser capa-
zes de reconhecer símbo-
los, de identificar partes 
dos símbolos e de interpre-
tá-los. Um modo de reco-
nhecer um símbolo é 
procurar palavras como 
semelhante a, ser como ou 
comparar com. Os jovens 
podem então fazer uma 
lista das partes do símbolo 
(como o pão ou a água). 
Para interpretar os símbo-
los, eles podem consultar 
outros recursos da Igreja 
(como as revistas da Igreja, 
os discursos de conferên-
cias ou outras escrituras) e 
ponderar como o símbolo 
os ajuda a compreender 
um princípio do evange-
lho. Incentive-os a fazer 
isso sempre que encontra-
rem uma parábola ou um 
símbolo em seu estudo 
pessoal das escrituras.
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Convidar a agir

• Sugira que os jovens participem de 
um batismo e uma confirmação. 
Como as coisas que aprenderam hoje 

vão afetar o que pensam sobre o 
batismo? Sobre tomar o sacramento?

• Preste seu testemunho sobre o 
poder das ordenanças do evangelho.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou 
todas as pessoas a agir 
com fé e viver as verdades 
que Ele ensinou. Ele pro-
porcionou oportunidades 
a Seus seguidores de 
aprender por meio de 
experiências marcantes. 
Como você pode ajudar os 
jovens a aprender sobre a 
Expiação com as ordenan-
ças de que participaram?
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Recursos Selecionados

Trechos de Dennis B. Neuenschwander, “Ordenanças e 
Convênios”, A Liahona, novembro de 2001, p. 16

Nossa participação em ordenanças sagradas ensina 
muito acerca da ordem no reino de Deus e sobre Ele. 
Por exemplo, parece estranho que alguém possa 
entrar no templo para realizar algumas das orde-
nanças mais sagradas antes de receber o batismo, 
que é uma das ordenanças iniciais do evangelho. 
Existe ordem no reino de Deus, e existe ordem na 
maneira como aprendemos a respeito dele. (…)

Não recebemos tudo de uma vez, mas adquirimos 
conhecimento das coisas sagradas gradual e pro-
gressivamente, à medida que formos dignos de tal 
conhecimento e obedientes a ele. Da primeira orde-
nança do reino — o batismo — progredimos por 
meio de outras ordenanças, como a confirmação e a 
ordenação ao sacerdócio. Nossa participação nessas 
ordenanças sagradas do evangelho disciplina nosso 
conhecimento do reino e assim revela a natureza de 
Deus para nós.

As ordenanças sagradas e o conhecimento de Deus 
estão intimamente relacionados. Portanto, quais são 
algumas coisas que aprendemos sobre Deus ao par-
ticiparmos das ordenanças que Ele instituiu? Tome-
mos o exemplo do batismo. O batismo por imersão é 
para a remissão dos pecados. Alguém que tenha se 
arrependido sinceramente de seus erros e que, com 
toda sinceridade de coração, receber o batismo, 
saberá que Deus não só tem o poder de perdoar e 
retirar o peso da culpa ligada ao pecado, mas que 
efetivamente o faz. Essa pessoa sabe, por experiên-
cia própria, algo a respeito de Deus e Seu magnífico 

poder e bondade. A única maneira de verdadeira-
mente saber essas coisas é por meio da participação 
digna na própria ordenança do batismo.

O batismo abre as portas do reino de Deus, por meio 
das quais precisamos passar, não apenas em estado 
de pureza, mas também com a certeza de que Deus 
perdoa. Pode-se dizer o mesmo a respeito de todas 
as outras ordenanças sagradas do evangelho. Depois 
de algum tempo e, por meio da obediência, progre-
dimos até chegarmos às ordenanças do templo, 
onde nossas convicções se fortalecem para que nos-
sos relacionamentos mais preciosos não sejam afeta-
dos pela morte. Esse conhecimento nós recebemos 
ao participarmos das ordenanças que têm por obje-
tivo ensinar-nos tais coisas. Não é possível conhecê-
las de outra forma. O Profeta Joseph Smith ensinou 
o seguinte acerca de conhecermos a verdade sagrada 
e essencial por meio de nossa participação nas orde-
nanças sagradas: “A leitura das experiências alheias, 
ou as revelações dadas a outras pessoas, jamais pode-
rão dar a nós um entendimento de nosso estado e de 
nossa verdadeira relação com Deus. O conheci-
mento dessas coisas tão somente se pode obter pela 
experiência, mediante as ordenanças que Deus esta-
beleceu para esse propósito” (Ensinamentos dos Presi-
dentes da Igreja: Joseph Smith, p. 441; grifo no 
original).

Como as ordenanças sagradas revelam a ordem 
existente no reino de Deus de maneira progressiva, 
nossa participação nelas nos proporciona um conhe-
cimento da personalidade e do caráter de Deus que 
não pode ser adquirido de nenhuma outra forma.
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JULh O: AS ORDENANç AS E OS CONVê NIOS

Como posso tornar mais 
profunda a minha compreensão 
dos convênios?
Fazemos convênios com o Pai Celestial quando participamos das ordenanças 
do evangelho. Quando fazemos convênios, Deus estabelece condições específi-
cas e promete abençoar-nos se obedecermos a essas condições. À medida que 
compreendermos melhor os nossos convênios, seremos capazes de honrá-los e 
de receber as bênçãos prometidas por nosso Pai Celestial. 

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e recursos abaixo, refletindo como pode aju-
dar os jovens a compreender os convênios que fizeram e que farão um dia.

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

D&C 20:77, 79 (As orações  
sacramentais)

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

Abraão 2:8–11 (Promessas feitas a 
Abraão como parte do convênio 
abraâmico)

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

“O Novo e Eterno Convênio do Casa-
mento”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 34–35

Pregar Meu Evangelho, 2004,  
pp. 63–65, 86

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo(a):

• Convide os jovens a compartilhar 
quaisquer tópicos do evangelho que 
tenham debatido recentemente em 
casa ou com amigos.

• Mostre gravuras de pessoas 
fazendo, guardando ou quebrando 
convênios (ver Livro de Gravuras do 
Evangelho). Convide os jovens a 

Como você veio a com-
preender os convênios que 
fez? Que escrituras ou 
outros recursos o  
ajudaram?

Quão bem os jovens de sua 
classe compreendem os 
convênios — os que já fize-
ram ou os que farão no 
futuro? Eles sabem como 
estudar as escrituras e 
outros recursos para 
aprender a respeito desses 
convênios?
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explicar o que é um convênio, por que 
os fazemos e as bênçãos que recebe-
mos por cumpri-los. Se precisarem de 

ajuda, peça que consultem “Convê-
nio”, Sempre Fiéis, pp. 45–46.

Aprender juntos

Cada atividade a seguir vai ajudar os jovens a aprender a aprofundar sua compreensão 
dos convênios. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Convide cada aluno a ler (em 
duplas ou individualmente) uma pas-
sagem das escrituras que descreva um 
convênio (como as escrituras listadas 
neste esboço). Enquanto leem, peça 
que façam uma lista das promessas 
que fazemos e das promessas que 
Deus faz em relação ao convênio. Dê a 
cada jovem a oportunidade de ensinar 
ao restante da classe o que ele apren-
deu sobre esse convênio. Que expe-
riências pessoais os jovens podem 
compartilhar que mostrem como as 
promessas de Deus são cumpridas?

• Peça aos jovens que escolham um 
convênio (como o batismo, o sacra-
mento ou o casamento eterno) e que 
falem tudo o que sabem sobre esse 
convênio. Convide um aluno a escre-
ver no quadro o que eles disserem. 
Convide-os a aprofundar sua com-
preensão sobre esse convênio exami-
nando as escrituras (como as 
sugeridas neste esboço), o livreto Sem-
pre Féis ou Pregar Meu Evangelho.

• Em classe, leia uma das passagens 
de escritura sugeridas neste esboço e 
peça aos jovens que façam uma lista 
das promessas descritas nas escritu-
ras. Peça aos alunos que selecionem 
uma dessas promessas para estudar 
com mais profundidade. Eles podem 
procurar outras escrituras que ensi-
nem sobre essa promessa (usando as 
notas de rodapé ou o Guia para 
Estudo das Escrituras) ou podem pro-
curar informações no livreto Sempre 
Fiéis ou em outros recursos. Peça que 
compartilhem com a classe o que 
aprenderam e como isso afetará seu 
modo de vida.

• Convide um membro do bispado 
ou os missionários de tempo integral 
a visitar a classe e a explicar o que 
fazem para ajudar as pessoas a prepa-
rarem-se para fazer convênios. Como 
os missionários ajudam as pessoas a 
entender os convênios? Como eles 
incentivam as pessoas a guardarem 
seus convênios? Incentive os jovens a 
fazer qualquer pergunta que tenham.

Peça aos jovens que relatem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como tornar 
mais profunda a sua compreensão dos convênios? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Fazer listas. Nesta lição, os 
jovens são convidados a 
estudar as escrituras e lis-
tar as promessas que 
encontrarem relacionadas 
aos convênios do evange-
lho. A elaboração de listas 
pode ajudar os jovens a 
identificar pontos impor-
tantes para que possam 
estudá-los com mais pro-
fundidade. Incentive-os a 
fazer listas quando estuda-
rem as escrituras por conta 
própria.
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Convidar a agir

Incentive os jovens a estar preparados para compartilhar algo na próxima semana que 
aprenderam sobre as ordenanças e os convênios durante seu estudo pessoal.

Preste testemunho das bênçãos que advêm do estudo diligente do evangelho.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi um exemplo e 
um mentor. Ele ensinou 
Seus discípulos a orar, 
amar e servir da maneira 
como Ele viveu. O que 
você pode fazer para ser 
um bom exemplo para os 
jovens a quem ensina?
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Recursos Selecionados

Trechos de “O Novo e Eterno Convênio do Casamento”, 
Sempre Fiéis, 2004, pp. 34–35

O Novo e Eterno Convênio do Casamento.

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

O convênio do casamento eterno é necessário para a 
exaltação. O Senhor revelou por intermédio de 
Joseph Smith: “Na glória celestial há três céus ou 
graus; e para obter o mais elevado, um homem pre-
cisa entrar nesta ordem do sacerdócio [que significa 
o novo e eterno convênio do casamento]; e se não o 

fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, 
mas esse será o fim de seu reino; ele não poderá ter 
descendência” (D&C 131:1–4).

Após receber a ordenança do selamento e fazer con-
vênios sagrados do templo, o casal precisa continuar 
fiel para receber as bênçãos do casamento eterno e 
da exaltação. O Senhor disse:

“Se um homem se casar com uma mulher pela 
minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e 
eterno convênio e for selado pelo Santo Espírito da 
promessa por aquele que foi ungido, a quem conferi 
esse poder e as chaves desse sacerdócio; (…) e se 
[eles] guardarem meu convênio, (…) ser-lhes-á feito 
de acordo com todas as coisas que meu servo disse, 
nesta vida e por toda a eternidade; e estará em pleno 
vigor quando estiverem fora do mundo”  
(D&C 132:19).
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JULh O: AS ORDENANç AS E OS CONVê NIOS

Como posso tornar o sacramento 
mais significativo para mim?
Todas as semanas durante o sacramento, devemos examinar nossa vida, refletir 
sobre a Expiação do Salvador e considerar o que precisamos fazer para arre-
pender-nos de nossos pecados. Não precisamos ser perfeitos para partilhar do 
sacramento, mas devemos ter um espírito de humildade e de arrependimento 
no coração. O sacramento pode tornar-se uma fonte de força e uma oportuni-
dade de renovarmos nossa dedicação para viver o evangelho.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você pode compar-
tilhar com os jovens para ajudá-los a ter uma experiência mais significativa com o 
sacramento?

Mateus 26:26–28; 3 Néfi 18:1–13 (O 
Salvador institui o sacramento)

I Coríntios 11:23–29; 3 Néfi 9:20; D&C 
20:37; 59:8–12 (Como nos preparar 
para tomar o sacramento dignamente)

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

Robert D. h ales, “Lembrar Quem 
Somos: O Sacramento, o Templo e o 

Sacrifício no Serviço”, A Liahona, maio 
de 2012, p. 34

Don R. Clarke, “As Bênçãos do Sacra-
mento”, A Liahona, novembro de 2012, 
p. 104

“Sacramento”, Sempre Fiéis, 2004,  
p. 168

Vídeo: “O Sacramento Nos Ajuda a 
Aproximar-nos de Jesus Cristo” (não 
há download disponível)

Fazer associações

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

• Peça aos jovens que compartilhem 
uma ocasião na qual um professor 

ensinou um princípio do evangelho 
de maneira eficaz.

O que você faz para tornar 
o sacramento mais signifi-
cativo? Você já teve 
alguma experiência com o 
sacramento que poderia 
compartilhar com os 
jovens?

Que bênçãos os jovens 
podem receber ao com-
preender a natureza 
sagrada do sacramento? 
Quais são algumas possí-
veis distrações para os 
jovens antes e durante o 
sacramento? Como eles 
podem vencer essas  
distrações?
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• Peça aos jovens que completem a 
frase “Posso tornar o sacramento mais 
significativo para mim ao _________.” 

Convide-os a listar suas respostas no 
quadro e acrescentá-las à lista durante 
a aula.

Aprender juntos

Cada atividade abaixo vai ajudar os jovens a aprender como tornar o sacramento mais 
significativo para eles. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em sua classe:

• Mostre uma gravura que retrate o 
Salvador ministrando o sacramento 
(ver Livro de Gravuras do Evangelho, 54). 
Enquanto lê Mateus 26:26–28, peça aos 
jovens que olhem para a gravura e ima-
ginem como deve ter sido estar lá. 
Compartilhe como o sacramento tem 
fortalecido seu amor pelo Salvador e 
seu testemunho da Expiação. Convide 
os jovens a prestarem seu testemunho. 
Incentive os jovens a refletirem sobre o 
que discutiram hoje na próxima vez em 
que tomarem o sacramento. Em que 
outros acontecimentos da vida do Sal-
vador eles poderiam pensar durante o  
sacramento?

• Convide os jovens a compartilhar 
seu hino sacramental favorito (se 
necessário, eles podem olhar o índice 
por assunto na parte de trás do hiná-
rio) e explicar por que ele é impor-
tante para eles. Cante, ouça ou leia 
um ou mais desses hinos e leia as 
escrituras alistadas no final de cada 
um deles. O que os hinos nos ensinam 
sobre o sacramento? Como os hinos 
nos ajudam a preparar-nos para o 
sacramento?

• Convide cada jovem a escolher 
uma das escrituras neste esboço e a 
lê-la, procurando as coisas que o 
Senhor pede que façamos para 

preparar-nos para o sacramento. Peça 
aos jovens que relatem o que acha-
ram. Por que o Senhor deseja que nos 
preparemos para o sacramento dessas 
maneiras? Convide-os a compartilhar 
outras coisas que fazem para tornar o 
sacramento uma experiência mais sig-
nificativa. Peça aos jovens que esco-
lham algo que farão ao prepararem-se 
para tomar o sacramento na semana 
seguinte.

• Peça aos jovens que leiam as seções 
II e III do discurso do Élder Dallin h . 
Oaks “A Reunião Sacramental e o 
Sacramento” ou os parágrafos 7–9 do 
discurso do Élder Robert D. h ales 
“Lembrar Quem Somos: O Sacra-
mento, o Templo e o Sacrifício no Ser-
viço”. Peça que procurem respostas 
para a pergunta: “Como posso tornar 
o sacramento mais importante para 
mim?” Peça que escrevam suas res-
postas no quadro e compartilhem 
algo que planejam fazer para aplicar o 
conselho dado nesses discursos.

• Se possível, visite a sala de prepara-
ção e a mesa do sacramento com a 
classe. Convide os portadores do 
Sacerdócio Aarônico (mestres ou 
sacerdotes) ou o bispo para explicar 
como o sacramento é preparado e a 
prestar testemunho da santidade 

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Visualizar os acontecimentos 
das escrituras. Na primeira 
atividade desta seção, os 
jovens são incentivados a 
imaginar como se senti-
riam ou o que teriam feito 
se estivessem presentes em 
um acontecimento descrito 
nas escrituras. Visualizar 
os acontecimentos das 
escrituras pode ajudar os 
jovens a aplicar as histó-
rias a sua própria vida. 
Incentive-os a fazer isso 
com frequência no estudo 
pessoal das escrituras.
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dessa ordenança. Peça a outros alunos 
que prestem seu testemunho e com-
partilhem seus pensamentos sobre o 
que podem fazer para tratar o sacra-
mento com mais reverência.

• Dê a cada aluno um pequeno cartão 
e peça que os jovens listem as coisas 
em que pensam durante o sacramento 
(diga-lhes que não precisam comparti-
lhar o que escreveram). Peça a cada 
jovem que leia um dos cinco princípios 

do discurso do Élder Don R. Clarke 
“As Bênçãos do Sacramento” e que 
compartilhe com a classe o que encon-
trar. O que eles diriam a alguém que 
deseja saber por que é necessário ir à 
Igreja todas as semanas? Dê a cada 
aluno um novo cartão e peça aos 
jovens que escrevam os cinco princí-
pios nele e que o guardem consigo 
como lembrete para a próxima vez que 
tomarem o sacramento.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou 
as impressões que eles têm? Eles compreendem como tornar o sacramento mais signifi-
cativo para eles? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo dis-
cutindo esse tópico?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles se 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 ajudou aque-
les a quem ensinava a des-
cobrir as lições do 
evangelho em suas pró-
prias experiências e no 
mundo ao seu redor. Ele 
falou sobre pescaria, parto 
e trabalho no campo. 
Como você pode usar 
experiências familiares 
para ajudar os jovens a 
compreender os princípios 
do evangelho?
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Recursos Selecionados

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

Para tomar dignamente o sacramento, lembramos 
que estamos renovando o convênio que fizemos no 
batismo. Para que o sacramento seja uma experiên-
cia espiritualmente purificadora a cada semana, pre-
cisamos preparar-nos antes de ir para a reunião 
sacramental. Fazemos isso, deixando deliberada-
mente nosso trabalho diário, as atividades recreati-
vas, os pensamentos e as preocupações mundanos 
de lado. Ao fazer isso, abrimos espaço na mente e no 
coração para o Espírito Santo.

Assim, estamos preparados para refletir sobre a 
Expiação. Mais do que apenas pensar nos fatos do 
sofrimento e da morte do Salvador, nossa reflexão 
nos ajuda a reconhecer que, graças ao sacrifício do 
Salvador, temos esperança, oportunidade e forças 
para fazer mudanças reais e sinceras em nossa vida.

Ao cantar o hino sacramental, participar das orações 
do sacramento e partilhar dos emblemas de Sua 
carne e de Seu sangue, buscamos fervorosamente o 
perdão de nossos pecados e nossas falhas. Pensamos 
nas promessas que fizemos e guardamos na semana 
anterior e assumimos o compromisso específico e 
pessoal de seguir o Salvador na semana seguinte.
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JULh O: AS ORDENANç AS E OS CONVê NIOS

Como guardo meu convênio de 
sempre me lembrar do Salvador?
Quando tomamos o sacramento, prometemos sempre nos lembrar do Salvador. 
Isso significa que buscamos constantemente o exemplo e os ensinamentos Dele 
para guiar as escolhas que fazemos. Nós O colocamos em primeiro lugar em 
nossa vida e procuramos conhecê-Lo e seguir Sua vontade. Quando enfrenta-
mos provações, buscamos consolo e forças Nele. O Pai Celestial prometeu que, 
se guardarmos esse convênio, sempre teremos Seu Espírito conosco.

Preparar-se espiritualmente

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

João 8:29 (Jesus Cristo deu-nos o 
exemplo, lembrando-Se sempre do 
Pai e sempre procurando ser seme-
lhante a Ele)

João 14:26; 3 Néfi 11:32 (O Espírito 
Santo pode ajudar-nos a lembrar do 
Salvador)

Alma 37:36–37 (Devemos fazer com 
que todos os nossos pensamentos e 
nossas ações sejam dirigidas ao 
Senhor)

h elamã 12:1–5 (Os homens com fre-
quência são lentos em lembrar-se do 
Senhor)

D&C 6:36 (Buscar o Senhor em todo 
pensamento)

D&C 20:77, 79 (As orações  
sacramentais)

h enry B. Eyring, “Oh! Lembrai-vos, 
Lembrai-vos”, A Liahona, novembro 
de 2007, p. 66

Jeffrey R. h olland, “Fazei Isto em 
Memória de Mim”, A Liahona, janeiro 
de 1996, p. 73.

D. Todd Christofferson, “Recordá-Lo 
Sempre”, A Liahona, abril de 2011, p. 21

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo(a):

O que você faz para se 
lembrar sempre do Salva-
dor? Como a lembrança 
Dele abençoou sua vida?

Por que os jovens precisam 
aprender a lembrar-se do 
Salvador em tudo o que 
fazem? Como isso pode 
ajudá-los a evitar a tenta-
ção e a enfrentar as  
provações?
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• Peça aos jovens que compartilhem 
uma experiência pessoal que tiveram 
recentemente, a qual os fez lembrar-se 
de algo que estão aprendendo nas 
aulas da Igreja. 

• Mostre uma gravura que retrate o 
Salvador ministrando o sacramento 

(ver Livro de Gravuras do Evangelho, 
p. 54). Peça aos jovens que leiam as 
orações sacramentais em Doutrina e 
Convênios 20:77, 79 e faça no quadro 
uma lista das promessas que faze-
mos quando tomamos o sacramento. 
O que os jovens fazem para se lem-
brarem sempre do Salvador? 

Aprender juntos

Cada atividade a seguir pode ajudar os jovens a aprender a ser mais bem-sucedidos em 
seu empenho de lembrar-se do Salvador em tudo o que fizerem. Seguindo a orientação 
do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Peça a cada aluno que leia uma das 
escrituras sugeridas neste esboço e 
compartilhe o que ela lhe ensina sobre 
sempre nos lembrar do Salvador. Por 
que é importante que sempre nos 
lembremos Dele? Como a lembrança 
Dele afeta nossa vida cotidiana (por 
exemplo: nas escolhas que fazemos ou 
nas provações que enfrentamos)? 
Convide os jovens a compartilhar 
experiências pessoais nas quais foram 
abençoados por seu empenho em 
lembrar-se de Jesus Cristo.

• Peça aos jovens que leiam h elamã 
12:1–5 e compartilhem os motivos 
pelos quais geralmente é fácil os 
jovens esquecerem o Senhor. Como 
podemos evitar a tentação de esque-
cer-nos do Senhor? Peça aos jovens 
que compartilhem coisas que fazem 
para garantir que o Salvador faça 
parte de seu cotidiano?

• Escreva no quadro: “Como posso 
lembrar-me sempre do Salvador?” 
Peça a cada aluno que leia uma das 
seções do artigo de D. Todd Christo-
fferson “Recordá-Lo Sempre”, pro-
curando respostas para a pergunta do 
quadro. Peça que compartilhem suas 

respostas, junto com as histórias que o 
Élder Christofferson usa para ensinar-
nos maneiras de lembrar-nos de Jesus 
Cristo. O que eles aprenderam que vai 
ajudá-los a cumprir melhor seu con-
vênio de “recordá-Lo sempre”?

• Peça aos jovens que leiam sobre o 
padrão descrito pelo Presidente 
h enry B. Eyring para que recebamos 
o Santo Espírito (em seu discurso 
“Oh! Lembrai-vos, Lembrai-vos”). 
Como o Espírito Santo nos ajuda a 
cumprir nossa promessa de lembrar-
nos sempre do Salvador? (Como parte 
do debate, incentive os jovens a ler 
João 14:26 e 3 Néfi 28:11). Compartilhe 
uma experiência pessoal em que o 
Espírito Santo o ajudou a sentir-se 
mais próximo do Salvador e convide 
os jovens a compartilharem suas pró-
prias experiências pessoais.

• Peça aos jovens que reservem 
alguns minutos para relembrar as 
histórias que conhecem nas escritu-
ras a respeito do Salvador. (Você 
pode convidá-los a ver as gravuras 
30–61 do Livro de Gravuras do Evange-
lho para ideias.) Convide-os a pensar 
em como a lembrança 

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Procurar ensinamentos sobre 
Cristo. Incentive os jovens 
a procurar ensinamentos 
sobre Jesus Cristo sempre 
que estudarem as escritu-
ras. Seja o que estiverem 
lendo, eles podem fazer a 
si mesmos perguntas como 
esta: “O que posso apren-
der nesta passagem a res-
peito de Jesus Cristo, de 
Sua natureza e Seu caráter, 
de Sua vida ou de Sua 
Expiação?”
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dessas histórias pode ajudá-los em 
seu cotidiano e peça-lhes que com-
partilhem seus pensamentos. Entre-
gue aos jovens uma cópia do 
discurso do Élder Jeffrey R. h olland 
“Fazei Isto em Memória de Mim” e 
peça que leiam a lista elaborada pelo 
Élder h olland das coisas que pode-
mos lembrar a respeito do Salvador 
(ver os parágrafos que começam com 

“lembremo-nos”, na parte final do 
discurso). Peça que compartilhem 
algo que os impressionou e expli-
quem por que consideram isso 
importante. Sugira que os jovens 
tenham consigo sua cópia do dis-
curso para ajudá-los a pensar no Sal-
vador na próxima vez em que 
tomarem o sacramento.

Peça aos jovens que relatem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como cumprir 
seu convênio de sempre se lembrarem do Salvador? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Pergunte aos jovens o que eles se 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

Reflita por um momento 
sobre o que sabe a respeito 
do Salvador. Como Ele 
mostrou que sempre Se 
lembrava do Pai? Como 
você pode seguir o exem-
plo Dele ao ajudar os 
jovens a aprender como 
adquirir forças decorrentes 
de sempre se lembrar do 
Salvador?

10859_059_SS-Book.indb   23 5/20/13   2:26 PM



Recursos Selecionados

Trechos de Jeffrey R. Holland, “Fazei Isto em Memória de 
Mim”, A Liahona, janeiro de 1996, p. 73

Lembremo-nos da vida pré-mortal do Salvador e de 
tudo que sabemos ter Ele feito como o grande Jeová, 
Criador do céu e da Terra e de todas as coisas que 
neles há. Lembremo-nos de que, mesmo no Gran-
dioso Conselho dos Céus, Ele demonstrou amor por 
nós e foi maravilhosamente forte, que triunfamos, 
mesmo lá, pelo poder de Cristo e nossa fé no sangue 
do Cordeiro (ver Apocalipse 12:10–11).

Lembremo-nos da simples grandiosidade de Seu 
nascimento mortal, quando nasceu de uma jovem 
provavelmente da mesma idade das pertencentes à 
organização das Moças, que falou por todas as 
mulheres fiéis de todas as dispensações do tempo, 
ao dizer: “Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em 
mim segundo a tua palavra” (Lucas 1:38).

Lembremo-nos de Seu magnífico, mas virtualmente 
desconhecido, pai adotivo, um humilde carpinteiro 
que nos ensinou, entre outras coisas, que pessoas 
calmas, simples e despretensiosas levaram esse 
magnífico trabalho avante desde o princípio, como 
ainda acontece hoje em dia. Se você está servindo 
anonimamente, saiba que assim agiu um dos melho-
res homens que já viveram nesta Terra.

Lembremo-nos dos milagres de Cristo e Seus ensi-
namentos, Suas curas e Sua ajuda. Lembremo-nos 
de que Ele fez o cego ver, o surdo ouvir e os coxos, 
aleijados e mutilados andar. Nos dias em que perce-
bemos que nosso progresso se deteve ou que nossas 
alegrias e perspectivas para o futuro parecem som-
brias, devemos prosseguir com firmeza em Cristo, 
com a fé inabalada Nele e um perfeito esplendor de 
esperança (ver 2 Néfi 31:19–20).

Lembremo-nos de que mesmo com tão solene mis-
são como a que Lhe fora atribuída, o Salvador delei-
tava-se em viver; que Ele gostava das pessoas e 
dizia aos discípulos que tivessem bom ânimo. Ele 
disse que devemos ser tão entusiasmados com o 
evangelho quanto alguém que tenha encontrado um 
grande tesouro, uma verdadeira pedra de grande 
valor, bem à nossa porta. Lembremo-nos de que 
Jesus encontrou alegria e felicidade, em especial, nas 
crianças, e disse que todos nós devemos ser mais 
como elas — sem dolo, puros, rápidos para sorrir, 
amar e perdoar, vagarosos para lembrar-se de qual-
quer ofensa.

Lembremo-nos de que Cristo chamou Seus discípu-
los de amigos, e que os amigos são aqueles que nos 
apoiam em momentos de solidão ou possível deses-
pero. Lembremo-nos de um amigo com quem deva-
mos entrar em contato, ou melhor ainda, uma 
pessoa que possa vir a tornar-se nossa amiga. 
Quando assim o fizermos, lembremo-nos de que 
Deus sempre dá Suas bênçãos por meio das ações 
imediatas e atentas de outras pessoas. Talvez seja-
mos o meio pelo qual os céus respondem à urgente 
oração de alguém que se encontra perto de nós. (…)

Em algumas ocasiões, temos razões para lembrar-
nos do tratamento rude que Ele recebeu, de como 
foi rejeitado, da injustiça — sim, a injustiça — que 
Ele teve de suportar. Quando nós também tivermos 
de enfrentar algumas dessas coisas na vida, lembre-
mo-nos de que Cristo também se sentiu atribulado, 
mas não angustiado; perplexo, mas não desani-
mado; perseguido, mas não desamparado; abatido, 
mas não destruído. (Ver II Coríntios 4:8–9.)
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JULh O: AS ORDENANç AS E OS CONVê NIOS

Como posso preparar-me  
para receber as ordenanças  
do templo?
Mesmo antes de receber as ordenanças do templo, podemos preparar-nos 
vivendo de forma digna de entrar no templo, guardando os convênios que já 
fizemos e fazendo com que o templo faça parte de nossa vida. Podemos tam-
bém estudar as escrituras e as palavras dos profetas para aprender mais sobre 
as ordenanças do templo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que acha que vai aju-
dar os jovens a preparar-se para receber as ordenanças do templo?

Salmos 24:3–4; D&C 97:15–17 (Deve-
mos ser limpos para entrar na casa do 
Senhor)

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

Russell M. Nelson, “Preparar-se para 
as Bênçãos do Templo”, A Liahona, 
outubro de 2010, p. 40; ver também 
Templos de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias

“O Templo Como Parte Integrante de 
Sua Vida”, A Liahona, outubro de 

2010, p. 77; ver também Templos de A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias

“Perguntas Frequentes”, A Liahona, 
outubro de 2010, p. 79; ver também 
Templos de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias

“Mensagem da Primeira Presidência 
para os Jovens”, Para o Vigor da Juven-
tude, 2011, pp. ii–iii

Vídeo: “Sempre à Vista”

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo(a):

Se tiver recebido as orde-
nanças do templo, como se 
preparou para fazê-lo?

O que você ouviu ou 
observou nos jovens que o 
ajuda a entender como eles 
se sentem em relação ao 
templo? O que eles estão 
fazendo para preparar-se 
para receber as ordenanças 
do templo?

Observação: Você pode 
sugerir ao bispo que a ala 
adquira exemplares do 
livreto Templos de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias (09339 
059) para os jovens, a fim 
de prepará-los para entrar 
no templo.
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• Convide os jovens a compartilhar 
quaisquer ideias que tiveram recente-
mente ao aprenderem sobre as orde-
nanças e os convênios em suas outras 
aulas ou no estudo pessoal.

• Convide os jovens a ler a “Mensa-
gem da Primeira Presidência para os 
Jovens”, em Para o Vigor da Juventude 
(pp. ii e iii). Depois de lerem a mensa-
gem, peça-lhes que compartilhem 
porque acham que uma gravura do 
templo foi escolhida para a capa.

Aprender juntos

Cada uma das seguintes atividades vai ajudar os jovens a preparar-se para participar 
das ordenanças do templo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
delas que melhor funcionem em sua classe:

• Mostre o vídeo “Sempre à Vista” e 
convide cada aluno a pensar em uma 
escritura que ache que se relaciona 
com a mensagem do vídeo (mostre-
lhes como encontrar escrituras no 
Guia para Estudo das Escrituras ou 
no índice da combinação tríplice). 
Peça aos jovens que compartilhem 
suas respectivas escrituras e expli-
quem o que ela ensina sobre a prepa-
ração para entrar no templo.

• Leia Salmos 24:3–4 com a classe e 
pergunte aos jovens o que acham que 
significa ser limpo de mãos e puro de 
coração. Por que a pureza espiritual é 
um requisito para entrar no templo? 
(Ver D&C 97:15–17.) Convide um 
membro do bispado para visitar a 
classe, a fim de discutir o que uma 
pessoa precisa fazer para ser digna de 
uma recomendação para o templo. O 
que ele recomendaria que os jovens 
fizessem para preparar-se para rece-
ber as ordenanças do templo? Incen-
tive os jovens a fazer perguntas.

• Designe cada jovem a ler uma 
seção do artigo do Élder Russell M. 
Nelson “Preparar-se para as Bênçãos 

do Templo”. Convide os jovens a 
compartilhar o que aprenderam em 
suas seções sobre a preparação para 
frequentar o templo. O que mais os 
impressionou na mensagem do Élder 
Nelson?

• Escolha perguntas do artigo “Per-
guntas Frequentes” que acha que são 
mais relevantes para os jovens da sua 
classe e escreva essas perguntas no 
quadro. Prepare tiras de papel com as 
respostas do artigo. Deixe cada jovem 
escolher uma pergunta do quadro e 
encontrar a resposta entre os papéis 
que você preparou. Convide os jovens 
a compartilhar quaisquer novos pon-
tos de vista que encontrarem.

• Convide os jovens a procurar o 
artigo “O Templo Como Parte Inte-
grante de Sua Vida” e sublinhe as fra-
ses que dizem o que devem fazer para 
preparar-se para ir ao templo. Convi-
de-os a fazer uma lista de sugestões 
que encontraram e de outras que 
venham à mente. Incentive-os a com-
partilhar suas listas uns com os outros 
e a escolher algo de sua lista que dese-
jam fazer.

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Usar o Guia para Estudo das 
Escrituras. A primeira ati-
vidade desta seção incen-
tiva os jovens a localizar 
escrituras utilizando o 
Guia para Estudo das 
Escrituras (ver Ensino, Não 
Há Maior Chamado, p. 56). 
Ajude-os a se familiariza-
rem com o Guia para 
Estudo das Escrituras e 
outros auxílios didáticos 
disponíveis para que sai-
bam usá-los com frequên-
cia em seu estudo pessoal 
do evangelho.
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Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Quais são os sentimentos ou 
as impressões que eles têm? Eles compreendem como se preparar para as ordenanças do 
templo? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo esse 
tópico?

Convidar a agir

• Convide os jovens a refletir sobre o 
que ouviram e sentiram hoje e escolha 
algo que possam fazer para prepa-
rar-se para receber as ordenanças do 
templo.

• Preste seu testemunho sobre a 
importância das ordenanças do  
templo.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador viu potencial 
em Seus discípulos. Ele 
confiava neles e os prepa-
rou para servir e abençoar 
a outras pessoas. O que 
você pode fazer para aju-
dar os jovens de sua classe 
a se prepararem para as 
oportunidades e bênçãos 
futuras?
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Recursos Selecionados

Trechos de Russel M. Nelson, “Preparar-se para as Bên-
çãos do Templo”, A Liahona, outubro de 2010, p. 40

Como o templo é sagrado, o Senhor pede que seja 
protegido da profanação. Qualquer pessoa disposta 
a se preparar bem para esse privilégio poderá entrar. 
O conceito de preparação também é primordial em 
outras áreas de atuação. Recordo que, quando 
menino, disse a meus pais que queria frequentar a 
universidade. Responderam que eu poderia, mas 
somente se antes fosse bom aluno na escola e cum-
prisse todos os requisitos para a admissão no ensino 
superior. Da mesma forma, precisamos nos qualifi-
car para entrar no templo. Preparamo-nos física, 
intelectual e espiritualmente. A qualificação é deter-
minada individualmente para cada pessoa que 
deseja receber uma recomendação.

Os homens que possuem as chaves da autoridade e 
responsabilidade do sacerdócio nos ajudam na pre-
paração, realizando entrevistas de recomendação 
para o templo. Esses líderes se preocupam conosco e 
ajudam-nos a determinar se estamos preparados 
para frequentar o templo. Eles também amam o 
Senhor e asseguram-se de que nenhuma “coisa 
imunda entre em Sua casa” (D&C 109:20). Assim, 
essas entrevistas são feitas num espírito de respon-
sabilidade.

Como vocês podem preparar-se para receber a reco-
mendação para o templo? Podem conversar com o 
bispo, assim como com os pais, os familiares, o pre-
sidente da estaca, os professores ou os consultores 
no quórum. Os requisitos são simples. Em suma, a 
pessoa precisa guardar os mandamentos Daquele 
que é o Dono da casa. Ele estabeleceu os padrões. 
Entramos no templo como Seus convidados. (…)

Como as ordenanças e os convênios do templo são 
sagrados, temos a obrigação absoluta de não falar 

fora do templo sobre o que acontece lá dentro. 
Assuntos sagrados merecem consideração sagrada.

Nessa casa de aprendizado, somos instruídos nos 
caminhos do Senhor. Seus caminhos não são nossos 
caminhos. (Ver Isaías 55:8–9.) Não devemos estra-
nhar se as técnicas de ensino diferirem das que são 
empregadas em situações educacionais a que esta-
mos habituados. As ordenanças e os convênios do 
templo fazem parte do evangelho desde os dias de 
Adão e Eva. No passado, foram usados símbolos 
para ensinar verdades profundas, e esse método de 
instrução é usado no templo até hoje.

Portanto, é necessário que ponderemos sobre os 
símbolos apresentados no templo e identifiquemos 
as realidades vigorosas que cada um deles repre-
senta. (Ver John A. Widtsoe, “Temple Worship” 
[Dignidade para Entrar no Templo], Utah Genealogi-
cal and Historical Magazine, abril de 1921, p. 62.) “As 
ordenanças do templo são tão carregadas de simbo-
lismo que dão margem a uma vida de reflexão e 
aprendizado produtivos” (Richard G. Scott, “Rece-
ber as Bênçãos do Templo”, A Liahona, julho de 1999, 
p. 29). Os ensinamentos do templo são lindamente 
simples e simplesmente lindos. São compreendidos 
por quem teve pouca oportunidade de estudos for-
mais, mas ainda assim podem estimular o intelecto 
dos mais instruídos.

Recomendo aos membros que forem ao templo pela 
primeira vez que leiam os verbetes do Guia para 
Estudo das Escrituras relacionados ao templo, como 
“Unção, Ungir”, “Convênio”, “Sacrifício” e “Tem-
plo”. Podem também ler ê xodo, capítulos 26–29, e 
Levítico, capítulo 8. O Velho Testamento, assim 
como os livros de Moisés e de Abraão, em Pérola de 
Grande Valor, ressalta o caráter antigo das ordenan-
ças do templo e sua natureza contínua.
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Visite LDS.org/youth/learn para ver esta unidade online.

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Os esboços desta unidade vão ajudar os jovens a compreender a importância que o 
aprendizado e o ensino têm no ambiente familiar. Eles vão se preparar para comparti-
lhar com seus familiares e outras pessoas as verdades eternas que estão aprendendo 
sobre a importância do casamento e da família no plano do Pai Celestial. Eles também 
terão oportunidades de aprender mais sobre suas próprias famílias, incluindo a histó-
ria da família.

Opções de esboços para este mês:

Como manter um diário pessoal abençoará a mim e a minha família?
Por que é importante aprender sobre minha história da família?
Como posso ensinar outras pessoas a fazer o trabalho de história da família?
Como posso explicar a importância do casamento e da família para outras pessoas?
Que oportunidades existem para o aprendizado e o ensino no lar?

Agosto: O Casamento e a Família
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AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como manter um diário  
pessoal abençoará a mim  
e a minha família?
O Senhor e Seus profetas têm enfatizado a importância de mantermos registros. 
Escrever um diário pessoal nos dá uma oportunidade de refletir sobre a vida e 
reconhecer as muitas bênçãos que Deus nos tem dado. Nosso diário também 
pode ser uma fonte de inspiração e força para as futuras gerações de nossas 
famílias.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que vai inspirar os 
jovens que você ensina?

1 Néfi 1:1–3; Alma 37:8–9; Moisés 6:5, 
45–46 (Exemplos de manter registros 
nas escrituras)

1 Néfi 6:3–6 (O que incluir em um 
registro pessoal)

3 Néfi 23:6–13 (O Salvador repreende 
os nefitas por seus registros estarem 
incompletos)

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

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo:

• Convide os jovens a relatar expe-
riências recentes que tiveram ao testifi-
car sobre uma verdade do evangelho.

• Se possível, compartilhe um trecho 
de seu diário pessoal ou do diário de 

um antepassado (ou convide um 
membro da classe ou da ala para fazer 
isso). Por que é importante registrar 
essa experiência? Como outras pes-
soas são abençoadas porque alguém 
escreveu um diário?

Quais experiências o ensi-
naram sobre a importância 
de manter um diário? 
Existe algo escrito em seu 
diário ou no diário de um 
antepassado seu que pode-
ria ser inspirador para os 
jovens?

Como os jovens serão 
abençoados por manterem 
um diário pessoal? Quais 
motivos podem ter para 
não escrever um diário 
pessoal? Como você pode 
ajudá-los a ver os motivos 
espirituais para manter 
um registro?
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Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os jovens a entender a importância de escrever 
um diário. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais das atividades que 
melhor funcionem em sua classe:

• Convide os jovens a ler os primei-
ros oito parágrafos do discurso do 
Presidente h enry B. Eyring: “Oh! 
Lembrai-vos, Lembrai-vos” (ou mos-
tre o vídeo que se baseia no discurso), 
e peça que procurem bênçãos que vie-
ram porque o Presidente Eyring escre-
veu suas experiências diariamente. O 
que mais eles aprenderam com a 
mensagem do Presidente Eyring sobre 
escrever um diário pessoal? Leia o 
último parágrafo desse discurso com 
os alunos e compartilhe uma expe-
riência recente de sua vida em que 
você viu a mão de Deus ou em que 
Ele parecia ter uma mensagem para 
você. Convide os jovens a ponderar 
suas respostas para as perguntas 
sugeridas pelo Presidente Eyring e a 
registrar as ideias que tiverem.

• Peça a cada jovem que leia uma 
das escrituras a seguir: 1 Néfi 1:1–3; 
Alma 37:8–9; Moisés 6:5, 45–46. Peça 
aos jovens que pensem em algumas 
das bênçãos que as pessoas nessas 
escrituras receberam por manter um 
registro e as compartilhem com a 
classe. Quais são alguns motivos 
pelos quais as pessoas não mantêm 
um registro pessoal? O que os jovens 
aprendem com esses versículos que 
os ajuda a ver a importância de escre-
ver um diário? Incentive-os a ler um 
diário de um antepassado (se possí-
vel) ou entrevistar o pai, a mãe ou um 
dos avós e escrever os seus testemu-
nhos, a história de sua conversão, 

experiências de vida significativas e 
lembranças favoritas.

• Peça aos jovens que façam uma 
lista de coisas que se deve escrever 
em um diário pessoal. Em classe, 
leiam Mosias 6:3–6. Peça aos jovens 
que encontrem o que Néfi queria 
incluir em seu registro e adicione 
essas coisas à lista. Convide os jovens 
a ponderar sobre o que sentem que 
devem escrever em seus diários e dê-
lhes tempo para escrever alguns pará-
grafos em seus diários.

• Convide os jovens a ler 3 Néfi 
23:6–13. Como essa escritura pode se 
aplicar aos nossos esforços de manter 
um diário pessoal? Peça aos jovens 
que pensem em quaisquer experiên-
cias espirituais ou significativas que 
tiveram e que sentem que devem 
registrar. Como eles ou outras pes-
soas podem ser abençoadas por ler 
sobre essa experiência? Dê-lhes 
tempo em classe para escrever sobre 
essas experiências.

• Selecione um discurso ou artigo 
feito por uma Autoridade Geral sobre 
manter um diário ou uma história 
pessoal. Convide os jovens a lerem as 
seções desse discurso e, em seguida, 
escreverem em um papel um ou dois 
pensamentos ou ideias do discurso 
que acham inspiradores ou úteis. 
Depois que todos terminarem, peça 
aos jovens que passem seus papéis 
para a pessoa que estiver sentada a 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Ponderar. Nesta lição, os 
jovens são incentivados a 
ponderar sobre as expe-
riências que estão tendo e 
a registrá-las em seus diá-
rios pessoais. Ponderar 
significa refletir e pensar 
em alguma coisa profun-
damente. Convide os 
jovens a fazerem a si mes-
mos perguntas do tipo: “O 
que Deus quer que eu 
aprenda com a experiência 
que estou tendo?” A pon-
deração convida a revela-
ção. Incentive os jovens a 
fazer da ponderação uma 
parte constante do estudo 
pessoal do evangelho.
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seu lado. Convide-os a acrescentar aos 
papéis uns dos outros as ideias que 
encontraram e a continuar a passar 
seus papéis até que todos tenham 
compartilhado suas ideias com todos 

na classe. Incentive-os a levar os 
papéis para casa e consultá-los para 
orientação quando forem escrever em 
seus diários. .

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem as bên-
çãos de escrever um diário? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo esse tópico?

Convidar a agir

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

Ensinar à maneira do 
Salvador

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

Trechos de Henry B. Eyring, “Oh! Lembrai-vos, Lembrai-
vos”, A Liahona, novembro de 2007, p. 66

Quando nossos filhos ainda eram pequenos, passei 
a anotar alguns acontecimentos do nosso cotidiano. 
Deixem-me contar como isso começou. Eu voltava 
para casa tarde, após uma designação da Igreja. Já 
estava escuro e eu me dirigia à porta da frente, 
quando, surpreso, avistei meu sogro, que morava 
perto de nós. Ele carregava nos ombros um feixe de 
canos e andava a passos largos, com roupas de tra-
balho. Eu sabia que ele estava construindo um sis-
tema para bombear água de um riacho perto de casa 
até a nossa propriedade.

Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e, apres-
sado, seguiu caminho no escuro para continuar o 
trabalho. Andei em direção a nossa casa, pensando 
no que ele estava fazendo por nós e, assim que che-
guei à porta, ouvi na mente as seguintes palavras: 
“Essas experiências não são só para você. Anote-as. 
Anote-as”.

Entrei. Não fui me deitar, embora estivesse cansado. 
Peguei algumas folhas e comecei a escrever. Ao 
fazê-lo, compreendi a mensagem que ouvira na 
mente. Eu devia escrever para que meus filhos les-
sem no futuro como eu vira a mão de Deus abençoar 
nossa família. Vovô não precisava fazer o que estava 
fazendo por nós. Ele poderia ter delegado a tarefa 
para outra pessoa, ou simplesmente não ter feito 
nada. Mas ele estava servindo a nós, sua família, 
como sempre fazem os discípulos de Jesus Cristo 
que assumem convênios. Eu sabia que isso era ver-
dade. Assim, registrei essas coisas para que meus 
filhos se lembrassem um dia, quando precisassem.

Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. 
Não falhei um único dia, por mais cansado que esti-
vesse nem por mais cedo que precisasse acordar no 
dia seguinte. Antes de redigir, refletia sobre a per-
gunta: “Vi hoje a mão de Deus se estender sobre 
nós, nossos filhos ou sobre a família?” Com a conti-
nuidade, algo começou a acontecer. Ao relembrar o 
dia, via evidências do que Deus fizera por algum de 
nós e que eu não reconhecera nos momentos mais 
atarefados. À medida que isso ocorria — e era fre-
quente — percebi que esse esforço de memória per-
mitiria a Deus mostrar-me o que Ele realizara.

Algo mais do que a simples gratidão começou a 
crescer em meu coração: meu testemunho aumen-
tou; adquiri uma certeza ainda maior de que o Pai 
Celestial ouve e responde a nossas orações; senti 
maior gratidão pelo efeito enternecedor e purifica-
dor da Expiação do Salvador Jesus Cristo, e fiquei 
mais confiante de que o Espírito Santo pode fazer-
nos lembrar de tudo, mesmo coisas que não nota-
mos ou que não nos chamaram a atenção quando 
aconteceram. (…)

Meu objetivo é exortá-los a achar maneiras de reco-
nhecer e recordar a bondade de Deus. Isso fortale-
cerá nosso testemunho. Talvez vocês não tenham 
um diário ou costumem mostrar às pessoas a quem 
amam e servem os registros que guardam, mas tanto 
vocês como elas serão abençoados se recordarem 
das obras do Senhor. Vocês devem estar lembrados 
daquele hino que às vezes cantamos: “Conta as bên-
çãos (…), dize-as de uma vez, E verás, surpreso, 
quanto Deus já fez”.
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AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Por que é importante aprender 
sobre minha história da família?
O plano de felicidade estabelecido pelo Pai Celestial possibilita que os relacio-
namentos familiares continuem por toda eternidade. Por meio do trabalho de 
história da família, podemos aprender mais acerca de nossos antepassados, 
identificar e preparar o nome daqueles que precisam das ordenanças do evan-
gelho e realizar trabalhos de ordenanças para eles nos templos sagrados. A 
Igreja fornece muitos recursos para nos ajudar a aprender sobre nossa história 
da família e participar no trabalho do templo em favor dos mortos.

Preparar-se espiritualmente

Use os recursos abaixo para saber mais sobre o trabalho de história da família. Sua pró-
pria experiência com o trabalho de história da família, incluindo experimentar as ativi-
dades neste esboço, o ajudará a ensinar de modo mais eficaz. Avalie como as atividades 
neste esboço podem ajudá-lo a planejar maneiras de envolver os jovens no trabalho de 
história da família. O que vai ajudar os jovens a entender a importância de saber a his-
tória da família deles?

I Coríntios 15:29 (Os membros nos 
tempos antigos realizavam o batismo 
pelos mortos)

I Pedro 3:18–20; 4:6 (O evangelho é 
pregado no mundo espiritual)

Malaquias 4:5–6; D&C 2:1–3 (O cora-
ção dos filhos se converterá a seus 
pais)

D&C 110:13–16 (Elias restaura as cha-
ves seladoras)

D&C 128:16–18 (As ordenanças pelos 
mortos criam um elo entre as gerações)

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

David A. Bednar, “O Coração dos 
Filhos Voltar-se-á”, A Liahona, novem-
bro de 2011, p. 24

“h istória da Família e Genealogia, O 
Trabalho de”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 94–98

Site: “Os Jovens e a h istória da 
Família”

Vídeos: “Elder Bednar Fala aos 
Jovens”,“O Espírito de Elias”

Como você aprendeu 
sobre sua história da famí-
lia? Que experiências você 
teve que fortaleceram seu 
testemunho do trabalho de 
história da família?

Como você pode incenti-
var os jovens a participar 
do trabalho de história da 
família? Que recursos 
estão disponíveis em sua 
área para ajudá-los a 
aprender sobre seus ante-
passados e realizar orde-
nanças para os membros 
falecidos da família?
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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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo:

• Convide vários jovens a comparti-
lhar um princípio do evangelho que 
aprenderam recentemente com os 
pais, irmãos ou com outro membro da 
família.

• Convide os jovens a compartilhar 
experiências que tiveram ao fazer o 

trabalho de história da família (como, 
por exemplo, ser batizado em favor 
de um antepassado, participar da 
indexação ou preparar o nome de um 
antepassado para as ordenanças do 
templo). Debata como turma por que 
o Pai Celestial quer que façamos o tra-
balho de história da família.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a aprender como participar do tra-
balho de história da família. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
das atividades que melhor funcionem em sua classe:

• Como classe, leia a seção intitulada: 
“Um Convite para a Nova Geração” 
no discurso do Élder David A. Bed-
nar: “O Coração dos Filhos Voltar-
se-á”. Convide os jovens a encontrar 
coisas que o Élder Bednar disse que 
podem fazer para participar no traba-
lho de história da família. Se possível, 
traga um computador para a classe e 
mostre aos jovens como podem 
aprender sobre seus antepassados no 
FamilySearch.org. Com a permissão 
do bispo, você pode convidar o con-
sultor de história da família da ala (ou 
alguém que tenha experiência em rea-
lizar o trabalho de história da família) 
para ajudar os jovens a preparar 
nomes para o templo. Incentive-os a ir 
ao templo e fazer o trabalho para 
esses membros da família.

• Peça aos jovens que leiam os três 
parágrafos do discurso do Élder 
Richard G. Scott “A Alegria de Redi-
mir os Mortos”, começando com a 
frase “Todo trabalho que vocês fazem 
no templo…”. Convide-os a procurar 
e compartilhar os motivos pelos quais 
é importante realizar o trabalho de 
história da família. Peça que leiam os 
dois últimos parágrafos do discurso e 
debatam as coisas que poderiam 
“[deixar] de lado” para pesquisar seus 
antepassados. Convide os jovens a 
visitarem o site Os Jovens e a h istória 
da Família para descobrir como 
podem se envolver com a história da 
família.

• Convide metade dos jovens para 
ler a seção “Redenção dos Mortos” 

Dica de ensino

“Não tenha medo do silên-
cio. As pessoas muitas 
vezes precisam de tempo 
para pensar nas perguntas, 
responder a elas ou exter-
nar seus sentimentos. Você 
pode fazer uma pausa 
depois de lançar uma per-
gunta, após o relato de 
uma experiência espiritual, 
ou quando uma pessoa 
estiver tendo dificuldade 
para expressar-se” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
2009, p. 67).
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Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador confiava em 
Seus discípulos. Ele os 
preparou e depois lhes 
deu responsabilidades 
importantes de ensinar, 
abençoar e servir ao pró-
ximo. Como você pode 
preparar os jovens para 
cumprir as responsabilida-
des que têm de aprender a 
própria história da família 
e realizar as ordenanças 
por seus antepassados?

(páginas 95-96) do verbete “h istória 
da Família e Genealogia, O Trabalho 
de”, Sempre Fiéis, e peça a outra 
metade que leia a seção “Suas Res-
ponsabilidades no Trabalho de h istó-
ria da Família” (páginas 96–97). Peça 
que compartilhem uns com os outros 
o que aprenderam. Ajude os jovens a 
começarem a completar um gráfico de 
linhagem. Incentive-os a continuar a 
trabalhar no gráfico de linhagem em 
casa. Convide-os a pedir ajuda aos 
pais ou a outros membros da família.

• Alguns dias antes da aula, peça a 
um membro da classe que examine o 
site Os Jovens e a h istória da Família 
e que venha preparado para ensinar a 
classe como iniciar a história da 

família. Ele ou ela pode mostrar o 
vídeo “Élder Bednar Fala aos Jovens”.

• Convide os jovens a ler as escritu-
ras sugeridas neste esboço, ponde-
rando a pergunta: “Por que fazemos o 
trabalho de história da família?”. Peça 
a eles que compartilhem seus pensa-
mentos. Convide-os a listar meios 
pelos quais podem participar do tra-
balho de história da família (algumas 
ideias podem incluir aprender sobre 
seus antepassados, ensinar outras 
pessoas a usar o site FamilySearch.org 
ou fazer a indexação). Convide-os a 
escolher algum tema da lista em que 
eles queiram trabalhar durante a 
semana. Incentive-os a em uma aula 
futura contar suas experiências.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem a importância 
de aprender a história da família deles? Quais são os sentimentos ou as impressões que 
eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo 
essa doutrina?

Convidar a agir

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

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

Todo trabalho que vocês fazem no templo é um 
tempo bem utilizado, mas o recebimento das orde-
nanças vicárias por um de seus próprios antepassa-
dos tornará o tempo despendido no templo ainda 
mais sagrado, e bênçãos ainda maiores serão recebi-
das. A Primeira Presidência declarou: “Nossa obri-
gação mais preeminente é a de buscar e identificar 
nossos próprios antepassados” (Carta da Primeira 
Presidência, 29 de fevereiro de 2012; grifo do autor).

Será que vocês, jovens, querem um modo seguro de 
eliminar a influência do adversário em sua vida? 
Dediquem-se à pesquisa de seus antepassados, pre-
parem o nome deles para as ordenanças vicárias que 
podem ser realizadas no templo, e depois vão ao 
templo para servir de procuradores, a fim de que 

eles recebam as ordenanças do batismo e do dom do 
Espírito Santo. Quando ficarem mais velhos, pode-
rão participar do recebimento de outras ordenanças 
também. Não conheço nenhuma proteção maior 
contra a influência do adversário em sua vida.

Na Missão Rússia Rostov-na-Donu, os jovens foram 
convidados a indexar 2.000 nomes, e depois a quali-
ficar pelo menos um nome de sua própria família 
para as ordenanças do templo. Os que atingiram 
essa meta foram convidados para uma longa viagem 
até o novo Templo de Kiev Ucrânia. Um rapaz con-
tou sua experiência pessoal: “Eu passava muito 
tempo com jogos no computador. Quando comecei a 
indexar, não tive mais tempo para os jogos. A princí-
pio, pensei: ‘Oh, não! Como pode ser!’ Mas quando 
esse projeto terminou, até perdi o interesse pelos 
jogos. O trabalho genealógico é algo que podemos 
fazer aqui na Terra e que tem continuidade no céu”.
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AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como posso ensinar outras 
pessoas a fazer o trabalho de 
história da família?
O Senhor preparou tecnologias notáveis em nossos dias que nos possibilitam 
aprender sobre nossos antepassados e realizar ordenanças por eles no templo. 
De modo semelhante, Ele preparou os jovens desta geração com a habilidade 
de aprender a usar essas tecnologias para que possam contribuir nessa impor-
tante obra. Além de pesquisar nossa própria história da família, podemos aju-
dar outras pessoas que estão menos familiarizadas com os recursos de história 
da família. Desse modo, podemos ajudá-las a sentir o espírito dessa importante 
obra e podemos ajudar a trazer salvação para seus antepassados falecidos.

Preparar-se espiritualmente

Estude os recursos abaixo em espírito de oração. O que você sente que vai inspirar os 
jovens a ajudar outras pessoas a aprender sobre a história da família delas?

D&C 128:16–18 (As ordenanças pelos 
mortos criam um elo entre as gerações)

D&C 138:46–48 (Uma grande obra 
deve ser feita nos templos em nossos 
dias)

Russell M. Nelson, “Um Elo de Amor 
Que Une Gerações”, A Liahona, maio 
de 2010, p. 91

David A. Bednar, “O Coração dos 
Filhos Voltar-se-á”, A Liahona, novem-
bro de 2011, p. 24

Vídeos na seção “Servir” do site Os 
Jovens e a h istória da Família

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo:

• Convide os jovens a compartilhar 
experiências que tiveram ao aplicar 
algo que aprenderam na lição anterior.

• Convide os jovens a compartilhar 
experiências nas quais eles ajudaram 
alguém a aprender como usar a tecno-
logia (como um computador, um 

Quais oportunidades você 
teve de ajudar outras pes-
soas a aprender a respeito 
da história da família? 
Quais experiências você 
teve em que alguém o 
ensinou a fazer o trabalho 
de história da família?

Quais habilidades você 
viu nos jovens que eles 
poderiam usar para aju-
dar outras pessoas a 
aprender a fazer o traba-
lho de história da família? 
Quais evidências você viu 
que o Senhor preparou 
para eles, para esse 
importante trabalho?
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telefone celular ou um dispositivo 
semelhante). Compartilhe a declara-
ção a seguir do Élder David A. Bed-
nar: “Seus dedos foram treinados para 
digitar textos e tweetar, a fim de acele-
rar e impulsionar o trabalho do 
Senhor — não apenas para se comuni-
carem rapidamente com os amigos” 

(“O Coração dos Filhos Voltar-se-á”, A 
Liahona, novembro de 2011, p. 24). 
Pergunte aos jovens quais são algu-
mas maneiras em que eles podem 
usar sua familiaridade com a tecnolo-
gia para ajudar outras pessoas a reali-
zar o trabalho de história da família?

Aprender juntos

Cada atividade abaixo ajudará os jovens a aprender como ajudar outras pessoas a parti-
cipar no trabalho de história da família. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais das sugestões que melhor funcionem em sua classe:

• Convide os jovens a ler a seção inti-
tulada: “Um Convite para a Nova 
Geração” no discurso do Élder David 
A. Bednar, “O Coração dos Filhos Vol-
tar-se-á”. Peça a eles que encontrem 
partes do discurso em que o Élder 
Bednar convida os jovens a ajudar 
outras pessoas no trabalho de história 
da família. O que impressionou os 
jovens a respeito desses convites? 
Como classe, faça uma lista das 
maneiras como os jovens podem aten-
der aos convites do Élder Bednar e os 
convide a escolher algo dessa lista 
para fazer como classe.

• Mostre ao jovens a lista de títulos 
dos vídeos na seção “Servir” do site 
Os Jovens e a h istória da Família. 
Peça a eles que selecionem um vídeo 
que gostariam de ver para aprender a 
ajudar outras pessoas a fazer o traba-
lho de história da família. Assista ao 
vídeo na sala de aula e peça aos 

jovens que pensem em pessoas que 
eles poderiam ajudar nas maneiras 
descritas no vídeo. Incentive-os a 
fazer planos para ajudar essas pessoas 
e debata os planos deles como classe.

• Convide os jovens a imaginar que 
eles estão ajudando alguém que 
nunca fez o trabalho de história da 
família. Divida o discurso do Élder 
Russell M. Nelson, “Um Elo de Amor 
Que Une Gerações”, entre os jovens e 
peça a eles que leiam cada qual sua 
seção do discurso, procurando coisas 
que eles poderiam compartilhar com 
a pessoa que estão ajudando a apren-
der sobre o trabalho de história da 
família. Que escrituras poderiam 
compartilhar? (Para exemplos, veja as 
escrituras listadas neste esboço.) Peça 
que relatem o que encontraram e pen-
sem em alguém que poderiam ajudar 
a começar o trabalho de história da 
família.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem o que 
fazer para ajudar outras pessoas a realizar o trabalho de história da família? Quais são 
os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria 
útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Dica de ensino

“Não tenha medo do silên-
cio. As pessoas muitas 
vezes precisam de tempo 
para pensar nas perguntas, 
responder a elas ou exter-
nar seus sentimentos. Você 
pode fazer uma pausa 
depois de lançar uma per-
gunta, após o relato de 
uma experiência espiritual, 
ou quando uma pessoa 
estiver tendo dificuldade 
para expressar-se” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
2009, p. 67).
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Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi nosso exem-
plo e mentor. Ele ensinou 
Seus discípulos a ensinar 
pelo modo que Ele os ensi-
nou. Como o seu exemplo 
pode ajudar os jovens a se 
preparar para ensinar 
outras pessoas?

Convidar a agir

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

Trechos de David A. Bednar, “O Coração dos Filhos Vol-
tar-se-á”, A Liahona, novembro de 2011, p. 24

Agora peço a atenção dos rapazes, das moças e 
crianças da nova geração ao salientar a importância 
do Espírito de Elias em nossa vida atual. Minha 
mensagem se dirige à Igreja inteira em geral — mas 
particularmente a vocês.

Muitos de vocês acham que o trabalho de história 
da família é para ser realizado principalmente por 
pessoas mais velhas. Mas não sei de nenhum limite 
de idade determinado nas escrituras ou nas diretri-
zes anunciadas pelos líderes da Igreja que restrinja 
esse importante serviço aos adultos. Vocês são filhos 
e filhas de Deus, filhos do convênio e edificadores 
do reino. Não precisam esperar até atingir uma 
determinada idade para cumprir sua responsabili-
dade de ajudar no trabalho de salvação da família 
humana.

O Senhor providenciou-nos, em nossos dias, alguns 
recursos extraordinários que nos permitem apren-
der e amar esse trabalho que é vivificado pelo Espí-
rito de Elias. O FamilySearch, por exemplo, é uma 
coletânea de registros, recursos e serviços, de fácil 
acesso por computadores pessoais ou vários dispo-
sitivos portáteis, que visa a ajudar as pessoas a des-
cobrir e documentar sua história da família. Esses 
recursos também podem ser encontrados nos cen-
tros de história da família localizados em muitos de 
nossos edifícios da Igreja no mundo inteiro.

Não é coincidência que o FamilySearch e outras fer-
ramentas tenham surgido numa época em que os 
jovens estejam tão familiarizados com amplo leque 
de informações e tecnologias de comunicação. Seus 
dedos foram treinados para digitar textos e tweetar, 
a fim de acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor 
— não apenas para se comunicarem rapidamente 
com os amigos. As habilidades e aptidões que mui-
tos jovens têm hoje são uma preparação para que 
contribuam neste trabalho de salvação.

Convido os jovens da Igreja a aprenderem a respeito 
do Espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os 
a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a 
prepararem-se para realizar batismos vicários na 
casa do Senhor por seus próprios parentes falecidos 
(ver D&C 124:28–36). E peço que ajudem outras pes-
soas a identificar a história da família delas.

Ao atenderem com fé a este convite, seu coração se 
voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isa-
que e Jacó serão implantadas em seu coração. Sua 
bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, 
vai ligá-los a esses pais e será mais significativa para 
vocês. Seu amor e sua gratidão por seus antepassa-
dos vão aumentar. Seu testemunho do Salvador e 
sua conversão a Ele se tornarão mais profundos e 
duradouros. E prometo-lhes que serão protegidos 
da crescente influência do adversário. Ao participa-
rem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão pro-
tegidos em sua juventude e por toda a vida.
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AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como posso explicar a 
importância do casamento e da 
família para outras pessoas?
A maioria de nós terá a oportunidade de compartilhar as verdades do evange-
lho com outras pessoas. Devido aos muitos pontos de vista conflitantes a res-
peito do casamento no mundo atual, é particularmente importante sabermos 
como explicar a importância do casamento e da família no plano do Pai Celes-
tial. Ao fazermos isso, devemos certificar-nos de explicar nossas crenças de 
modo breve e simples, com a orientação do Espírito, para que outras pessoas 
possam entender as verdades do evangelho.

Preparar-se espiritualmente

Use os recursos abaixo para entender mais sobre como explicar a importância do casa-
mento e da família. Suas próprias experiências explicando a doutrina para outras pes-
soas o ajudarão a ensiná-la de modo mais eficaz. Pense em como as atividades neste 
esboço podem ajudar os jovens a aprender como ensinar.

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

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

“Casamento Eterno” e “Templos e 
h istória da Família”, Pregar Meu 
Evangelho, 2004, pp. 86–87

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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo:

• Convide os jovens a compartilhar 
como um membro da família exempli-
ficou um princípio do evangelho para 
eles.

• Convide alguém que fale outro 
idioma (se possível, um membro da 
classe) para vir à classe e falar 
naquele idioma. Convide os jovens a 

Como você ajudou outras 
pessoas a entender suas 
crenças sobre o casamento 
e a família? De que 
maneira você explicou 
conceitos como casamento 
eterno para amigos que 
não são membros da 
Igreja?

Quais experiências e 
ideias estão influenciando 
a percepção dos jovens 
sobre o casamento e a 
família? Como você pode 
prepará-los para explicar 
as verdades relativas ao 
casamento e à família para 
outras pessoas?
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explicarem como o fato de ouvir um 
idioma que eles não conhecem pode 
ser como ouvir os membros da Igreja 
explicando as verdades do evangelho 

para outras pessoas, usando palavras 
com as quais não estão familiariza-
dos, como casamento eterno, selamento 
ou reino celestial.

Aprender juntos

Cada atividade abaixo vai ajudar os jovens a aprender como explicar a outras pessoas a 
importância do casamento e da família. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais das atividades que melhor funcionem em sua classe:

• Convide os jovens a pensar em 
uma lista de perguntas que outras 
pessoas que não são da nossa religião 
possam ter sobre o casamento e a 
família e depois listá-las no quadro. 
Alguns exemplos de perguntas são: 
“Por que devo me casar e ter filhos?”, 
“Por que o casamento deve ser entre 
um homem e uma mulher?” Peça aos 
jovens que selecionem algumas das 
perguntas listadas e encontrem as res-
postas nas escrituras (para escrituras 
exemplos, veja as referências utiliza-
das nas seções “Casamento” e “Famí-
lia” de Sempre Fiéis e em “A Família: 
Proclamação ao Mundo”). Incentive 
os jovens a preparar uma resposta de 
um minuto para as perguntas que 
escolherem, evitando palavras ou fra-
ses que sejam difíceis de ser entendi-
das por outras pessoas, como 
casamento celestial ou selamento. Dê-
lhes tempo para compartilhar suas 
respostas.

• Acesse o site Sala de Imprensa, da 
Igreja, e leia como a doutrina do 
casamento no templo é explicada 
para pessoas que não são da nossa 
religião (ver “Casamento no Tem-
plo”). Peça aos jovens que escrevam 
uma notícia sobre a importância do 
casamento e da família. A notícia 
pode ser uma pequena matéria que 

pode aparecer no jornal da escola ou 
ser escrita em um blog. Convide os 
jovens a compartilhar com a classe o 
que prepararam.

• Como classe, leiam “Família” em 
Para o Vigor da Juventude. Convide os 
jovens a preparar-se para ensinar às 
crianças da Primária algumas das 
doutrinas que aprenderam sobre as 
famílias. Por exemplo, eles podem 
ensinar as crianças usando a pergunta: 
“Por que a família é importante?” 
Convide-os a criar um esboço que os 
ajuda a explicar o conceito de modo 
simples e breve. Com a permissão do 
bispo e da presidência da Primária, 
organize para que os jovens ensinem 
as lições que prepararam. Depois de 
terem tido a oportunidade de ensinar, 
peça que falem sobre como ensinaram 
esse princípio do evangelho.

• Com a permissão do bispo, convide 
os missionários de tempo integral 
para compartilhar com a turma como 
eles explicam as doutrinas do casa-
mento e da família para as pessoas. 
Divida a classe em dois grupos e peça 
a um grupo que se prepare para ensi-
nar sobre o casamento eterno e o 
outro grupo para se preparar para 
ensinar sobre os templos e a história 
da família, usando os recursos 

Dica de ensino

“As discussões em peque-
nos grupos, por exemplo, 
podem envolver imediata-
mente os alunos que este-
jam perdendo o interesse 
ou a concentração” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 2009, p. 72).
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sugeridos neste esboço (ou outros 
recursos que possam encontrar). 
Depois de os jovens terem preparado 
explicações simples e breves sobre 

seus tópicos, convide-os a ensinar a 
doutrina que estudaram a alguém do 
outro grupo.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles sabem explicar a impor-
tância do casamento e da família para outras pessoas? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Convidar a agir

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

Ensinar à maneira do 
Salvador

Jesus convidou aqueles a 
quem ensinou a agir com 
fé e viver as verdades que 
Ele ensinou. Sempre que 
ensinava, concentrava-Se 
em ajudar Seus seguidores 
a viver o evangelho de 
todo o coração. Como você 
pode incentivá-los a agir 
com fé naquilo que estão 
aprendendo?
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Recursos Selecionados

Trechos de “Casamento no Templo” (saladeimprensamor-
mon.org.br/ artigo)

Os membros da Igreja acreditam que os casamentos 
realizados nos templos são “selados”, ou abençoados 
para durar eternamente. O conceito de que a uni-
dade familiar pode continuar além desta vida como 
uma entidade consciente e amorosa, com a parceria 
do casamento e as relações entre pais e filhos intactas 
é uma crença básica dos membros de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Assim que um homem e uma mulher se casam e são 
selados no templo, todos os filhos que tiverem serão 
automaticamente selados a eles no nascimento. Se 
os filhos tiverem nascido antes do selamento do 
casal, eles podem mais tarde participar do sela-
mento a seus pais no templo. Os filhos adotivos 
também têm a oportunidade de ser selados a seus 
pais adotivos.

O conceito de famílias eternas tem origem nas escri-
turas e na revelação moderna. Por exemplo, a refe-
rência do Novo Testamento em Mateus 16:19 
registra Jesus Cristo dizendo ao Apóstolo Pedro: “E 
eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que 
ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que 
desligares na terra será desligado nos céus”. A Igreja 
equipara a palavra “ligar” a “selar”.

De acordo com uma pesquisa citada em um artigo 
do Los Angeles Times, em 2000, “nesta era de divór-
cio, os casamentos nos templos mórmons são feitos 
para durar”, com uma taxa de divórcio de apenas 
6%. Outro estudo, publicado em 1993 na Demo-
graphy Magazine, concluiu que membros de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que se 
casam nos templos da Igreja são provavelmente os 
que menos se divorciam entre todos os americanos.
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AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Que oportunidades existem para 
o aprendizado e o ensino no lar?
O lar é o lugar ideal para se aprender, ensinar e aplicar os princípios do evan-
gelho. Os profetas modernos exortam as famílias a darem o máximo de priori-
dade à oração familiar, à noite familiar, ao estudo e ensino do evangelho e a 
atividades familiares salutares.

Preparar-se espiritualmente

Use os recursos abaixo para preparar os jovens para ensinar e aprender as verdades do 
evangelho no lar. Suas próprias experiências vão ajudá-lo a ensinar os jovens com efi-
ciência. Avalie como as atividades neste esboço podem ajudá-lo a planejar maneiras de 
incentivar os jovens.

Mosias 4:14–15; D&C 68:25–28 (Os 
pais têm a responsabilidade de ensi-
nar o evangelho aos filhos)

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

“Noite Familiar”, Sempre Fiéis, 2004, 
pp. 115–117

“Oração Familiar”, Sempre Fiéis, p. 124

“A Importância do Estudo Diário das 
Escrituras”, Sempre Fiéis, pp. 67–68

“O Lar e a Igreja”, Manual 2: Adminis-
tração da Igreja, 2010, 1.4

Vídeo: “Um Programa Divinamente 
Inspirado” (não há 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 sugestões a seguir podem 
ajudá-lo:

• Convide os jovens a compartilhar 
como aplicaram o que aprenderam na 
aula da semana passada durante a 
semana.

• Peça que imaginem que são pais. 
Quais responsabilidades eles têm 
para com os filhos deles? Peça a um 
membro da classe que liste 

Quais experiências você 
teve ao aprender e ensinar 
o evangelho em seu lar? O 
que você poderia compar-
tilhar com os jovens?

Como você pode inspirar 
os jovens a incentivar o 
aprendizado do evangelho 
no lar? Que bênçãos pro-
metidas podem inspirá-los?
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as responsabilidades no quadro e 
convide os jovens a procurarem por 
responsabilidades adicionais em 
Mosias 4:14–15 e Doutrina e Convê-
nios 68:25–28. Quais oportunidades 

os pais têm de cumprir com as res-
ponsabilidades descritas nesses ver-
sículos? O que os jovens podem 
fazer para ajudar?

Aprender juntos

Cada atividade abaixo vai ajudar os jovens a se preparar e a buscar oportunidades para 
aprender e ensinar o evangelho no lar. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma 
ou mais das atividades que melhor funcionem em sua classe:

• Mostre o vídeo “Um Programa 
Divinamente Inspirado” e peça aos 
jovens que procurem de quais perigos 
do mundo eles podem ser protegidos 
e como indivíduos e famílias podem 
ser fortalecidos ao estudarem o evan-
gelho juntos. Convide os jovens a ler 
“Noite Familiar” em Sempre Fiéis e a 
preparar um esboço simples para uma 
lição de noite familiar sobre um 
tópico à escolha deles. Convide os 
jovens a ensinar uns aos outros, em 
uma classe futura, as lições que vão 
preparar.

• Peça a cada membro da classe que 
leia uma das cinco sugestões do Élder 
L. Tom Perry para criar uma cultura 
familiar forte (em seu discurso “Tor-
nar-se Bons Pais”). Para cada suges-
tão, peça aos jovens que 
compartilhem exemplos que têm visto 
de famílias seguindo a sugestão, 
meios pelos quais podem segui-la 
como jovens e coisas que podem fazer 
para se preparar para seguir a suges-
tão quando se tornarem pais.

• Como classe, leia o sétimo pará-
grafo de “A Família: Proclamação ao 
Mundo”. Convide os jovens a lista-
rem no quadro os princípios sobre os 
quais as famílias de sucesso são ali-
cerçadas. Peça aos jovens que 

compartilhem algumas atividades 
recreativas de que eles gostam de 
participar com a família. Convide-os 
a compartilhar quais verdades ou 
princípios do evangelho eles apren-
deram ao participar dessas ativida-
des. Por exemplo, preparar uma 
refeição juntos pode ensinar serviço e 
amor, ou praticar um esporte juntos 
pode ensinar paciência e perseve-
rança. Incentive os jovens a planejar 
uma atividade recreativa para a famí-
lia deles e debata com eles como 
essas atividades se relacionam com o 
evangelho.

• Peça aos jovens que pensem em 
ideias que as pessoas possam usar 
para incentivar a família a participar 
da oração e do estudo das escrituras 
em família. Debata as bênçãos que as 
famílias recebem por meio dessas ati-
vidades. Os jovens podem ler “Ora-
ção Familiar” e “A Importância do 
Estudo Diário das Escrituras” em 
Sempre Fiéis para sugestões. Encene 
como um jovem pode falar com o pai 
ou a mãe e incentivar a oração e o 
estudo familiar regular. Convide os 
jovens a compartilhar quaisquer 
experiências que tiveram com a ora-
ção e com o estudo das escrituras em 
família.

Técnicas de Estudo do 
Evangelho

Estudar as escrituras não 
acontece naturalmente 
para a maioria das pes-
soas, assim como tocar 
piano ou fazer pinturas. 
Aprender a estudar as 
escrituras de modo eficaz 
geralmente requer o 
desenvolvimento de habi-
lidades. As habilidades de 
estudo do evangelho des-
critas neste esboço de 
aprendizado podem aju-
dar os jovens a se tornar 
mais diligentes no estudo 
do evangelho. Aponte 
essas habilidades para os 
jovens e os incentive a 
usá-las ao estudarem o 
evangelho por si mesmos.
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Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem como se pre-
parar e buscar oportunidades para aprender e ensinar no lar? Quais são os sentimentos 
ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais 
tempo discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Convide os membros da classe a procurarem as bênçãos que vêm quando participam do 
aprendizado do evangelho com seus familiares por meio da oração, do estudo das escri-
turas, da noite familiar ou de atividades recreativas.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Jesus convidou aqueles a 
quem Ele ensinou a agir 
com fé e viver as verdades 
que ensinou. Como você 
pode inspirar os jovens a 
desejarem participar do 
aprendizado do evangelho 
com sua família agora e no 
futuro?

10859_059_SS-Book.indb   49 5/20/13   2:26 PM



Recursos Selecionados

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

Gostaria de sugerir cinco coisas que os pais podem 
fazer para criar uma cultura familiar mais forte:

Primeiro, os pais podem orar sinceramente, pedindo 
que nosso Pai Celestial os ajude a amar, a compreen-
der e a guiar os filhos que Ele enviou a eles.

Segundo, eles podem realizar a oração familiar, o 
estudo das escrituras e as noites familiares e fazer as 
refeições juntos sempre que possível, tornando o 
jantar um momento de comunicação e ensino de 
valores.

Terceiro, os pais podem fazer pleno uso da rede de 
apoio da Igreja, comunicando-se com os professores 
da Primária, os líderes de jovens e as presidências 
de classe e quórum a que seus filhos pertencem. Ao 
comunicar-se com aqueles que foram chamados e 
designados para trabalhar com seus filhos, os pais 
podem prover-lhes uma compreensão essencial das 
necessidades especiais e específicas de seus filhos.

Quarto, os pais podem prestar seu testemunho com 
frequência aos filhos, fazer com que se 

comprometam a guardar os mandamentos de Deus 
e prometer-lhes as bênçãos que nosso Pai Celestial 
promete a Seus filhos fiéis.

Quinto, podemos organizar nossa família, com base 
em claras e simples regras e expectativas da família, 
em tradições e ritos familiares sadios, e em uma 
“economia da família”, na qual os filhos tenham res-
ponsabilidades no lar e possam receber uma mesada 
para que aprendam a fazer um orçamento, a econo-
mizar e a pagar o dízimo do dinheiro que recebem.

Essas sugestões para a criação de uma cultura fami-
liar mais forte trabalham em conjunto com a cultura 
da Igreja. Nossa cultura familiar mais forte será 
uma proteção para nossos filhos contra “os ardentes 
dardos do adversário” (1 Néfi 15:24), que estão 
embutidos na cultura de seus colegas, na cultura da 
diversão e das celebridades, na cultura do crédito e 
do direito ao consumo e na cultura da Internet e da 
mídia, às quais eles estão constantemente expostos. 
Uma forte cultura familiar vai ajudar nossos filhos 
a viver no mundo sem se tornarem “do mundo” 
(ver João 15:19).
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Visite LDS.org/youth/learn para ver esta unidade online.

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Setembro: Os Mandamentos

“Considerásseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus” 
(Mosias 2:41).

Os esboços nesta unidade ajudarão os jovens a compreender como a obediência aos 
mandamentos do Pai Celestial afeta sua felicidade nesta vida e seu progresso rumo à 
vida eterna no mundo vindouro. Nesta unidade, os jovens também aprenderão a 
incentivar as pessoas a entender os mandamentos e obedecer a eles.

Opções de esboços para este mês:

Como os mandamentos me ajudam a aprender a ser mais semelhantes ao Pai Celestial?
Como posso ajudar outras pessoas a compreenderem meus padrões?
Como o cumprimento dos mandamentos afeta minha capacidade de aprender o evangelho?
Como posso inspirar outras pessoas a obedecerem aos mandamentos?
Que bênçãos o Pai Celestial promete se eu obedecer aos mandamentos?
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SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como os mandamentos me 
ajudam a aprender a ser mais 
semelhante ao Pai Celestial?
Os mandamentos são instruções de um amoroso Pai Celestial para ajudar-nos a 
nos tornar mais semelhantes a Ele. Por meio dos mandamentos, o Pai Celestial 
nos ensina Sua vontade e nos mostra como amar uns aos outros e vencer o 
homem natural. A obediência aos mandamentos prepara-nos para voltar à pre-
sença de Deus e alcançar a vida eterna. Quando compreendemos isso, vemos 
os mandamentos como uma bênção e não como um fardo.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a entender os propósitos dos mandamentos de Deus?

Deuteronômio 10:12–13; D&C 82:8–10 
(Os mandamentos ajudam-nos a com-
preender a vontade de Deus para nós)

Mateus 22:34–40 (Recebemos o man-
damento de amar)

João 14:15; I João 5:1–3 (Obedecemos 
aos mandamentos porque amamos a 
Deus)

D&C 88:22 (Para receber a glória celes-
tial, precisamos viver a lei celestial)

D&C 93:20 (Se guardarmos os manda-
mentos, receberemos, por fim, a pleni-
tude de Deus)

Dieter F. Uchtdorf, “Não Te Esqueças 
de Mim”, A Liahona, novembro de 
2011, p. 120

Robert D. h ales, “Se Queres (…) 
Entrar na Vida, Guarda os Mandamen-
tos”, A Liahona, julho de 1996, p. 35

D. Todd Christofferson, “Eu 
Repreendo e Castigo a Todos Quantos 
Amo”, A Liahona, maio de 2011, p. 97

“Obediência”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 117–118

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 ajudar:

Como sua compreensão 
dos mandamentos cresceu 
ao longo de sua vida? 
Que mudanças você já 
reparou em si mesmo ao 
se esforçar para viver os 
mandamentos?

Que desafios os jovens 
enfrentam quando se 
esforçam para guardar os 
mandamentos? Como eles 
serão abençoados por 
entender os propósitos 
dos mandamentos de 
Deus? Como eles podem 
aprender sobre o Pai 
Celestial ao estudarem 
Seus mandamentos?
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• Convide os jovens a procurarem 
um hino relacionado a algo que 
aprenderam recentemente (sugira que 
usem o índice de “Assunto”, na parte 
de trás do hinário). Peça-lhes que 
compartilhem uma linha do hino e 
expliquem como ele os ajuda a enten-
der um princípio do evangelho.

• Convide os jovens a imaginarem 
que estão andando por uma estrada 

em uma montanha, perto de um 
penhasco íngreme, com uma proteção 
ao lado da estrada. Peça-lhes que dis-
cutam com outro membro da classe as 
seguintes perguntas: De que modo os 
mandamentos do Senhor são como a 
proteção? De que modo eles são como 
a estrada? Convide-os a compartilha-
rem suas ideias com a classe.

Aprender juntos

Cada uma das seguintes atividades vai ajudar os jovens a compreender como os manda-
mentos ajudam a nos tornarmos mais semelhantes ao Pai Celestial. Seguindo a orienta-
ção do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• No quadro, escreva várias referên-
cias das escrituras que ajudem a expli-
car por que temos mandamentos 
(inclusive as deste esboço e de outros 
de que se lembre). Leiam as escrituras 
em classe e discutam o que o Pai 
Celestial deseja que aprendamos com 
os mandamentos. Convide os jovens a 
marcar esses versículos em suas escri-
turas e, nas margens, escrever um 
resumo do que o versículo lhes 
ensina. Mostre aos jovens como rela-
cionar os versículos em suas escritu-
ras (ver Ensino, Não Há Maior 
Chamado, p. 58).

• Escreva no quadro “Por que Deus 
nos deu mandamentos?” Convide os 
jovens a lerem Doutrina e Convênios 
82:8–10 e compartilhe as possíveis res-
postas para as perguntas. Pergunte 
aos jovens por que eles acham que é 
importante conhecer os propósitos 
por trás dos mandamentos do Pai 
Celestial. Como parte desse debate, 
compartilhe o parágrafo no início 
deste esboço ou leia a seção intitulada 

“Quarto: não se esqueçam dos ‘por-
quês’ do evangelho” do discurso do 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, “Não 
Te Esqueças de Mim”.

• Peça à metade da classe que leia o 
primeiro parágrafo do discurso do 
Élder D. Todd Christofferson “Eu 
Repreendo e Castigo a Todos Quantos 
Amo” e peça à outra metade que leia o 
segundo parágrafo. Convide-os a pro-
curarem em seus parágrafos respostas 
para a pergunta “Por que Deus nos 
deu mandamentos?” (Eles podem ler 
também o discurso do Élder Robert D. 
h ales “Se Queres Entrar na Vida, 
Guarda os Mandamentos”, come-
çando com o parágrafo que declara, 
“Alguns podem perguntar: ‘Por que o 
Senhor nos deu mandamentos?’”) 
Debata o que eles encontrarem. Con-
vide os jovens a fazerem uma lista dos 
atributos que Deus tem. Em seguida, 
peça-lhes que pensem nos mandamen-
tos que podem ajudá-los a desenvol-
ver esses atributos e a se tornarem 
mais semelhantes ao Pai Celestial.

Técnicas de estudo do 
evangelho

Cruzar referências. Na pri-
meira atividade nesta 
seção, os jovens são convi-
dados a cruzar referências 
em suas escrituras ou 
escrever nas margens de 
suas escrituras as referên-
cias a outros versículos 
que ensinem princípios 
semelhantes. Essa técnica 
de estudo do evangelho 
pode ajudá-los a ver 
conexões entre várias pas-
sagens das escrituras. 
Incentive os jovens a faze-
rem isso em seu estudo 
pessoal das escrituras para 
aprofundar sua compreen-
são de outros tópicos do 
evangelho.
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• Peça aos alunos que escrevam no 
quadro os Dez Mandamentos (ver 
ê xodo 20:3–17) e outros mandamen-
tos de que consigam se lembrar. Con-
vide os jovens a discutirem, em 
duplas ou pequenos grupos, por que 
acham que o Pai Celestial nos deu 

cada um desses mandamentos. Em 
seguida, peça-lhes para ler Mateus 
22:34–40 e debata como cada um dos 
mandamentos listados no quadro 
pode ajudar-nos a desenvolver nosso 
amor por Deus e pelo próximo.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como 
guardar os mandamentos nos ajuda a tornar-nos mais semelhantes ao Pai Celestial? 
Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma per-
gunta? Seria útil passar mais tempo discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Como isso afeta a maneira 
que pensam sobre os mandamentos de Deus? Como isso pode afetar sua atitude em rela-
ção à obediência aos mandamentos? Como pode influenciar as escolhas que fazem? 
Incentive-os a escreverem seus pensamentos num diário.

Ensinar à maneira do 
Salvador

Quando o Salvador convi-
dou Seus discípulos a 
guardarem os mandamen-
tos, Ele fez isso com amor 
não fingido. De que 
maneira você pode ensi-
nar os jovens, com amor, a 
respeito de guardar os 
mandamentos?
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Recursos Selecionados

Trechos de D. Todd Christofferson, “Eu Repreendo e Cas-
tigo a Todos Quantos Amo”, A Liahona, maio de 2011, 
p. 97

Nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectati-
vas. Suas expectativas a nosso respeito foram 
expressas por Seu Filho, Jesus Cristo, com estas 
palavras: “Quisera que fôsseis perfeitos, assim como 
eu ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito” 
(3 Néfi 12:48). Ele Se propõe a tornar-nos santos, 
para que possamos “suportar uma glória celestial” 
(D&C 88:22) e “habitar em Sua presença” (Moisés 
6:57). Ele sabe o que é necessário e, por isso, a fim de 
tornar possível essa transformação, oferece-nos Seus 
mandamentos e convênios, o dom do Espírito Santo 
e, o mais importante, a Expiação e a Ressurreição de 
Seu Filho Amado. 

Em tudo isso, o propósito de Deus é que nós, Seus 
filhos, sintamos a alegria suprema, estejamos com 
Ele eternamente e nos tornemos como Ele é. h á 
alguns anos, o Élder Dallin h . Oaks explicou: “O 
julgamento final não é apenas um balanço do total 
de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É a 
constatação do efeito final de nossos atos e pensa-
mentos, ou seja, do que nos tornamos. Não basta 
fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, orde-
nanças e convênios do evangelho não são uma lista 
de depósitos que precisamos fazer numa conta ban-
cária celestial. O evangelho de Jesus Cristo é um 
plano que nos mostra como podemos tornar-nos o 
que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos” 
(Dallin h . Oaks, “O Desafio de Tornar-se”, A Lia-
hona, janeiro de 2001, p. 40).

Trechos de Robert D. Hales, “Se Queres (…) Entrar na 
Vida, Guarda os Mandamentos”, A Liahona, julho de 
1996, p. 35

Alguns podem perguntar: “Por que o Senhor nos dá 
mandamentos?” No conselho 

pré-mortal, Ele determinou que nós, seus filhos 
espirituais, receberíamos mandamentos pelos quais 
viveríamos durante nossa vida mortal. Jeová, o filho 
primogênito de Nosso Pai Celestial, disse: “Descere-
mos, pois há espaço lá, (…) e faremos uma terra 
onde estes [os outros filhos espirituais de Deus] pos-
sam habitar,

E assim os provaremos para ver se farão todas as 
coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar;

E os que guardarem seu primeiro estado receberão 
um acréscimo” (Abraão 3:24–26).

Esses mandamentos são instruções de amor forneci-
das por Deus, nosso Pai, para nosso bem-estar físico 
e espiritual e felicidade enquanto estamos na morta-
lidade. Os mandamentos nos permitem conhecer a 
mente e desejo de Deus sobre nosso progresso 
eterno. E testam nosso desejo de ser obedientes à 
Sua vontade.

Os mandamentos não são um fardo ou uma restri-
ção. Todo mandamento do Senhor é dado para 
nosso desenvolvimento, progresso e crescimento. O 
Profeta Joseph Smith ensinou: “Deus planejou nossa 
felicidade. (…) Ele nunca vai instituir uma orde-
nança ou dar um mandamento a Seu povo que não 
tenha sido planejado para promover a felicidade 
que Ele programou” (Ensinamentos do Profeta Joseph 
Smith, sel. por Joseph Fielding Smith 1976, p. 250 
[tradução atualizada]).

Como eu amo os mandamentos do Senhor! Eles nos 
guiam, protegem e permitem nosso retorno à pre-
sença de nosso Pai Celestial. Obedecendo fielmente 
os mandamentos, temos a promessa das bênçãos da 
vida eterna. Vida eterna, “o maior de todos os dons 
de Deus” (D&C 14:7), é ser exaltado e viver com o Pai 
Celestial e Seu Filho Jesus Cristo em todas as eterni-
dades futuras. Ele nos ama e deseja o nosso retorno. 
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SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como posso ajudar as pessoas a 
compreenderem meus padrões?
As pessoas com frequência nos perguntarão sobre nossos padrões. Podemos 
estar preparados para responder suas perguntas e prestar testemunho das bên-
çãos que advêm de obedecer aos mandamentos de Deus. Dessa forma, pode-
mos ser uma luz para o mundo.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. O que ajudará os jovens 
a entenderem como responder a perguntas sobre os padrões da Igreja?

Romanos 1:16; II Timóteo 1:7–8; 2 Néfi 
8:7 (Não se envergonhe do evangelho 
de Jesus Cristo)

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

3 Néfi 11:29 (O espírito de discórdia é 
do diabo)

D&C 11:21; 84:85; 100:5–8 (O Senhor 
nos ajudará a saber o que dizer)

Thomas S. Monson, “A Preparação 
Traz Bênçãos”, A Liahona, maio de 
2010, p. 64.

“Obediência,” Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 117–118

Responder a Perguntas sobre o 
Evangelho

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 ajudar:

• Peça aos jovens que compartilhem 
uma experiência recente que reforçou 
algo que estão aprendendo sobre o 
evangelho.

• Convide os jovens a fazerem uma 
lista de perguntas que amigos ou 

membros da família lhes fizeram 
sobre os padrões ou mandamentos do 
Senhor. Como os jovens explicaram 
seus padrões? O que desejariam ter 
feito diferentemente?

Quais perguntas outras 
pessoas lhe fizeram sobre 
seus padrões? Como as 
ajudou a compreender por 
que você vive de acordo 
com esses padrões?

Que situações os jovens 
enfrentam nas quais preci-
sam explicar seus padrões 
a outras pessoas? Por que 
isso às vezes pode ser difí-
cil para eles? O que você 
pode fazer para ajudá-los a 
prepararem-se para essas 
situações?
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Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a aprenderem a explicar seus 
padrões para os outros. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em sua classe. Dê tempo aos jovens para praticarem como expli-
car seus padrões uns aos outros.

• Traga para a aula vários exemplares 
da A Liahona. Convide os jovens a pro-
curarem nessas revistas histórias que 
falem sobre pessoas que tiveram que 
defender ou explicar seus padrões 
para os outros. Peça a eles que com-
partilhem o que aprenderam com 
essas histórias. (Durante a semana que 
antecede a aula, você poderá pesqui-
sar algumas edições das revistas da 
Igreja e trazer exemplares que tenham 
artigos que pareçam especialmente 
relevantes para os jovens que você 
ensina.) Eles têm alguma experiência 
semelhante de sua própria vida que 
poderiam compartilhar? O que eles 
aprendem com essas experiências que 
pode ajudá-los a explicar seus padrões 
para outras pessoas?

• Entregue uma cópia do discurso: 
“A preparação Traz Bênçãos”, do Pre-
sidente Monson. Peça aos alunos que 
façam uma leitura rápida do discurso, 
procurando padrões da Igreja (como 
modéstia, honestidade, Palavra de 
Sabedoria), conforme explicados pelo 
Profeta. Convide cada jovem a sele-
cionar um dessess padrões, ler o que o 
Presidente Monson diz a respeito do 
padrão e compartilhar com a classe 
como o Presidente Monson explica 

aquele padrão e qualquer outra coisa 
que eles poderiam usar para ajudar os 
outros a entender melhor esse padrão.

• Peça a cada membro da classe que 
leia uma das escrituras deste esboço. 
Convide-os a encontrarem palavras e 
frases que indiquem qual deve ser 
nossa atitude quando explicamos nos-
sos padrões aos outros. Certifique-se 
de que cada jovem tenha um exem-
plar de Para o Vigor da Juventude. Peça-
lhes que escolham um dos padrões no 
livreto, leiam sobre o assunto e plane-
jem o que devem dizer, caso um 
amigo lhes peça que façam algo que 
viole esse padrão. Como os jovens 
podem ajudar seus amigos a entender 
por que escolhem viver de acordo 
com os padrões do Senhor?

• Convide os jovens a ler o segundo 
parágrafo de “Obediência” em Sempre 
Fiéis (páginas 117–118). Como eles usa-
riam as informações desse parágrafo 
para responder a um amigo que diz 
que os mandamentos são muito restri-
tivos? Quais escrituras, exemplos ou 
experiências pessoais poderiam com-
partilhar com seu amigo ou sua amiga 
para ajudá-los a entender os propósi-
tos dos mandamentos de Deus?

Depois de os jovens terem participado de uma ou mais dessas atividades, dê-lhes tempo 
para praticarem como explicar seus padrões. Por exemplo, eles podem representar as 
situações que encontrarem ou podem escrever como ajudariam seus amigos a entender 
por que escolhem viver os padrões do Senhor.

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 a oportunidades de 
ensinar uns aos outros” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 2009, p. 64).
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Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador conhecia seus 
seguidores, seus interesses, 
suas esperanças e seus 
desejos. Como você pode 
conhecer os jovens a quem 
ensina? Como isso afetará a 
maneira como os ensinar?

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles sabem como ajudar outras 
pessoas a entender seus padrões? Quais são os sentimentos ou as impressões que eles têm? 
Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Convide os jovens a pensarem numa situação que enfrentarão, na qual terão a oportu-
nidade de explicar seus padrões a outras pessoas. Como suas experiências na lição de 
hoje os ajudarão a fazer isso com eficiência?
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Recursos Selecionados

Trechos de Thomas S. Monson, “A Preparação Traz Bên-
çãos”, A Liahona, maio de 2010, p. 64

Comecem a preparar-se para casar no templo e tam-
bém para a missão. Sair com uma pessoa do sexo 
oposto faz parte dessa preparação. Nas culturas em 
que isso é adequado, os jovens não devem fazê-lo 
antes de ter 16 anos. Nem todos os adolescentes 
fazem isso ou querem fazê-lo. Quando começarem a 
sair com alguém do sexo oposto, saiam em grupo ou 
com outro casal. Nunca deixem de apresentar seu 
par a seus pais, para que eles conheçam a pessoa 
com quem vão sair. Como isso é uma preparação 
para o casamento, “saiam apenas com aqueles que 
tenham altos padrões” (Para o Vigor da Juventude, 
livreto, 2001, p. 24–25).

Tomem o cuidado de ir a lugares em que haja um 
bom ambiente, onde não tenham que enfrentar 
tentações.

Um pai sábio disse ao filho: “Se você perceber que 
está num lugar em que não deveria estar, saia ime-
diatamente dali!” É um bom conselho para todos 
nós.

Os servos do Senhor sempre nos aconselharam a 
vestir-nos adequadamente para mostrar nosso res-
peito pelo Pai Celestial e por nós mesmos. A 
maneira como nos vestimos transmite mensagens a 
nosso respeito para os outros e muitas vezes influen-
cia o modo de agir que nós e as outras pessoas ado-
tamos. Vistam-se de modo a fazer aflorar o melhor 
que há em vocês e nas pessoas a seu redor. Não 
sejam extravagantes nas roupas nem na aparência; 
não façam tatuagens nem usem piercings.

Todos precisam de bons amigos. Seu círculo de ami-
zade vai influenciar enormemente seu modo de 
pensar e sua conduta, e vice-versa. Se vocês e seus 
amigos tiverem valores em comum, poderão fortale-
cer e incentivar uns aos outros. Tratem todos com 
bondade e dignidade. Muitos não membros vêm 
para a Igreja por causa de amigos que os envolve-
ram nas atividades da Igreja. (…)

Quando vocês falam, as palavras que utilizam dizem 
muito a respeito da imagem que desejam passar. 
Usem uma linguagem que edifique e eleve as pessoas 
a seu redor. Uma linguagem profana, vulgar ou rude 
e piadas impróprias ou indecentes são ofensivas ao 
Senhor. Jamais tomem em vão o nome de Deus ou de 
Jesus Cristo. O Senhor disse: “Não tomarás o nome 
do Senhor teu Deus em vão” (êxodo 20:7).

Nosso Pai Celestial nos aconselhou a procurar 
“qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou 
louvável” (Regras de Fé 1:13). Tudo o que vocês 
leem, ouvem e veem deixa uma impressão em 
vocês.

A pornografia é especialmente perigosa e viciante. A 
curiosidade pela pornografia pode tornar-se um 
hábito dominador, que leva a materiais ainda mais 
indecentes e à transgressão sexual. Fujam da porno-
grafia a todo custo.

Não tenham receio de sair do cinema, de desligar a 
televisão ou de mudar a estação de rádio, se o que 
estiver sendo apresentado não for condizente com 
os padrões do Pai Celestial. Em resumo, se não tive-
rem certeza de que determinado filme, livro ou 
outro entretenimento seja apropriado, não vejam, 
não leiam, não participem. (…)

10859_059_SS-Book.indb   60 5/20/13   2:26 PM



Recursos Selecionados

As drogas pesadas, o uso indevido de medicamen-
tos, as bebidas alcoólicas, o café, o chá preto e o 
fumo destroem seu bem-estar físico, mental e espiri-
tual. Toda forma de bebida alcoólica é prejudicial ao 
espírito e ao corpo. O fumo escraviza, enfraquece os 
pulmões e encurta a vida.

A música pode ajudá-los a aproximarem-se do Pai 
Celestial. Pode ser usada para educar, edificar, inspi-
rar e unir. No entanto, o ritmo, o compasso, o 
volume e a letra da música podem embotar sua sen-
sibilidade espiritual. Vocês não podem permitir que 
sua mente se encha de música impura.
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SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como o cumprimento dos 
mandamentos afeta minha 
capacidade de aprender o 
evangelho?
Aprender o evangelho requer a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo 
pode iluminar nosso entendimento e prestar testemunho das verdades do 
evangelho. Para sermos dignos de Sua influência, precisamos ser obedientes 
aos mandamentos. Quando obedecermos aos princípios que aprendemos, nos 
preparamos para receber verdades adicionais do Senhor.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que ajudará os jovens a 
compreender como o cumprimento dos mandamentos afeta sua capacidade de aprender 
o evangelho?

Daniel 1 (Daniel e seus companheiros 
são abençoados com sabedoria e 
entendimento em virtude de sua obe-
diência); ver também o vídeo “Deus 
Lhes Deu Conhecimento”

João 7:17 (Se fizermos a vontade de 
Deus, conheceremos a doutrina)

2 Néfi 28:30; D&C 42:61; 50:24 (Se der-
mos ouvidos ao Senhor, receberemos 
mais luz e conhecimento)

D&C 76:5–10 (O Senhor honra aqueles 
que O servem)

Thomas S. Monson, “A Obediência 
Traz Bênçãos”, A Liahona, maio de 
2013, p. 89

h enry B. Eyring, “Um Testemunho 
Vivo”, A Liahona, maio de 2011, p. 125

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

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:

Como o cumprimento dos 
mandamentos ajudou você 
como aluno do evangelho? 
Que experiências você teve 
com a obediência que 
poderia compartilhar com 
os jovens em sua classe?

Como você pode ajudar os 
jovens a reconhecer a rela-
ção entre obediência e a 
inspiração do Espírito?
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• Pergunte aos jovens se têm pergun-
tas ou comentários sobre o que estão 
aprendendo em suas outras aulas. 
Convide-os a compartilhar experiên-
cias pessoais ou impressões que rece-
beram como resultado de seu 
aprendizado.

• Escreva no quadro: “Como a obe-
diência afeta minha capacidade de 
aprender o evangelho?” Dê aos jovens 
alguns minutos para ponderar essa 
pergunta e então peça a eles que com-
partilhem o que pensaram. Incenti-
ve-os a continuar pensando a respeito 
dessa pergunta durante a lição.

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a compreender como sua obediên-
cia aos mandamentos lhes afeta a capacidade de aprender o evangelho. Seguindo a 
orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua 
classe:

• Forneça aos alunos uma cópia dos 
primeiros 11 parágrafos do discurso 
“A Obediência Traz Bênçãos”, do Pre-
sidente Thomas S. Monson, e convi-
de-os a escrever algumas frases que 
resumem a mensagem principal do 
Presidente Monson. Peça aos alunos 
que compartilhem suas frases, incenti-
ve-os a dizer por que sentem que essa 
mensagem é importante para os 
jovens hoje.

• Em classe, leiam Daniel 1 ou assis-
tam ao vídeo “Deus Lhes Deu Conhe-
cimento”. Como Daniel e seus amigos 
demonstraram obediência? Como 
foram abençoados? Que situações os 
jovens enfrentam que podem asseme-
lhar-se à de Daniel? Convide cada 
jovem a ler sobre outra pessoa nas 
escrituras que foi abençoada com 
conhecimento e compreensão, por 
causa de sua obediência (como Néfi 
em 1 Néfi 4 ou Joseph Smith em 
Joseph Smith—h istória 1:11–17). Peça-
lhes que escrevam um breve resumo 
do que leram e ensinem ao restante da 
classe a respeito de como a pessoa que 

escolheram foi abençoada com conhe-
cimento devido à obediência.

• Convide cada jovem a escolher 
uma das seguintes passagens das 
escrituras: João 7:17; 2 Néfi 28:30; 
D&C 50:24. Peça aos jovens que leiam 
suas passagens e ponderem o que elas 
lhes ensinam sobre a obediência e o 
aprendizado do evangelho. Em 
seguida, convide-os a encontrarem 
alguém da classe que selecionou uma 
escritura diferente e a compartilharem 
uns com os outros o que aprenderam.

• Dê aos jovens uma lanterna que não 
funciona e convide-os a examiná-la 
para descobrir por que ela não acende. 
Compartilhe a seguinte declaração do 
discurso do Élder Richard G. Scott 
“Como Obter Revelação e Inspiração 
para a Vida Pessoal”: “A pessoa deve 
estar sempre limpa mental e fisica-
mente e ter pureza de intenção, para 
que o Senhor a inspire. Aquele que é 
obediente aos Seus mandamentos tem 
a confiança do Senhor. Tal pessoa tem 
acesso a Sua inspiração para saber o 

Técnicas de estudo do 
evangelho

Resumir. Na primeira ativi-
dade nesta seção, os jovens 
são convidados a escrever 
um resumo de uma histó-
ria das escrituras que 
leram. Incentive os jovens 
a fazer isso também 
durante seu estudo pessoal 
das escrituras. Eles podem 
fazer anotações sobre suas 
impressões, as doutrinas 
ensinadas, os eventos que 
aconteceram, os povos 
envolvidos e assim por 
diante. Eles podem se per-
guntar: “O que o Senhor 
está tentando enfatizar e 
por quê? h á alguma coisa 
nestes versículos que se 
aplica a mim?”
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que fazer e, se necessário, o poder de 
fazê-lo. (…) Nossa obediência garante 
que, se for necessário, nos qualifique-
mos a ter o poder divino, para realizar 
um objetivo inspirado” (página 47). 
Como a lanterna estragada ilustra o 
princípio que o Élder Scott ensina nessa 
declaração? Convide os jovens a refleti-
rem sobre o que devem fazer, para “ter 
a confiança do Senhor” e receber reve-
lação Dele. Peça a alguns deles que 
compartilhem seus pensamentos.

• Convide os jovens a lerem parte do 
discurso do Presidente h enry B. 
Eyring “Um Testemunho Vivo”, do 
parágrafo que começa “Portanto, uma 
semente de fé já está plantada (…)”até 
o parágrafo que começa “O senti-
mento que tive da alegria deles veio 
(…)”. Como a obediência do Presi-
dente Eyring ajudou a fortalecer seu 
testemunho? Que coisas específicas os 
jovens podem fazer para seguir o 
exemplo do Presidente Eyring?

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles compreendem como 
guardar os mandamentos afeta a capacidade que têm de aprender o evangelho? Quais 
são os sentimentos ou as impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? 
Seria útil passar mais tempo discutindo esse tópico?

Convidar a agir

Peça a alguns dos jovens que façam um resumo do que aprenderam hoje sobre a relação 
entre guardar os mandamentos e o aprendizado do evangelho. Convide-os a ponderar o 
que poderiam fazer ou parar de fazer para ajudá-los a melhorar sua capacidade de serem 
ensinados pelo Espírito Santo. Incentive-os a escreverem seus pensamentos em seu diá-
rio pessoal.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador contava histó-
rias e parábolas simples e 
dava exemplos da vida 
real que faziam sentido 
para Seus discípulos. Que 
histórias das escrituras, da 
história da Igreja ou de 
sua vida você poderia 
compartilhar com os 
jovens para ilustrar como 
a obediência aos manda-
mentos pode ajudá-los a 
aumentar seu entendi-
mento do evangelho?

10859_059_SS-Book.indb   64 5/20/13   2:27 PM



Recursos Selecionados

Trechos de Henry B. Eyring, “Um Testemunho Vivo”, A 
Liahona, maio de 2011, p. 125

Portanto, uma semente de fé já está plantada em seu 
coração. Vocês podem até ter sentido parte do cres-
cimento da semente no coração, conforme prome-
tido em Alma. Eu senti.

Mas, como uma planta em crescimento, ela precisa 
ser nutrida ou vai murchar. Orações fervorosas, fre-
quentes e sinceras são nutrientes vitais e necessá-
rios. A obediência à verdade que receberam vai 
manter seu testemunho vivo e fortalecê-lo. A obe-
diência aos mandamentos faz parte da nutrição que 
vocês precisam oferecer a seu testemunho.

Lembrem-se da promessa do Salvador: “Se alguém 
quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina 
conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim 
mesmo” (João 7:17).

Isso aconteceu comigo, e vai acontecer com vocês. 
Uma das doutrinas do evangelho que aprendi 
quando jovem é a de que a maior de todas as dádi-
vas de Deus é a vida eterna (ver D&C 14:7). Aprendi 
que parte da vida eterna é vivermos juntos com 
amor e como família para sempre.

Desde a primeira vez que ouvi essas verdades, e elas 
foram confirmadas em meu coração, senti-me obri-
gado a fazer todas as escolhas que pudesse para evi-
tar contendas e promover a paz em minha família e 
no meu lar.

Agora, somente depois desta vida poderei desfrutar 
a plenitude dessa que é a maior de todas as bênçãos, 

a vida eterna. Mas em meio aos desafios desta vida, 
tive apenas um vislumbre do que minha família 
pode ser no céu. A partir dessas experiências de 
vida, meu testemunho da realidade do poder sela-
dor exercido nos templos cresceu e foi fortalecido.

Ao ver minhas duas filhas serem batizadas no tem-
plo em favor de seus antepassados, senti meu cora-
ção se voltar a elas e aos antepassados cujos nomes 
encontramos. A promessa de Elias de que os cora-
ções se voltariam uns aos outros nas famílias foi-nos 
concedida. (Ver Malaquias 4:5–6; Joseph Smith—
h istória 1:38–39.) E assim, a fé para mim tornou-se 
um conhecimento seguro, conforme prometido no 
livro de Alma.

Vivenciei ao menos parte da alegria que meus ante-
passados sentiram quando o Salvador foi ao mundo 
espiritual após Seu ministério mortal. Eis a descri-
ção que lemos em Doutrina e Convênios:

“E os santos regozijaram-se em sua redenção e 
dobraram os joelhos e reconheceram o Filho de 
Deus como seu Redentor e Libertador da morte e 
das cadeias do inferno.

Seus semblantes brilhavam e a resplandecência da 
presença do Senhor repousou sobre eles e cantaram 
louvores a seu santo nome” (D&C 138:23–24).

O sentimento que tive da alegria deles veio a mim 
ao colocar em prática meu testemunho de que a 
promessa de vida eterna do Senhor é real. Esse tes-
temunho foi fortalecido por minha decisão de colo-
cá-lo em prática, como o Salvador prometeu que 
aconteceria.
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SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como posso inspirar outras 
pessoas a obedecerem aos 
mandamentos?
Como santos dos últimos dias — e como professores do evangelho — devemos 
ser exemplos de viver o evangelho. Nossos exemplos podem inspirar outras 
pessoas a obedecerem aos mandamentos. O Salvador disse a seus discípulos: 
“Vós sois a luz do mundo” (Mateus 5:14). A paz e felicidade que sentimos ao 
viver o evangelho aparecerão em nossas ações, em nossas palavras e no poder 
de nosso testemunho.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar os 
jovens a compreender como seu exemplo e testemunho podem inspirar outras pessoas a 
obedecer aos mandamentos?

Mateus 5:14–16; I Timóteo 4:12; Alma 
17:11; 39:11 (A importância de ser um 
bom exemplo)

Alma 4:19 (O poder do testemunho 
puro)

L. Tom Perry, “O Perfeito Amor Lança 
Fora o Temor”, A Liahona, novembro 
de 2011, p. 41

Ann M. Dibb, “Erguei-vos e Brilhai”, 
A Liahona, maio de 2012, p. 117

“Viver o Que Ensina”, Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 2009, pp. 18–19

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 ajudar:

• Pergunte aos jovens sobre quais 
mandamentos eles ouvem falar com 
frequência nas reuniões ou aulas da 
Igreja. Por que eles acham que esses 
mandamentos estão sendo 

enfatizados? O que eles estão apren-
dendo? Que perguntas eles têm?

• Convide os jovens a pensarem 
sobre alguém (mas não compartilhar 

Como você tem sido 
influenciado pelo exemplo 
de outras pessoas que 
foram obedientes aos man-
damentos? Como seus 
esforços para viver os 
mandamentos ajudaram 
você a tornar-se um pro-
fessor do evangelho mais 
eficaz?

Que oportunidades os 
jovens têm de ser um 
exemplo para outras pes-
soas? O que você pode 
fazer para ajudá-los a 
aproveitar essas oportuni-
dades, a fim de inspirar as 
pessoas a obedecerem aos 
mandamentos?
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a identidade) que conhecem e que 
gostariam de inspirar a obedecer aos 
mandamentos. Na classe, converse 
sobre o que inspira as pessoas a vive-
rem o evangelho. Como o exemplo, as 

experiências e os testemunhos dos 
jovens podem ajudá-los a tocar o cora-
ção das pessoas que eles amam?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar os jovens a entender como inspirar outras 
pessoas a obedecer aos mandamentos. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma 
ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Designe a cada jovem uma escri-
tura para ler sobre o exemplo neste 
esboço e depois escolha alguém da 
classe para ler um versículo diferente 
e compartilhar com os outros o que 
aprendeu. Continue com essa ativi-
dade até que os jovens tenham 
escutado todas as escrituras. Por que 
ser um exemplo é tão importante no 
ensino do evangelho? Peça aos jovens 
que façam uma lista no quadro de 
algumas oportunidades de ensino que 
eles têm — formais e informais. Em 
seguida, abram a página 19 de Ensino, 
Não Há Maior Chamado e leiam juntos 
a lista das bênçãos que advêm aos 
professores que se esforçam para ser 
obedientes ao evangelho. Como essas 
bênçãos podem ajudar os jovens a ser 
mais eficazes nas oportunidades de 
ensino que eles listaram no quadro?

• Compartilhe a seguinte declaração 
do discurso do Élder L. Tom Perry “O 
Perfeito Amor Lança Fora o Temor”: 
“Nossa vida deve ser um exemplo de 
bondade e virtude, ao procurarmos 
imitar Seu exemplo diante do mundo. 
As boas obras de cada um de nós dão 
crédito tanto ao Salvador quanto a Sua 
Igreja. Ao empenhar-nos em fazer o 
bem, em ser homens e mulheres hon-
rados e íntegros, a Luz de Cristo se 

refletirá em nossa vida”. Peça aos 
jovens que compartilhem experiências 
nas quais o bom exemplo de alguém 
os inspirou a viver o evangelho. Con-
vide-os a ponderar a influência que o 
exemplo deles pode estar exercendo 
sobre outras pessoas e incentive-os a 
estabelecer metas pessoais de inspirar 
outras pessoas a guardarem os man-
damentos ao darem um bom exemplo.

• Conte uma experiência pessoal 
sobre uma situação em que você esco-
lheu obedecer a um dos mandamen-
tos de Deus. Enquanto faz isso, siga as 
diretrizes de “Experiências Pessoais” 
na página 180 de Ensino, Não Há Maior 
Chamado. Debata essas diretrizes com 
os jovens e convide-os a seguir as 
diretrizes ao compartilharem suas 
experiências pessoais sobre a obediên-
cia aos mandamentos. Pergunte aos 
jovens por que eles acham que as 
experiências pessoais são uma forma 
eficiente de ensinar outras pessoas 
sobre os mandamentos.

• Convide a classe a resumir o con-
texto de Alma 4:19 (se eles precisarem 
de ajuda, sugira que leiam o cabeça-
lho do capítulo 4). Leiam juntos o ver-
sículo 19 e pergunte aos jovens o que 
eles acham que a “força de um grande 

Dica de ensino

“[Ouça] com sinceridade 
os comentários dos alunos. 
Seu exemplo os motivará a 
ouvir atenciosamente uns 
aos outros. Se você não 
entender o comentário de 
alguém, faça uma per-
gunta do tipo: ‘Talvez eu 
não tenha compreendido. 
Poderia explicar nova-
mente?’ ou ‘Poderia 
dar-me um exemplo do 
que está dizendo?’” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 2009, p. 64).
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testemunho” pode significar e como 
isso poderia inspirar os membros da 
Igreja a obedecerem aos mandamen-
tos. Como os jovens foram influencia-
dos pelo testemunho de outras 
pessoas (como dos pais, professores, 
líderes ou de outros jovens)? Peça aos 
jovens que pensem em exemplos de 
testemunhos nas escrituras (por 
exemplo, Mateus 16:13–19; Mosias 
3:17; Alma 5:45–48; 7:13; D&C 76:22–
24). Leiam juntos e convide os jovens 
a dizerem por que eles acham que 
esses testemunhos são inspiradores. 
(Observação: Essa atividade é uma 
oportunidade de ensinar os jovens a 
prestarem testemunho enquanto ensi-
nam o evangelho a outras pessoas. 
Para obter mais informações sobre 

este tópico, veja “Ensinar com o Teste-
munho” em Ensino, Não Há Maior 
Chamado, pp. 43–44.)

• Divida a classe em grupos peque-
nos e dê a cada grupo uma cópia do 
discurso da irmã Ann M. Dibb 
“Erguei-vos e Brilhai”. Designe cada 
grupo para que leia uma das histórias 
contadas no discurso (as histórias de 
Sansão, Daniel, Joanna e Karen). Peça-
lhes que discutam o que aprenderam 
sobre o poder do exemplo para 
influenciar outras pessoas a obedece-
rem ou desobedecerem aos manda-
mentos. Convide cada grupo a pensar 
em uma maneira criativa de comparti-
lhar com o restante da classe sua his-
tória e o que aprenderam com ela.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles entendem como inspirar 
outras pessoas a obedecerem aos mandamentos? Quais são os sentimentos ou as impres-
sões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo dis-
cutindo esse tópico?

Convide os jovens a agir

Convide os jovens a pensar em algo que podem fazer para inspirar outra pessoa a 
saber como obedecer aos mandamentos. Convide-os a contar suas experiências numa 
próxima aula.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava as 
pessoas a quem ensinava a 
agirem com fé e a viverem 
as verdades que ensinava. 
Que oportunidades vocês 
podem fornecer em seu 
ensino para ajudar os 
jovens a compreender que 
viver o evangelho é uma 
forma poderosa de ensinar 
o evangelho?
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Recursos Selecionados

Trechos de Ann M. Dibb, “Erguei-vos e Brilhai”, A Lia-
hona, maio de 2012, p. 117

As escrituras fornecem muitos bons exemplos para 
ilustrar esse conceito. No livro de Juízes, no Velho 
Testamento, aprendemos a respeito de Sansão. Ele 
nasceu com grande potencial. Foi prometido à mãe 
dele: “Ele começará a livrar a Israel da mão dos filis-
teus” (Juízes 13:5). Mas quando cresceu, Sansão 
olhou mais para as tentações do mundo do que para 
a orientação de Deus. Ele tomava uma decisão “por-
que ela [agradava] aos [seus] olhos” (Juízes 14:3), e 
não porque era o certo. Repetidas vezes, as escritu-
ras usam a expressão “E desceu” (Juízes 14:7) ao 
relatar as jornadas, ações e escolhas de Sansão. Em 
vez de erguer-se e brilhar para cumprir seu grande 
potencial, Sansão se deixou vencer pelo mundo, per-
deu o poder que recebera de Deus e teve uma morte 
trágica e precoce.

Por outro lado, as escrituras nos dão o exemplo de 
Daniel. Ele também nasceu com grande potencial. 
No livro de Daniel, capítulo seis, lemos: “Daniel 
sobrepujou a estes presidentes e príncipes; porque 
nele havia um espírito excelente” (Daniel 6:3).
Quando enfrentou desafios mundanos, Daniel não 
olhou para o mundo — ergueu-se e olhou para o 
céu. Em vez de seguir o decreto mundano do rei de 
que ninguém devia orar a não ser para o rei por 30 
dias, Daniel “entrou em sua casa (ora havia no seu 
quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém), e três 
vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava 
graças diante do seu Deus, como também antes cos-
tumava fazer” (Daniel 6:10).

Daniel não teve medo de erguer-se e brilhar para 
seguir os mandamentos de Deus. Embora passasse 
uma noite desconfortável na cova dos leões por 
defender o que era certo, foi protegido e abençoado 

por sua obediência. Quando o rei Dario retirou 
Daniel da cova dos leões, no dia seguinte, promul-
gou um decreto de que todos deviam temer o Deus 
de Daniel e seguir o exemplo de fidelidade de 
Daniel. Realmente, Daniel mostrou-nos o que signi-
fica ser um estandarte para as nações e jamais rebai-
xar nossos padrões ao enfrentar as tentações 
mundanas.

Tive a bênção de ouvir muitos exemplos modernos 
de jovens, iguais a vocês, que não têm medo de 
erguer-se e brilhar, permitindo que sua luz seja um 
estandarte entre suas colegas. Joanna era uma das 
três únicas pessoas membros da Igreja em sua escola 
do Ensino Médio e a única moça de sua ala. Ela 
comprometeu-se consigo mesma e com o Senhor de 
que jamais diria palavrões. Em um projeto da escola, 
ao fazer par com um rapaz que não tinha assumido 
esse mesmo compromisso, ela não rebaixou seus 
padrões. Pediu a ele que respeitasse e honrasse os 
valores dela. Com o tempo, e após muitos lembretes 
gentis e nem tão gentis, o amigo dela adquiriu 
novos hábitos e passou a usar uma linguagem mais 
limpa. Muitas pessoas notaram a diferença, inclu-
sive o pai do rapaz, que agradeceu a Joanna por ser 
uma boa influência na vida do filho.

Em uma recente designação nas Filipinas, conheci 
Karen, que me contou o que lhe aconteceu quando 
era uma Laurel e fazia um curso universitário de 
administração de hotéis e restaurantes. Um profes-
sor exigiu que cada aluno aprendesse a preparar e 
que provasse várias bebidas que seriam servidas em 
seus restaurantes. Algumas bebidas eram alcoólicas 
e Karen sabia que se as provasse estaria quebrando 
os mandamentos do Senhor. Desafiando sérias con-
sequências, Karen teve a coragem de erguer-se e bri-
lhar, e não provou aquelas bebidas.
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SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Que bênçãos o Pai Celestial 
promete se eu guardar os 
mandamentos?
Quase todos os mandamentos que recebemos do Pai Celestial são acompanha-
dos por uma bênção prometida. A obediência aos mandamentos traz liberdade, 
crescimento pessoal, proteção contra o perigo e muitas outras bênçãos tempo-
rais e espirituais. Por fim, nossa obediência pode levar-nos à vida eterna na 
presença do Pai Celestial. Identificar essas bênçãos pode inspirar-nos e a outras 
pessoas a obedecer aos mandamentos.

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e discursos ajudarão os jovens a aprenderem a identificar as bênçãos 
que Deus promete aos obedientes?

Isaías 55:6–11 (As bênçãos prometidas 
pela obediência à lei do jejum)

Jeremias 7:23–24; D&C 1:14–15; 58:29–
33 (Consequências da desobediência)

Malaquias 3:10–12 (As bênçãos pro-
metidas por pagar o dízimo)

D&C 14:7; 82:10; 130:20–21 (As bên-
çãos da obediência)

D&C 20:77, 79 (As orações  
sacramentais)

D&C 59:9–20 (As bênçãos prometidas 
por santificar o dia do Senhor)

D&C 89:18–21 (As bênçãos prometi-
das pela obediência à Palavra de 
Sabedoria)

“Obediência”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 117–118

“Prometa-lhes Bênçãos”, Pregar Meu 
Evangelho, 2004, p. 214

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 ajudar:

• Peça aos jovens que compartilhem 
quaisquer experiências que tiveram 
durante a semana passada que os 

ajudaram a compreender a importân-
cia de obedecer aos mandamentos.

Por que é importante iden-
tificar as bênçãos prometi-
das — como um aluno do 
evangelho e um professor 
do evangelho? Como o seu 
desejo de viver o evange-
lho é influenciado pelas 
bênçãos que Pai Celestial 
lhe prometeu?

Como os jovens serão 
abençoados por aprender a 
identificar as promessas de 
Deus nas escrituras e nas 
palavras dos profetas?
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• Ajude os jovens a compreender que 
os mandamentos nas escrituras e nas 
palavras dos profetas vivos são, com 
frequência, acompanhados de bên-
çãos prometidas ou advertências; ser 
capaz de identificá-las por nós mes-
mos e para aqueles que ensinamos vai 
inspirar-nos e a outras pessoas a guar-
dar os mandamentos. Demonstre aos 

jovens como identificar as bênçãos 
prometidas lendo na classe a “Mensa-
gem da Primeira Presidência aos 
Jovens” em Para o Vigor da Juventude 
(páginas ii–iii). Convide os jovens a 
levantarem a mão cada vez que ouvi-
rem uma bênção prometida. Por que 
essas promessas são importantes para 
os jovens?

Aprender juntos

Cada uma das atividades abaixo ajudará os jovens a identificar as bênçãos da obediên-
cia. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcio-
nem em sua classe:

• De um lado do quadro, escreva 
“Mandamentos”, e do outro lado, 
escreva “Bênçãos Prometidas”. Con-
vide os jovens a procurarem lugares 
nas escrituras em que o Senhor pro-
mete bênçãos para aqueles que obede-
cem aos Seus mandamentos. Por 
exemplo, eles podem procurar nas 
escrituras sugeridas neste esboço. Ou, 
se necessário, mostre-lhes como usar 
o Guia para Estudo das Escrituras a 
fim de encontrar escrituras sobre um 
mandamento. Convide-os a escrever 
no quadro os mandamentos sobre os 
quais leram e as bênçãos prometidas 
que encontraram. Como ler a respeito 
dessas bênçãos os faz sentir com rela-
ção aos mandamentos?

• Convide os jovens a selecionarem 
ao acaso um recente discurso de 

conferência geral ou uma seção de 
Para o Vigor da Juventude e a lê-lo, a 
fim de encontrar as bênçãos que os 
servos do Senhor nos prometem, se 
obedecermos aos mandamentos. Dê a 
cada jovem uma oportunidade de 
compartilhar o que encontrar. Incenti-
ve-os a compartilhar experiências nas 
quais receberam uma dessas bênçãos 
prometidas.

• Em classe, leiam “Prometa-lhes 
Bênçãos” de Pregar Meu Evangelho 
(página 214). Peça aos jovens que pen-
sem em um mandamento de que 
podem precisar para ensinar a alguém 
e convide-os a praticar com alguém da 
classe sobre esse mandamento, 
seguindo as diretrizes de “Prometa-
lhes Bênçãos”. Convide alguns jovens 
para falar sobre sua experiência.

Peça aos jovens que compartilhem o que aprenderam hoje. Eles sabem como identificar 
as bênçãos que o Pai Celestial promete aos obedientes? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que eles têm? Eles têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo esse tópico?

Técnicas de estudo do 
evangelho

Usar o Guia para Estudo das 
Escrituras. Na primeira 
atividade nesta seção, os 
jovens são convidados a 
usar o Guia para Estudo 
das Escrituras para encon-
trar escrituras sobre um 
mandamento. Ajude os 
jovens a se familiarizar 
com o Guia para Estudo 
das Escrituras para que se 
sintam à vontade para 
usá-lo em seu estudo pes-
soal. Mostre-lhes como 
encontrar um tópico na 
lista alfabética de verbetes 
e dar uma olhada no que 
está escrito em cada 
tópico para encontrar 
escrituras relevantes. 
Incentive-os a procurar e 
estudar as referências 
para obterem um conheci-
mento mais completo.
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Convidar a agir

Convide os jovens a procurar as bênçãos prometidas em seu estudo pessoal do evange-
lho. Incentive-os a compartilhar em uma aula futura as coisas que aprenderem.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador foi um exem-
plo e um mentor em todas 
as situações para as pes-
soas a quem ensinou. Ensi-
nou-os a orar, orando com 
eles. Ensinou-os a amar e a 
servir pelo modo como os 
amou e os serviu. Como 
seu exemplo de amor e 
obediência aos manda-
mentos de Deus pode 
influenciar os jovens que 
você ensina?
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Recursos Selecionados

“Prometa-lhes Bênçãos”, Pregar Meu Evangelho, 2004, 
p. 214

As pessoas precisam de um motivo para mudarem 
seus pensamentos e suas ações. As bênçãos prometi-
das frequentemente proporcionam uma vigorosa 
motivação para que as pessoas obedeçam a Deus. 
Quando o Senhor nos dá um mandamento, frequen-
temente promete bênçãos pelo cumprimento 
daquele mandamento (ver D&C 130:20–21). Ao pre-
parar as pessoas para que obedeçam a um manda-
mento específico, ensine-lhes o seguinte:

O cumprimento dos mandamentos demonstra 
amor a Deus e a Seu Filho.

Elas demonstram sua confiança em Deus ao obe-
decerem aos mandamentos.

Como resultado disso, elas receberão as bênçãos 
que Ele prometeu.

Ao prestar testemunho de um mandamento, fale das 
bênçãos que recebeu por viver aquele mandamento. 
Prometa às pessoas que você estiver ensinando que 
elas poderão receber bênçãos semelhantes.

À medida que as pessoas se esforçam para cumprir 
um compromisso, peça que falem das bênçãos que o 
Pai Celestial lhes deu. Assegure-as de que mesmo 
que haja dificuldades em sua vida, continuarão rece-
bendo as bênçãos do Senhor Dele se obedecerem à 
vontade Dele.
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