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Sobre Este Manual
As lições deste manual são organizadas em unidades 
que abordam fundamentos doutrinários do evange-
lho restaurado de Jesus Cristo. Cada lição se centra-
liza em questões que as jovens tenham e em 
princípios doutrinários que podem ajudá-las a 
encontrar respostas. As lições são planejadas para 
ajudar você a preparar-se espiritualmente, a apren-
der a doutrina por si mesma e, em seguida, a plane-
jar maneiras de envolver as moças 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 o 
Espírito, as perguntas e os interesses das moças a 
guiem enquanto você decide qual esboço ensinará e 
quanto tempo gastará em cada tópico.

Estes esboços de aprendizado não são feitos para 
determinar o que você vai dizer e fazer em classe. 
Seu propósito é ajudá-la a aprender a doutrina por si 
mesma e a preparar experiências de aprendizado 
adaptadas às necessidades das moças que você 
ensina.

Preparar-se espiritualmente
Para ajudar as moças a compreender os princípios 
contidos nesses esboços, você mesma precisa com-
preendê-los e colocá-los em prática.  Estude as escri-
turas e os outros recursos existentes nos esboços e 
procure declarações, histórias ou exemplos que pos-
sam ser especialmente relevantes ou inspiradores 
para as moças.  Depois, use os esboços de aprendi-
zado para planejar meios de ajudar as alunas 

a descobrir tais verdades por si mesmas, obter um 
testemunho delas e viver de acordo com o que apren-
deram. Considere a possibilidade de compartilhar 
alguns dos discursos ou vídeos com as moças antes 
da aula.

Aconselhamento
Aconselhe-se com a presidência da classe e com 
outros professores, consultores e líderes a respeito 
das moças. Que dúvidas e necessidades as moças 
têm? O que estão aprendendo em outras situações — 
em casa, no seminário, na Escola Dominical? Como 
isso vai influenciar sua preparação? (Se informações 
sigilosas forem reveladas nessas conversas, mante-
nha a confidencialidade.)

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

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

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

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

• Ideias adicionais de ensino.
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VISÃO GERAL DA UNIDADE

Abril: A Apostasia e a Restauração

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

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

Aprender sobre a Apostasia e a Restauração pode ajudar as moças a valorizar e apre-
ciar as preciosas verdades que Deus restaurou em nossos dias. As experiências que 
tiverem nesta unidade podem fortalecer seu testemunho do Livro de Mórmon, da 
missão do Profeta Joseph Smith e do amor que o Pai Celestial tem por Seus filhos.

Esboços de aprendizado

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

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

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e atividades de aprendi-
zado nesta unidade funcionariam bem como ativida-
des da Mutual. Trabalhar com as Presidências de 
classe na seleção e planejar atividades adequadas para 
reforçar o que as moças aprendem no domingo. 
 
 



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos.

Amós 8:11–12;; II Tessalonicenses 2:3; 
1 Néfi 13:24–29; Joseph Smith—Histó-
ria 1:5–6 (A Igreja se perdeu devido à 
apostasia)

Isaías 29:13–14; Atos 3:20–21 (A Apos-
tasia e a Restauração foram preditas 
no passado)

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

“Apostasia”, “Restauração do Evan-
gelho”, Sempre Fiéis, 2004, pp. 16–17, 
151–155

Robert D. Hales, “Preparação para a 
Restauração e a Segunda Vinda: 
‘Minha Mão Estará sobre Ti’”, Ensign 
ou A Liahona, novembro de 2005, pp. 
88–92

Vídeos: “A Search for Truth” [A Pro-
cura da Verdade],“A Mensagem da 
Restauração” (sem download 
disponível)

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Que efeitos da Apostasia 
você já viu no mundo? 
Como a Restauração do 
evangelho abençoou sua 
família?

O que as moças precisam 
saber sobre a Apostasia e a 
Restauração? Como uma 
compreensão da Apostasia 
e da Restauração pode 
ajudá-las?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Escreva as seguintes definições no 
quadro: “Afastando-se dos verdadei-
ros princípios do evangelho” e “Voltar 
algo para seu estado anterior ou con-
dição”. Prepare quatro tiras de papel 
com as seguintes palavras ou referên-
cias de escrituras: Apostasia, Restaura-
ção, Isaías 29:13, e Isaías 29:14. Dê a 

cada moça uma tira de papel e peça-
lhe que combine com uma das defini-
ções no quadro.

• Peça a cada moça que escreva uma 
resposta à pergunta “Por que a restau-
ração foi necessária?” Recolha as res-
postas e discuta-as com a classe.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar as moças a compreender por que a Restau-
ração do evangelho foi necessária. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Escreva as palavras Apostasia e Res-
tauração no quadro. Pergunte às 
moças o que significam essas palavras 
(ver Sempre Fiéis, pp. 16–17, 151–155). 
Escreva no quadro as escrituras rela-
cionadas nesse esboço ou outras que 
encontrar. Convide as moças a ler 
cada uma delas e determinar se diz 
respeito à Apostasia ou à Restauração. 
Pergunte às moças como a vida pode-
ria ser diferente se o evangelho nunca 
tivesse sido restaurado.

• Divida a classe ao meio e peça a um 
grupo que ensine sobre a Apostasia e 
ao outro que ensine sobre a Restaura-
ção. Dê-lhes tempo para preparar-se 
usando Sempre Fiéis e as escrituras 
sugeridas neste esboço. Você pode 
fazer essas atribuições poucos dias 
antes da aula.

• Mostre gravuras de eventos da Res-
tauração (para alguns exemplos, ver 
Livro de Gravuras do Evangelho, 90–95). 
Peça às moças que leiam “Restauração 
do Evangelho: Eventos da Restaura-
ção”, tópico que se encontra em Sem-
pre Fiéis (páginas 152–154) e façam a 
correspondência das gravuras com os 
acontecimentos. Peça a cada uma que 
compartilhe um evento e o que foi 
restaurado. Como somos abençoados 
por causa da restauração dessas 
coisas?

• Dê a cada moça o nome de uma 
pessoa mencionada no discurso do 
Élder Robert D. Hales “A Preparação 
para a Restauração e a Segunda 
Vinda: ‘Minha Mão Estará sobre Ti’” 
(como William Tyndale, Johannes 
Gutenberg e Martinho Lutero). Peça 

Dica de ensino

“Você pode demonstrar 
que está ouvindo, mos-
trando uma expressão de 
interesse. Olhe para seu 
interlocutor e não para o 
manual ou outros objetos 
na sala. Incentive-os a com-
pletar seu pensamento sem 
interrompê-los. Evite, ao 
conversar, precipitar-se e 
dar conselhos e emitir jul-
gamentos prematura-
mente” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999, p. 66).



às moças que leiam o discurso ou 
assistam ao vídeo para descobrir o 
que a pessoa fez para preparar o 
mundo para a Restauração. Convi-
de-as a compartilhar o que encontra-
ram. Como os sacrifícios feitos por 
essas pessoas afetou a vida das moças 
hoje?

• Leia Joseph Smith—História 1:5–6 
com a classe inteira. Peça às moças, 

que citem algumas doutrinas falsas 
ou incompletas em que as pessoas 
acreditam hoje (por exemplo, que 
Deus não tem um corpo, que os bebês 
devem ser batizados, que não precisa-
mos de profetas hoje, e assim por 
diante). Peça-lhes que expliquem 
como as verdades da Restauração 
podem ajudar a eliminar a confusão.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem a necessidade da Res-
tauração do evangelho? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Fazer uma lista das bênçãos recebi-
das por causa da Restauração do 
evangelho e compartilhar a lista com 
a família.

• Escrever no diário o que farão para 
ajudar sua família, agora e no futuro, 
a receber as bênçãos do evangelho 
restaurado.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador fazia pergun-
tas que levavam as pessoas 
à reflexão e à ponderação 
profundas. Elas sabiam 
que Ele as amava e sen-
tiam-se à vontade para 
externar seus pensamentos 
e sentimentos pessoais. Ao 
ouvir sinceramente e 
demonstrar interesse nas 
respostas e impressões das 
moças, você as ajudará a 
sentir o amor do Salvador.



Recursos Selecionados

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

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

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

Durante a Grande Apostasia, o povo não tinha o 
direcionamento divino de profetas vivos. Muitas 

igrejas foram estabelecidas, mas elas não tinham o 
poder do sacerdócio para levar as pessoas ao verda-
deiro conhecimento de Deus, o Pai e de Jesus Cristo. 
Partes das escrituras sagradas foram corrompidas 
ou perdidas e ninguém tinha a autoridade para con-
ferir o dom do Espírito Santo nem de realizar outras 
ordenanças do sacerdócio. Essa apostasia durou até 
que o Pai Celestial e Seu Filho Amado apareceram a 
Joseph Smith, em 1820, e iniciaram a restauração da 
plenitude do evangelho. 

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



Recursos Selecionados

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

Quando Jesus Cristo esteve na Terra, Ele estabeleceu 
a Sua Igreja entre Seus seguidores. Após Sua Crucifi-
cação e a morte de Seus Apóstolos, a plenitude do 
evangelho foi retirada da Terra por causa da aposta-
sia generalizada (ver “Apostasia”). Muitos homens e 
mulheres procuraram a plenitude da verdade do 
evangelho durante os séculos da Grande Apostasia, 
mas não puderam encontrá-la. Embora muitos pre-
gassem com sinceridade sobre o Salvador e Seus 
ensinamentos, ninguém possuía a plenitude da ver-
dade ou a autoridade do sacerdócio de Deus. 

A Grande Apostasia foi um período de trevas espiri-
tuais, mas agora vivemos numa época em que pode-
mos partilhar da “luz do evangelho da glória de 
Cristo” (II Coríntios 4:4; ver também D&C 45:28). A 
plenitude do evangelho foi restaurada e a verda-
deira Igreja de Jesus Cristo está na Terra novamente. 
Nenhuma outra organização pode comparar-se a 
ela. Ela não é resultado de uma reforma, na qual 

homens e mulheres bem-intencionados fazem tudo 
que está ao seu alcance para implementar mudan-
ças. Ela é a restauração da Igreja estabelecida por 
Jesus Cristo. É a obra do Pai Celestial e de Seu Filho 
Amado. 

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



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. O que 
você pode fazer para ajudar as moças a aprenderem mais sobre o Livro de Mórmon?

1 Néfi 13:40; 2 Néfi 3:12; Regras de Fé 
1:8 (O Livro de Mórmon comple-
menta a Bíblia, restaura verdades pre-
ciosas, confunde doutrinas falsas)

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

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

D&C 20:8–16 (O Livro de Mórmon 
contém a plenitude do evangelho de 
Jesus Cristo)

Página de rosto e introdução do Livro 
de Mórmon

Henry B. Eyring,“Testemunha”, 
Ensign ou A Liahona, novembro de 
2011, pp. 68–71 (ver também o 
vídeo “Estudar o Livro de Mórmon”)

Jeffrey R. Holland, “Segurança para a 
Alma”, Ensign ou A Liahona, novem-
bro de 2009, pp. 88–90.

Tad R. Callister, “O Livro de Mórmon 
— Um Livro de Deus”, Ensign ou A 
Liahona, novembro de 2011, pp. 74–76

“The Iron Rod”, Hymns, nº 274

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Pense em seus sentimentos 
a respeito do Livro de 
Mórmon. Como ele a apro-
ximou de Jesus Cristo? 
Como você adquiriu um 
testemunho do Livro de 
Mórmon? Como esse 
conhecimento a ajudou 
durante a vida?

Pense nas moças de sua 
classe. Que experiências 
elas tiveram com o Livro 
de Mórmon? Como um 
testemunho de sua veraci-
dade lhes trará força 
durante a adolescência e 
no futuro?



Apresentar a Doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta semana:

• Com a classe, construa ou desenhe 
um arco com a pedra fundamental 
(ver Pregar Meu Evangelho, p. 107) e 
peça às moças que expliquem por que 
Joseph Smith afirmou que o Livro de 
Mórmon é a pedra fundamental de 
nossa religião (ver a Introdução do 
Livro de Mórmon).

• Peça às moças que reflitam sobre as 
perguntas que suas amigas têm sobre 
o Livro de Mórmon. Como dariam 
essas respostas a elas? Considere a 
possibilidade de voltar a esta ativi-
dade no fim da aula para ver o que 
elas acrescentariam a suas respostas.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar as moças a aprender sobre a importância 
do Livro de Mórmon. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em sua classe:

• Convide as moças a examinar as 
escrituras sugeridas nesse esboço e a 
página de rosto do Livro de Mórmon 
para encontrar respostas à pergunta 
“Por que precisamos do Livro de Mór-
mon?” Preste testemunho do Livro de 
Mórmon. Convide as moças a contar 
como adquiriram seu testemunho.

• Peça-lhes que expliquem por que a 
expressão “Outro Testamento de Jesus 
Cristo” é um bom subtítulo para o 
Livro de Mórmon. Convide-as a com-
partilhar uma escritura do Livro de 
Mórmon que ensine sobre Cristo ou 
testifique Dele (como 1 Néfi 10:4–6; 
Mosias 3:5–10; 3 Néfi 11:7–11). Como 
o testemunho que elas têm de Cristo 
foi fortalecido pelo Livro de Mórmon?

• Ajude as moças a fazerem uma lista 
com várias verdades que se perderam 

ou foram alteradas durante a Aposta-
sia, como a Trindade, o modo de se 
batizar e o plano de salvação. Incen-
tive as moças a encontrar escrituras 
do Livro de Mórmon que ajudem a 
esclarecer a verdade (ver, por exem-
plo, 3 Néfi 11:3–11; Morôni 8:4–26; 
Alma 34:32–35).

• Convide as moças a compartilhar 
uma escritura do Livro de Mórmon 
que as tenha influenciado ou ajudado 
a superar um desafio (ou utilize uma 
escritura que seja significativa para 
você). Por que são significativas para 
elas? Que experiências elas podem 
relatar sobre o modo como a escritura 
as influenciou? O que essas experiên-
cias nos ensinam sobre a importância 
do Livro de Mórmon?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem a importância do 
Livro de Mórmon? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Dica de ensino

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



Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Fazer um plano pessoal de ler o 
Livro de Mórmon à procura de res-
postas para a pergunta “Por que pre-
cisamos do Livro de Mórmon?” Elas 
podem relatar seus achados nas aulas 
futuras.

• Fazer o projeto relativo ao valor 
Virtude do Progresso Pessoal.

• Compartilhar seu testemunho, 
junto com um exemplar do Livro de 
Mórmon, com um amigo ou familiar.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador testificava da 
verdade e convidava Seus 
discípulos a fazer o 
mesmo. Usava de ousadia 
e simplicidade para que o 
Espírito pudesse testificar 
da verdade. Como seu tes-
temunho pode ajudar as 
moças a compreender a 
importância do Livro de 
Mórmon em sua vida e a 
fortalecer seu próprio tes-
temunho da verdade que 
ele contém?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Jeffrey R. Holland, “Segu-
rança para a Alma”, Ensign ou A Liahona, novembro de 
2009, pp. 88–90

Há 179 anos esse livro vem sendo examinado e ata-
cado, negado, esquadrinhado e criticado como tal-
vez nenhum outro livro na história religiosa 
moderna — ou talvez como nenhum outro livro em 
toda a história religiosa — e ainda assim ele resiste. 
Teorias malogradas a respeito de sua origem surgi-
ram, foram plagiadas e desapareceram: de Ethan 
Smith a Solomon Spaulding, de paranoia à geniali-
dade ardilosa. Nenhuma dessas explicações absolu-
tamente patéticas para o livro resistiu à análise, 
porque não há nenhuma outra explicação além da 
que Joseph, ainda jovem e iletrado, deu ao tradu-
zi-lo. Afirmo isso, tal como meu próprio bisavô, que 
disse simplesmente: “Nenhum homem iníquo pode-
ria escrever um livro assim, e nenhum homem bom 
o escreveria, a menos que fosse verdadeiro e que 
Deus lhe ordenasse que escrevesse”. (George Can-
non, citado em “The Twelve Apostles”, Andrew Jen-
son, ed., The Historical Record, volume 6, p. 175.)

Testifico que ninguém pode adquirir a fé plena nesta 
obra dos últimos dias — e assim encontrar a pleni-
tude de paz e consolo nesta nossa época — até que 
aceite a origem divina do Livro de Mórmon e o 
Senhor Jesus Cristo, de Quem o livro presta teste-
munho. Se alguém for tolo ou desorientado o sufi-
ciente para rejeitar as 531 páginas de um texto até 
então desconhecido, repleto de complexidade literá-
ria e semítica, sem honestamente procurar explicar a 
origem dessas páginas — especialmente sem levar 
em conta seu vigoroso testemunho de Jesus Cristo e 
o imenso impacto espiritual que esse testemunho 
exerceu sobre o que hoje são dezenas de milhões de 
leitores — então essa pessoa, eleita ou não, foi enga-
nada e, se deixar esta Igreja, será rastejando por 
cima, por baixo ou em volta do Livro de Mórmon 
para chegar à saída. Nesse sentido, o livro é o que se 

disse que o próprio Cristo seria: “uma pedra de tro-
peço, (…) e rocha de escândalo”, uma barreira no 
caminho daquele que não quer acreditar. (I Pedro 
2:8.) Testemunhas, mesmo as que, durante algum 
tempo foram hostis a Joseph, testificaram até a 
morte que tinham visto um anjo e tinham manu-
seado as placas. “Elas nos foram mostradas pelo 
poder de Deus e não do homem”, declararam elas. 
“Sabemos, portanto, com certeza, que a obra é ver-
dadeira.” (“Depoimento de Três Testemunhas”, 
Livro de Mórmon.) (…)

Peço que meu testemunho do Livro de Mórmon e 
tudo o que ele implica, proferido aqui hoje, sob meu 
próprio juramento e ofício, seja registrado pelos 
homens na Terra e pelos anjos no céu. Acredito que 
ainda me restem alguns anos em meus “últimos 
dias”, mas mesmo que isso não aconteça, quero que 
fique absolutamente claro quando eu me colocar 
diante do tribunal de Deus que declarei ao mundo, 
na linguagem mais direta da qual sou capaz, que o 
Livro de Mórmon é verdadeiro, que ele surgiu da 
maneira que Joseph disse que surgiu e que foi dado 
para trazer felicidade e esperança aos fiéis no labor 
destes últimos dias.



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

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

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

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

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

Regras de Fé 1:5 (O sacerdócio é con-
ferido pela imposição de mãos por 
alguém que possua autoridade)

Jeffrey R. Holland, “Nossa Caracterís-
tica Mais Marcante”, Ensign ou A Lia-
hona, maio de 2005, pp. 43–45

Vídeo: “Restauração do Sacerdócio” 
(sem download disponível)

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

De que maneira nossa afir-
mação de que possuímos a 
autoridade do sacerdócio 
torna os santos dos últi-
mos dias singulares? 
Como o sacerdócio tem 
abençoado sua vida?

O que as moças já sabem 
sobre a restauração do 
sacerdócio? Como você 
pode ajudá-las a com-
preender as bênçãos que 
receberam por causa da 
restauração do sacerdócio?



Apresentar a Doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Mostrar às moças a gravura Moisés 
Concede o Sacerdócio a Aarão (ver 
Livro de Gravuras do Evangelho, 15) e a 
gravura de um jovem a ser ordenado 
ao sacerdócio (ver Livro de Gravuras do 
Evangelho, 106) Quais semelhanças 

percebem nessas gravuras? Que ver-
dades do evangelho elas ilustram?

• Convide as moças a dizerem o que 
sabem sobre a restauração do sacerdó-
cio. De que maneira o sacerdócio 
abençoou a vida delas?

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar as moças a aprender sobre a restauração do 
sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor 
funcionem em sua classe:

• Escreva no quadro várias escrituras 
sobre como e por que o sacerdócio foi 
restaurado (como D&C 13; 27:12–13; 
Joseph Smith—História 1:66–72; 
Regras de Fé 1:5). Convide as moças a 
ler as escrituras, individualmente ou 
em pequenos grupos, e escrever no 
quadro um resumo de cada passa-
gem. O que essas escrituras ensinam 
às moças sobre a restauração do sacer-
dócio? Como a restauração do sacer-
dócio influenciou sua vida?

• Divida o discurso “Nossa Caracte-
rística Mais Marcante” do Élder 
Jeffrey R. Holland entre as moças. 
Peça às moças que pesquisem suas 
seções do discurso, procurando res-
postas às perguntas “Como o sacerdó-
cio é conferido?” e “Por que o 
sacerdócio é conferido assim?” Como 
parte desse debate, convide as moças 
a ler Hebreus 5:4 e Regras de Fé 1:5. 
Por que é importante que as moças 
saibam a respeito da restauração do 
sacerdócio?

• Mostre gravuras que retratem even-
tos da restauração do sacerdócio (ver 
Livro de Gravuras do Evangelho 93–95) 
ou assista ao vídeo “A Restauração do 
Sacerdócio”. Peça às moças que identi-
fiquem os participantes-chave nesses 
eventos (como Joseph Smith, João 
Batista e Elias) e que leiam as escritu-
ras relacionadas a esses eventos (como 
sugerido neste esboço). Peça às moças 
que discutam como a restauração do 
sacerdócio pode abençoar a vida delas 
agora e no futuro. Como o sacerdócio 
abençoa as mulheres e as mães?

• Com permissão do bispo, convide o 
pai de uma das moças ou outro porta-
dor do sacerdócio para visitar a classe 
e compartilhar sua linha de autori-
dade com as moças e explicar o que é 
uma linha de autoridade. O que a 
linha de autoridade ensina às moças 
sobre a restauração do sacerdócio? 
Preste testemunho da restauração do 
sacerdócio e convide as moças para 
prestar seu testemunho.

Dica de ensino

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



Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem a restauração do 
sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Falar com um amigo ou membro 
da família que possua o sacerdócio e 
perguntar a ele sobre sua experiência 
ao receber o sacerdócio.

• Oferecer-se para dar uma mensa-
gem na noite familiar sobre a restau-
ração do sacerdócio.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador ensinou Seus 
seguidores ajudando-os a 
ver exemplos de Seus ensi-
namentos em sua vida 
cotidiana. Ele contava his-
tórias e parábolas simples 
e dava exemplos da vida 
real que faziam sentido 
para eles. Que exemplos 
você pode usar para ensi-
nar às moças sobre a res-
tauração do sacerdócio e 
como o sacerdócio age em 
sua vida?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Jeffrey R. Holland, “Nossa 
Característica Mais Marcante”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2005, pp. 43–45

Em maio de 1829, enquanto traduzia o Livro de 
Mórmon, Joseph Smith encontrou uma referência ao 
batismo. Discutiu o assunto com seu escrevente, Oli-
ver Cowdery, e os dois suplicaram sinceramente ao 
Senhor sobre a questão. Oliver escreveu: “Suplica-
mos do fundo da alma em vigorosa oração para 
sabermos como poderíamos obter as bênçãos do 
batismo e do Santo Espírito. (…) Buscamos diligente-
mente (…) a autoridade do santo sacerdócio e o poder 
para administrar nesse sacerdócio”. (Citado em Richard 
Lloyd Anderson, “The Second Witness of Priesthood 
Restoration”, Improvement Era, setembro de 1968, p. 
20; grifo do autor.)

Em resposta àquela “vigorosa oração”, apareceu 
João Batista, restaurando as chaves e os poderes do 
Sacerdócio Aarônico que nossos rapazes nesta con-
gregação receberam. Poucas semanas depois, Pedro, 
Tiago e João retornaram para restaurar as chaves e 
os poderes do Sacerdócio de Melquisedeque, inclu-
sive as chaves do apostolado. Depois disso, quando 
se construiu um templo ao qual outros mensageiros 
celestiais poderiam vir, ocorreu em 3 de abril de 
1836 um equivalente moderno daquele antigo 
Monte da Transfiguração, algo que faz parte do que 
o Presidente Hinckley chamou certa vez de “Cas-
cata de Kirtland” de revelações, em que o próprio 
Salvador, além de Moisés, Elias, o profeta, e Elias 
apareceram em glória ao Profeta Joseph Smith e 
Oliver Cowdery e conferiram àqueles homens as 
chaves e os poderes de suas respectivas dispensa-
ções. Essa visita foi então concluída com a vigorosa 

declaração: “Portanto, as chaves desta dispensação 
são confiadas a vossas mãos”. (D&C 110:16; ver 
também vv. 1–15.)

Não é de se admirar que o Profeta Joseph tenha 
incluído naquelas sucintas e eloquentes regras de 
[nossa] fé: “Cremos que um homem deve ser cha-
mado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, 
por quem possua autoridade, para pregar o Evangelho e 
administrar suas ordenanças”. (Regras de Fé 1:5; 
grifo do autor.) Fica claro que para agir com autori-
dade divina é preciso muito mais do que um simples 
contrato social. Isso não pode ser criado por treina-
mento teológico ou outorgado pela congregação. 
Não, no trabalho autorizado de Deus é preciso haver 
um poder maior do que aquele que existe nos bancos 
de igreja, nas ruas ou nos seminários (fato que mui-
tos estudiosos sinceros de religião já sabiam e admi-
tiam abertamente gerações antes da Restauração).

É verdade que algumas poucas pessoas da época não 
desejavam que seus ministros alegassem ter autori-
dade divina, mas a maioria das pessoas ansiava pelo 
sacerdócio sancionado por Deus e ficavam frustradas 
tentando encontrá-lo. (Ver David F. Holland, “Priest, 
Pastor, Power”, Insight, outono de 1997, pp. 15–22, 
para uma análise minuciosa das questões referentes 
ao sacerdócio na América, na época da Restauração.) 
Considerando-se isso, a restauração revelada da 
autoridade do sacerdócio por meio de Joseph Smith 
deveria ter aliviado séculos de angústia daqueles 
que sentiam o que o famoso Charles Wesley teve a 
coragem de dizer. Divergindo eclesiasticamente de 
seu irmão mais famoso John no tocante à decisão 
deste último de ordenar sem autoridade para fazê-lo, 
Charles escreveu com certa ironia:



Recursos Selecionados

Quão facilmente se criam bispos
Pelo capricho de homens ou mulheres:
Wesley impôs as mãos sobre a cabeça de Coke,
Mas quem impôs as mãos na cabeça dele?
(Citado em c. Beaufort Moss, The Divisions of 
Christendom: A Retrospect, sem data, p. 22.)

Como resposta a esse desafio, nós, da Igreja restau-
rada de Jesus Cristo podemos traçar as origens da 
autoridade do sacerdócio exercida pelo mais novo 
diácono da ala, a do bispo (seu presidente) e a do 
profeta (que preside todos nós). As origens dessa 
autoridade podem ser traçadas em uma cadeia inin-
terrupta até o ministério dos anjos enviados pelo 
próprio Filho de Deus e que trouxeram essa dádiva 
incomparável do céu.



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. O que 
você sente que será mais significativo para as moças a quem você ensina?

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

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

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

Joseph Smith—História 1:1–25 (Deus, 
o Pai, e Jesus Cristo apareceram a 
Joseph Smith em resposta a sua 
oração)

Henry B. Eyring, “Um Testemunho 
Duradouro da Missão do Profeta 
Joseph”, Ensign ou A Liahona, novem-
bro de 2003, pp. 89–92

Tad R. Callister, “Joseph Smith — O 
Profeta da Restauração”, Ensign ou A 
Liahona, novembro de 2009, pp. 35–37

“A Restauração do Evangelho de 
Jesus Cristo por intermédio de Joseph 
Smith”, Pregar Meu Evangelho, 2004, 
pp. 36–37

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

Vídeo: “Joseph Smith: O Profeta da 
Restauração”, História da Igreja (con-
junto de 3 DVDs); também na Internet 
no formato wmv ou mp4 (sem down-
load disponível)

“Hoje, ao Profeta Louvemos”, Hinos, 
nº 14.

De que maneira sua vida 
tem sido abençoada pelas 
verdades restauradas por 
meio de Joseph Smith? 
Como você adquiriu seu 
testemunho de Joseph 
Smith? Como você pode 
incentivar as moças a 
adquirirem um testemu-
nho por si mesmas?

Como o estudo da vida, do 
testemunho e do sacrifício 
de Joseph Smith pode for-
talecer o testemunho de 
cada uma das moças de 
sua classe? Como o fato de 
ouvir o testemunho de 
outras pessoas pode 
ajudar?



Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Apresentar a Doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Antes da aula, convide algumas 
moças a virem preparadas para dizer 
algo que Deus restaurou, por intermé-
dio de Joseph Smith, e para comparti-
lhar seu testemunho sobre a missão 
de Joseph Smith como profeta.

• Escreva no quadro: “Joseph Smith é 
importante porque _________”. Peça 
às moças que completem a frase. No 
fim da aula, peça às moças que vol-
tem a completar a frase com algo a 
mais que tenham aprendido na lição.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar as moças a aprender sobre a missão divina 
de Joseph Smith. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Peça que cada moça faça uma lista 
das coisas que ela aprende quando lê 
a respeito de Joseph Smith em Sempre 
Fiéis (páginas 106–107) ou Doutrina e 
Convênios 135:3. Peça a cada moça 
que compartilhe um item de sua lista 
e explique por que isso é significativo 
para ela.

• Com a classe, cantem um hino 
sobre Joseph Smith (use o índice por 
assunto no fim do hinário para encon-
trar um hino). O que esse hino ensina 
às moças sobre Joseph Smith e a Res-
tauração? Deixe as moças externarem 
seus sentimentos e seu testemunho 
sobre o Profeta.

• Peça às moças que leiam sobre a 
Primeira Visão de Joseph Smith em 
Joseph Smith—História 1:7–25 à pro-
cura de verdades do evangelho que 
encontraram no relato (como verda-
des sobre a natureza de Deus, o poder 
da oração ou a Grande Apostasia). 
Como essas verdades afetam nossa 
vida?

• Peça às moças que imaginem uma 
amiga de outra religião perguntando-
lhes: “Por que Joseph Smith é tão 
importante em sua Igreja?” Convi-
de-as a procurar possíveis respostas a 
essa pergunta no vídeo “Joseph 
Smith: O Profeta da Restauração” 
(wmv ou mp4) ou o discurso do Élder 

Dica de ensino

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



Tad E. Callister “Joseph Smith — O 
Profeta da Restauração”.

• Mostre várias gravuras que ilus-
trem eventos da vida de Joseph Smith 
(ver Livro de Gravuras do Evangelho, 
89–97). Peça às moças que descrevam 

os eventos ilustrados. Se possível, aju-
de-as a encontrar escrituras que des-
crevam o acontecimento (no início do 
Livro de Gravuras do Evangelho há 
sugestões de escrituras possíveis). 
Convide algumas delas a comparti-
lhar seu testemunho de Joseph Smith.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem o papel de Joseph 
Smith na Restauração do evangelho? Quais são os sentimentos ou as impressões que 
elas têm? Elas têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse 
assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Escrever seu testemunho de Joseph 
Smith no diário.

• Prestar testemunho a familiares.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava Seus 
discípulos a testificarem da 
veracidade de Seus ensina-
mentos. Ele prometeu que 
o Espírito os ajudaria a 
saber quando prestar teste-
munho e o que dizer. 
Como você pode convidar 
as moças a reconhecerem 
ocasiões em que são inspi-
radas pelo Espírito a com-
partilhar seu testemunho?



Recursos Selecionados

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

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

À medida que Joseph Smith se provava digno, ele 
recebia uma missão divina como profeta de Deus. 
Por intermédio dele, o Senhor realizou uma obra 

maravilhosa e um assombro que incluíram trazer à 
luz o Livro de Mórmon, a restauração do sacerdó-
cio, a revelação de preciosas verdades do evange-
lho, a organização da verdadeira Igreja de Jesus 
Cristo e o estabelecimento da obra nos templos. Em 
27 de junho de 1844, Joseph e seu irmão Hyrum 
foram assassinados em um ataque de uma multidão 
armada. Eles selaram seu testemunho com o pró-
prio sangue. 

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



ABRIL: A APOSTASIA E A RESTAURAçÃO

Por que a Primeira Visão  
é importante?
Na Primavera de 1820, Deus, o Pai e Seu Filho, Jesus Cristo, apareceram ao 
Profeta Joseph Smith. Essa visão, que marcou o início da Restauração do evan-
gelho, é o acontecimento mais importante desde a Ressurreição de Jesus Cristo. 
A oração humilde de Joseph Smith levou à restauração de verdades do evange-
lho, da autoridade do sacerdócio e das ordenanças de salvação. “Essa revelação 
responde a todos os questionamentos (…) com relação a Deus e Sua personali-
dade divina. (…) Fica manifesto seu interesse na humanidade por meio da 
autoridade delegada ao homem. Fica garantido o futuro do trabalho. Essas e 
outras verdades gloriosas são esclarecidas por essa gloriosa primeira visão” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: David O. McKay, 2003, p. 101).

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude, em espírito de oração, as escrituras e os recursos abaixo, ou 
outros à sua escolha. O que você sente que será mais significativo para as moças a quem 
você ensina?

Joseph Smith—História 1:11–19, 24–25

Vídeo: “A Restauração”

Dieter F. Uchtdorf, “Os Frutos da Pri-
meira Visão”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2005, pp. 36–38

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

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

Como o estudo da Pri-
meira Visão pode aumen-
tar o testemunho de cada 
moça em sua classe? Como 
você pode ajudar as moças 
a compreender o signifi-
cado desse grande evento?



• Mostre uma gravura da Primeira 
Visão. Peça a alguém da classe que 
descreva brevemente o que está acon-
tecendo na gravura. Convide as 
moças a ponderar o significado desse 
acontecimento por alguns instantes. 
Peça-lhes que procurem durante a 
lição ideias que vão ajudá-las a 

compreender a importância da Pri-
meira Visão.

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

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo pode ajudar as moças a aprender sobre a Primeira 
Visão de Joseph Smith. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em sua classe:

• Convide as moças a escrever algu-
mas das bênçãos que receberam por 
causa da Primeira Visão. Peça-lhes que 
procurem outras bênçãos da Primeira 
Visão, ao lerem os últimos dez pará-
grafos do discurso do Presidente Die-
ter F. Uchtdorf, “Os Frutos da Primeira 
Visão”. Convide-as a compartilhar o 
que encontraram e seus sentimentos 
sobre a importância da Primeira Visão.

• Em classe, leiam sobre a Primeira 
Visão de Joseph Smith em Joseph 
Smith—História 1:7–20. Convide as 
moças a procurar verdades que pode-
mos aprender com a experiência de 
Joseph (por exemplo, o Pai e o Filho 
são seres reais, separados; Satanás e 
seu poder são reais, mas o poder de 
Deus é maior; Deus nos ouve e res-
ponde às orações; a revelação não 
cessou). Peça a uma moça que escreva 
as verdades no quadro. Como essas 
verdades são diferentes daquilo que 
outras religiões acreditam? Como 
nossa vida seria diferente se nós não 
soubéssemos essas coisas?

• Convide as moças a ler silenciosa-
mente e refletir sobre a Primeira Visão 

de Joseph Smith e seu testemunho em 
Joseph Smith—História 1:11–19, 24–25 
(ou assista ao vídeo “A Restauração”). 
Peça-lhes que pensem sobre por que a 
Primeira Visão é significativa na his-
tória do mundo. Por que é importante 
para nós, individualmente? Compar-
tilhe seu testemunho sobre a impor-
tância da Primeira Visão e convide as 
moças a compartilhar seus pensamen-
tos e testemunhos.

• Convide as moças a analisar os rela-
tos das escrituras sobre Deus, o Pai, e 
Jesus Cristo, que Se manifestaram 
para as pessoas na Terra (tais como 
Mateus 3:13–17; Atos 7:54–60; 3 Néfi 
11:3–10). Você também pode mostrar 
gravuras desses acontecimentos (ver 
Livro de Gravuras do Evangelho, pp. 35, 
63 e 82). Peça-lhes que façam um 
resumo de cada relato. Depois, convi-
de-as a ler Joseph Smith—História 
1:17 (ver Livro de Gravuras do Evange-
lho, p. 90). Como a Primeira Visão de 
Joseph Smith foi semelhante a essas 
manifestações? Como foi diferente? 
Convide as moças para que digam por 
que a Primeira Visão é importante 
para elas.

Dica de ensino

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



Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem melhor a Primeira 
Visão de Joseph Smith? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Escrever no diário seu testemunho 
sobre a Primeira Visão de Joseph 
Smith.

• Compartilhar seu testemunho da 
Primeira Visão com a família.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava 
Seus discípulos a testifica-
rem da veracidade de Seus 
ensinamentos. Quando o 
faziam, o Espírito tocava-
lhes o coração. Como 
podemos incentivar as 
moças a prestar testemu-
nho umas às outras?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Dieter F. Uchtdorf, “Os 
Frutos da Primeira Visão”, Ensign ou A Liahona, maio 
de 2005, pp. 36–38

É assim que a Primeira Visão de Joseph Smith aben-
çoa nossa vida pessoal, a vida de nossa família e, 
por fim, toda a humanidade: Passamos a acreditar 
em Jesus Cristo por meio do testemunho do Profeta 
Joseph Smith. Os profetas e apóstolos ao longo da 
história da humanidade tiveram manifestações divi-
nas semelhantes às de Joseph. Moisés viu Deus face 
a face e aprendeu que era filho de Deus, “à seme-
lhança de Seu Unigênito” (ver Moisés 1:1–6). O 
Apóstolo Paulo testificou que Jesus Cristo ressurreto 
lhe apareceu na estrada para Damasco e fez dele um 
de Seus grandes missionários (ver Atos 26:9–23). 
Ouvindo o testemunho de Paulo dessa visão celeste 
durante o julgamento em Cesareia, o poderoso rei 
Agripa admitiu: “Por pouco me queres persuadir a 
que me faça cristão” (Atos 26:28).

E houve muitos outros profetas antigos que também 
prestaram um vigoroso testemunho de Cristo. Todas 
essas manifestações, antigas e modernas, conduzem 
os que creem à única fonte divina de toda retidão e 
esperança, que é Deus, nosso Pai Celestial, e Seu 
Filho Jesus Cristo.

Deus falou a Joseph Smith com o propósito de aben-
çoar todos os filhos de Deus com Sua misericórdia e 
amor, mesmo em épocas de incertezas e inseguran-
ças, de guerras e rumores de guerras, de desastres e 
calamidades naturais e pessoais. O Salvador disse: 
“Eis que meu braço de misericórdia está estendido 
para vós e aquele que vier, eu o receberei” (3 Néfi 
9:14) e todos os que aceitam esse convite serão 
“envolvidos pela incomparável generosidade de seu 
amor” (Alma 26:15).

Por meio de nossa fé no testemunho pessoal do Pro-
feta Joseph e na realidade da Primeira Visão, por 
meio do estudo e da oração fervorosa e sincera sere-
mos abençoados com uma fé firme no Salvador do 
mundo, que falou a Joseph “na manhã de um belo e 
claro dia, no início da primavera de 1820” (Joseph 
Smith—História 1:14). (…)

Por meio de seu trabalho e sacrifício, tenho hoje 
uma verdadeira compreensão de nosso Pai Celestial 
e de Seu Filho, nosso Redentor e Salvador, Jesus 
Cristo, e sinto o poder do Espírito Santo e conheço o 
plano do Pai Celestial para nós, Seus filhos. Para 
mim, esses são verdadeiramente os frutos da Pri-
meira Visão.



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Maio: Os Profetas e a Revelação

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

Os esboços desta unidade ajudarão cada moça a aprender a reconhecer a voz do 
Senhor quando Ele fala ao coração e à mente por meio das escrituras, dos profetas e 
apóstolos vivos e da revelação pessoal pelo Espírito Santo. Ajude as moças a aprender 
a amar a palavra do Senhor e a confiar nela ao enfrentarem provações e terem que 
tomar decisões difíceis — agora e no futuro — elas irão naturalmente buscar orienta-
ção por meio das escrituras, da oração e das palavras dos profetas vivos.

Esboços de aprendizado

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

Por que é importante ouvir e seguir os profetas vivos?
Como posso receber revelação pessoal?
Como posso tornar minhas orações mais significativas?
Por que é importante estudar as escrituras?
Como posso fortalecer meu testemunho?
Como a bênção patriarcal pode ajudar-me?

Mutual

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

da Mutual. Trabalhe com as presidências de classe na 
seleção e no planejamento de atividades adequadas 
para reforçar o que as moças aprendem no domingo.

Progresso Pessoal

As seguintes atividades do Progresso Pessoal estão rela-
cionadas às lições dessa unidade:

• Experiência 1 com o valor Fé

• Experiência 2 com o valor Valor Individual

• Experiência 5 com o valor Escolhas e 
Responsabilidades

• Projeto com o valor Virtude



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. O que você sente inspi-
rada a compartilhar com as moças?

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

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

Thomas S. Monson, “Crer, Obedecer e 
Perseverar”, A Liahona, maio de 2012, 
p. 126

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

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

“Profetas”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 140–141

Vídeo: “Precisamos de Profetas 
Vivos”

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Que conselhos dados pelos 
profetas vivos você já apli-
cou em sua vida? Como foi 
abençoada por seguir esses 
conselhos?

Por que é importante que 
as moças de sua classe 
tenham um testemunho 
dos profetas vivos? Como 
você pode ajudá-las a per-
ceber o privilégio que é ter 
profetas vivos para guiá-
las em nossos dias?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Pergunte às moças como responde-
riam se um(a) amigo(a) de outra reli-
gião perguntasse que conselho o 
profeta deu aos jovens. Em classe, 
leiam o primeiro parágrafo da “Men-
sagem da Primeira Presidência” em 
Para o Vigor da Juventude. Pergunte às 
moças por que sentem que é impor-
tante ouvir e seguir o profeta vivo.

• Convide as moças a citar uma his-
tória do Livro de Mórmon que ilustre 
a necessidade de ouvir e seguir o pro-
feta vivo. Alguns exemplos podem 
incluir histórias sobre Leí, o rei Benja-
mim, Abinádi ou Samuel, o lamanita. 
O que elas aprenderam com essas his-
tórias? Que experiências de obediên-
cia pessoal aos conselhos do profeta 
elas podem contar?

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender a importância de seguir os 
profetas vivos. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Dê a cada moça uma das escrituras 
sugeridas neste esboço e peça-lhes 
que procurem motivos pelos quais 
precisamos de um profeta e as bên-
çãos resultantes de seguir o profeta. 
Convide as moças a externar seus 
pensamentos. Conte uma experiência 
pessoal na qual você seguiu os conse-
lhos do profeta e testifique sobre o 
que aprendeu ao fazê-lo. Convide as 
moças a compartilhar suas próprias 
experiências.

• Divida as moças em três grupos e 
peça a cada grupo que estude uma 
parte do discurso do Presidente Mon-
son para as moças “Crer, Obedecer e 
Perseverar”. Por exemplo, um grupo 
poderia estudar seu conselho para 
crer, outro poderia estudar seu conse-
lho para obedecer e outro estudar seu 
conselho para perseverar. Peça a uma 

moça de cada grupo que relate à 
classe o que aprenderam e por que 
isso é importante para as moças hoje 
em dia.

• Mostre fotografias da Primeira Pre-
sidência e do Quórum dos Doze 
Apóstolos (como as que aparecem na 
edição da conferência geral das revis-
tas Ensign ou A Liahona). Preste teste-
munho de que todos esses homens 
são profetas, videntes e reveladores. 
Peça às moças que façam no quadro 
uma lista de conselhos dados pelos 
profetas vivos (traga exemplares da 
edição da última conferência geral da 
revista A Liahona para ajudá-las a 
recordar os conselhos dos profetas). 
Como o fato de seguir esses conselhos 
abençoa a vida delas e de sua família?

• Dê um cartãozinho a cada moça. 
Convide as moças a ler um 

Dica de ensino

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



dos discursos recentes do Presidente 
Monson e encontrar uma frase que 
gostariam de escrever no cartão para 
levar para casa e deixar exposta em 
seu quarto ou guardar nas escrituras. 
Peça-lhes que informem qual foi a 
frase e por que a escolheram.

• Mostre o vídeo “Nós Precisamos de 
Profetas Vivos” ou leiam juntas “Pro-
fetas” em Sempre Fiéis. Convide as 
moças a procurar motivos pelos quais 
é importante ouvir e seguir os profe-
tas vivos. Convide-as a compartilhar 

o que encontraram. Convide as moças 
a prestar testemunho do profeta.

• Dê a cada moça uma cópia do dis-
curso do Élder Claudio R. M. Costa, 
“Obediência aos Profetas”, e peça a 
ela que escolha e leia sobre um ou 
mais dos 14 princípios descritos pelo 
Élder Costa. Peça às moças que rela-
tem à classe o princípio que escolhe-
ram, e o que ele ensina a respeito de 
seguir os profetas vivos. Por que as 
moças sentem que esses princípios 
são importantes para nós como mem-
bros da Igreja?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem a necessidade de pro-
fetas vivos? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletir sobre como viverão o que aprenderam hoje. Peça a algumas 
que contem o que sentem inspiradas a fazer.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador fazia pergun-
tas àqueles a quem ensi-
nava e dava-lhes 
oportunidades de fazer 
suas próprias perguntas. 
Que perguntas você pode 
fazer para ajudar as moças 
a pensar nos profetas vivos 
e ter sentimentos profun-
dos em relação a eles? 
Como você pode demons-
trar que está interessada 
em suas respostas?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Thomas S. Monson, 
“Crer, Obedecer e Perseverar”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2012, pp. 126–129

Primeiro, quero mencionar um sinal que é básico e 
essencial: creiam. Creiam que são filhas do Pai Celes-
tial, que Ele as ama e que vocês estão aqui para atin-
gir um propósito glorioso, que é alcançar sua 
salvação eterna. Creiam que o fato de permanece-
rem firmes e fiéis às verdades do evangelho é algo 
de vital importância. Testifico a vocês que é!

Minhas jovens amigas, creiam nas palavras que 
vocês dizem todas as semanas, ao recitar o tema das 
Moças. Pensem no significado dessas palavras. Há 
verdade nelas. Esforcem-se sempre para viver os 
valores nelas estabelecidos. Creiam, como declara o 
tema, que, se aceitarem e agirem de acordo com 
esses valores, estarão preparadas para fortalecer o 
lar e a família, fazer e cumprir convênios sagrados, 
receber as ordenanças do templo e, por fim, desfru-
tar as bênçãos da exaltação. Essas são belas verda-
des do evangelho e, pelo cumprimento delas, vocês 
serão mais felizes aqui nesta vida e no futuro do que 
seriam se as ignorarem. (…)

Em seguida, moças, peço-lhes que obedeçam. Obede-
çam a seus pais. Obedeçam às leis de Deus. Elas nos 
foram dadas por um Pai Celestial amoroso. Se forem 
cumpridas, nossa vida será mais plena de realiza-
ções, menos complicada. Nossos desafios e proble-
mas serão mais fáceis de suportar. Receberemos as 
bênçãos prometidas pelo Senhor. Ele disse: “O 
Senhor requer o coração e uma mente solícita; e os 
que são solícitos e obedientes comerão do bem da 
terra de Sião nestes últimos dias”. (D&C 64:34) (…)

Jovens preciosas, façam com que todas as decisões 
que pretendem tomar passem no seguinte teste: “O 
que isso faz para mim? O que isso faz por mim?” E 
que seu código de conduta não enfatize a pergunta: 
“O que os outros vão pensar?” mas, sim: “O que vou 
pensar de mim mesma?” Sejam influenciadas por essa 
voz mansa e delicada. Lembrem-se de que alguém, 
com autoridade, impôs as mãos sobre sua cabeça no 
momento de sua confirmação e disse: “Recebe o Espí-
rito Santo”. Abram o coração, sim, a própria alma, 
para o som daquela voz especial que testifica a ver-
dade. Conforme prometeu o profeta Isaías: “E os teus 
ouvidos ouvirão a palavra (…) dizendo: Este é o cami-
nho, andai nele”. (Isaías 30:21) (…)

Por fim, peço que perseverem. O que significa perse-
verar? Amo esta definição: suportar com coragem. Tal-
vez seja necessário ter coragem para crer. Poderá ser 
necessário tê-la, também, para obedecer. Sem 
dúvida, será exigido que perseverem até o dia em 
que deixarem esta existência mortal.

Conversei, ao longo dos anos, com muitas pessoas 
que me disseram: “Tenho tantos problemas, tantas 
preocupações sérias. Estou sobrecarregado com os 
desafios da vida. O que posso fazer?” Eu lhes dei, 
como agora lhes dou, esta sugestão específica: bus-
quem auxílio celeste um dia por vez. A vida a longo 
prazo é árdua, mas a curto prazo é fácil. Todos 
podemos ser fiéis por um único dia — e depois por 
mais um, e mais outro depois daquele — até que 
tenhamos vivido uma vida inteira guiados pelo 
Espírito, uma vida inteira próximos do Senhor, uma 
vida inteira de boas ações e de retidão. O Salvador 
prometeu: “Confiai em mim e perseverai até o fim e 
vivereis; porque àquele que perseverar até o fim, 
darei vida eterna”. (3 Néfi 15:9.)



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

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

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

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

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

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

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

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

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

“Revelação”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 155–159

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

“Santo Espírito de Deus”, Hinos, nº 80

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

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

A seu ver, por que é 
importante que as moças 
de sua classe aprendam a 
receber revelação pessoal? 
Como você vai ajudá-las a 
aprender a reconhecer a 
revelação pessoal?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta semana:

• Peça às moças que leiam  ou can-
tem as três estrofes de “Santo Espírito 
de Deus” (Hinos, nº 80) e procurem 
palavras que descrevam como o Espí-
rito Santo fala conosco. Quais são 
algumas outras palavras em que as 
moças podem pensar que descrevam 
como o Espírito Santo Se comunica 
conosco?

• Escreva no quadro “Sei que estou 
recebendo revelação pessoal ao 
____________”. Pergunte às moças 
como completariam essa frase. Convi-
de-as a continuar a ponderar essa 
declaração durante a aula e procurar 
respostas adicionais.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender como receber revelação 
pessoal. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor 
funcionem em sua classe:

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

• Escreva no quadro as escrituras 
sugeridas neste esboço. Peça a cada 
moça que leia uma delas e identifique 
o que ensina sobre como o Espírito 
Santo pode comunicar-Se conosco. 
Peça que as moças escrevam no qua-
dro, ao lado da referência da escritura, 
o que encontraram. Convide-as a 
compartilhar quaisquer experiências 
que tiveram em que o Espírito Santo 
falou a elas em uma das seguintes 
maneiras.

• Faça uma cópia do gráfico nas 
páginas 99–100 de Pregar Meu Evange-
lho para cada moça. Convide-a a ana-
lisar o gráfico e sua descrição de como 
o Espírito Santo Se comunica conosco. 
Convide as moças a escrever sobre 
uma ocasião em que tiveram os senti-
mentos, pensamentos ou as impres-
sões descritas no quadro. Convide 
algumas delas a compartilhar com o 
restante da classe o que escreveram.

Dica de ensino

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



• Convide as moças a ler a seção inti-
tulada “Padrões de Revelação”, do 
discurso do Élder David A. Bednar, 
“O Espírito de Revelação” ou assista 
ao vídeo “Padrões de Luz: O Espírito 
de Revelação”. Peça a elas que identi-
fiquem frases que expliquem como o 
Espírito Santo Se comunica conosco. 
Por que é importante para as moças 
entender como o Espírito Santo Se 
comunica? Como Ele pode ajudar 
com as decisões importantes que 
devemos tomar? Peça às moças que 
enumerem algumas decisões impor-
tantes que precisarão tomar nos próxi-
mos anos. Com a permissão do bispo, 

convide mulheres exemplares da ala 
para contar como buscaram revelação 
pessoal para tomar decisões 
semelhantes.

• Mostre o vídeo “Ouvir Sua Voz”, e 
peça às moças que atentem para as 
coisas que os jovens neste vídeo fize-
ram para preparar-se para receber 
revelação pessoal. Quais são algumas 
outras maneiras de nos preparar? (ver 
3 Néfi 17:2–3; D&C 9:7–8). Incentive 
as moças a aceitar o desafio que os 
jovens no vídeo aceitaram e convi-
de-as a compartilhar suas experiên-
cias em uma aula futura.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor como 
receber revelação pessoal? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? 
Elas têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Concluir a experiência 5 com o 
valor Escolhas e Responsabilidades 
do Progresso Pessoal.

• Anotar especificamente os sussur-
ros do Espírito ou as impressões que 

receberem durante a semana e pô-los 
em prática. Registrar no diário as bên-
çãos recebidas e o que aconteceu 
quando seguiram a inspiração.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava 
Seus seguidores a agir com 
fé e a viver as verdades 
que Ele ensinava. Concen-
trava-Se em ajudar Seus 
seguidores a viver o evan-
gelho de todo o coração 
proporcionando-lhes expe-
riências de aprendizado 
marcantes. Como você 
pode ensinar as moças a 
agir com fé e a viver as 
verdades que aprendem?



Recursos Selecionados

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

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

Uma luz acendida em um quarto escuro é como rece-
ber uma mensagem de Deus rápida, completa e inte-
gralmente. Muitos de nós já vivenciamos esse padrão 
de revelação ao recebermos respostas a orações sin-
ceras ou proteção e orientação necessárias, de acordo 
com a vontade de Deus e a Seu tempo. Descrições de 
tais manifestações imediatas e intensas encontram-se 
nas escrituras, na história da Igreja e são evidencia-
das na vida de muitos. De fato, tais milagres podero-
sos ocorrem. No entanto, esse padrão de revelação 
tende a ser mais raro e incomum.

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

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

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

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



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude estes recursos em espírito de oração. O que você gostaria que as 
moças aprendessem sobre a oração?

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

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

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

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

Guia para Estudo das Escrituras,  
“Oração”, pp. 152–153

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

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

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

Que experiências significa-
tivas você já teve com a 
oração? O que essas expe-
riências lhe ensinaram 
sobre a comunicação com 
o Pai Celestial? O que você 
tem feito para tornar suas 
orações mais 
significativas?

Quando você ouviu as 
moças de sua classe orar? 
Como pode ajudá-las a 
tornar suas orações mais 
significativas? Como o fato 
de compreender a maneira 
de se comunicar com o Pai 
Celestial pode ajudá-las 
agora e no futuro?



• Em classe, cantem ou leiam hinos 
sobre a oração (use o índice no final 
do hinário para encontrar um hino 
adequado). O que as moças aprendem 
sobre a oração nesses hinos?

• Peça às moças que façam uma lista 
das maneiras pelas quais nos comuni-
camos com as pessoas. De que forma 
esses métodos de comunicação são 
semelhantes à oração? Em que dife-
rem? Que dúvidas as moças têm sobre 
a oração?

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender como tornar suas orações 
mais significativas. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Peça às moças que achem nas escri-
turas um exemplo de oração que elas 
considerem inspiradora (se necessá-
rio, sugira que leiam as escrituras 
relacionadas neste esboço). Peça-lhes 
que relatem o que encontraram e o 
que aprenderam sobre a oração com o 
exemplo.

• Designe a cada moça uma escritura 
a respeito da oração (como as sugeri-
das neste esboço). Peça que as moças 
escrevam um princípio sobre a oração 
que aprenderam nas escrituras e um 
exemplo desse princípio em sua vida 
ou na vida de outros. Convide-as a 
compartilhar com outra moça da 
classe o que escreveram. O que as 
moças aprendem umas com as outras 
que pode ajudá-las a tornar suas ora-
ções mais significativas?

• Dê a cada moça uma parte de um 
dos discursos do Élder David A. Bed-
nar sugeridos neste esboço. Convi-
de-as a sublinhar conselhos práticos 
dados pelo Élder Bednar para nos aju-
dar a tornar 

nossas orações mais significativas. 
Convide-as a compartilhar o que 
encontraram. Em seguida, convide-as 
a imaginar que estão ensinando 
alguém a orar. O que elas ensinariam 
e como o fariam? Considere a possibi-
lidade de utilizar a dramatização 
como recurso didático.

• Divida os capítulos 17, 18, ou 19 de 
3 Néfi, entre as moças. Peça às moças 
que leiam sua parte e compartilhem o 
que aprenderam a respeito da oração, 
do exemplo e dos ensinamentos de 
Jesus Cristo e do exemplo de Seus dis-
cípulos. O que podem fazer para 
seguir esses exemplos em suas pró-
prias orações?

• Dê a cada moça a atribuição de 
estudar um dos princípios da oração 
abordados em Sempre Fiéis, páginas 
120–125 ou o verbete sobre a oração 
no Guia para Estudo das Escrituras. 
Peça às moças que ensinem à classe o 
que aprenderam. Incentive-as a com-
partilhar exemplos pessoais quando 
ensinam.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem como tornar as 
orações mais significativas? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? 
Elas têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Dica de ensino

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



Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Fazer uma meta específica para 
melhorar suas orações pessoais.

• Concluir a experiência 1 com o 
valor Fé do Progresso Pessoal.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

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



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder David A. Bednar, “Orar 
Sempre”, Ensign ou A Liahona, novembro de 2008, pp. 
41–44

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

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

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

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

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

• Decidir que seguiremos mais plenamente o 
exemplo do Salvador em nossa vida.

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

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

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

Percebemos que, nesse dia em particular, haverá 
ocasiões em que normalmente teríamos a tendência 
de falar asperamente, mas não o fazemos, ou que 
poderíamos sentir raiva, mas não sentimos. Discer-
nimos a ajuda e o fortalecimento celeste e humilde-
mente reconhecemos as respostas a nossa oração. Ao 
reconhecermos isso, fazemos uma silenciosa oração 
de agradecimento.

No final do dia, ajoelhamo-nos novamente e presta-
mos contas a nosso Pai. Examinamos os aconteci-
mentos do dia e expressamos sincero agradecimento 
pelas bênçãos e pela ajuda que recebemos. Arrepen-
demo-nos e, com a ajuda do Espírito do Senhor, 
identificamos maneiras pelas quais podemos agir 
melhor e tornar-nos melhores no dia seguinte. 
Assim, a oração que fazemos à noite é um desenvol-
vimento e a continuação da que fizemos pela 
manhã. E também nos prepara para que façamos 
uma oração significativa na manhã seguinte.

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



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

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

II Timóteo 3:16–17; 2 Néfi 32:3 (O 
estudo das escrituras pode ser um 
guia para nossa vida)

1 Néfi 15:24–25; Alma 31:5; Helamã 
3:29–30; 15:7–8; D&C 11:21 (Há poder 
na palavra de Deus)

D&C 84:45; Joseph Smith—Mateus 
1:37 (As escrituras nos ajudam a dis-
cernir a verdade e evitar o erro)

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

Experiência 1 com o valor Escolhas e 
Responsabilidades, Progresso Pessoal 
das Moças (2009), p. 46

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

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

De que modo o estudo das 
escrituras tem abençoado 
sua vida? Que experiên-
cias você pode relatar às 
moças?

A seu ver, que versículos 
das escrituras podem ser 
significativos para as 
moças de sua classe? O 
que você pode fazer para 
ajudar as moças a tornar 
seu estudo das escrituras 
mais significativo e eficaz?



• Convide algumas moças para com-
partilhar uma escritura favorita. Por 
que essas escrituras são importantes 
para elas?

• Mostre às moças alguns objetos que 
podem guiá-las, como um mapa, uma 

bússola ou um GPS. De que forma as 
escrituras se assemelham a esses obje-
tos? Convide as moças a contar uma 
experiência em que encontraram 
orientação e direção nas escrituras.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender a importância do estudo 
das escrituras. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Convide as moças a ler II Timóteo 
3:16–17 e 2 Néfi 32:3. O que essas 
escrituras ensinam sobre a importân-
cia do estudo das escrituras? Com a 
classe, examine a lista de escrituras 
que o Élder Richard G. Scott achou 
significativas em sua vida (em seu 
discurso “O Poder das Escrituras”). 
Peça a cada moça que faça sua própria 
lista de escrituras significativas. Peça 
às moças que compartilhem suas 
escrituras com a classe e expliquem 
como essas escrituras guiam sua vida.

• Convide as moças para ler os pri-
meiros 14 parágrafos do discurso do 
Élder Richard G. Scott “O Poder das 
Escrituras”. Peça-lhes que identifi-
quem as bênçãos resultantes do estudo 
das escrituras. Quando elas vivencia-
ram essas bênçãos em sua vida?

• Peça a cada moça que leia uma das 
escrituras sugeridas neste esboço. 
Oriente-as a fazer um desenho que 
represente o que ensina sua escritura 
e convidar o restante da classe a adi-
vinhar o que a passagem diz sobre o 
estudo das escrituras. Que experiên-
cias as moças podem compartilhar em 
que viram a importância do estudo 
das escrituras em sua própria vida?

• Convide as moças para assistir ao 
vídeo “O Livro de Mórmon: Mensa-
gens do Céu” ou ler “A Importância 
do Estudo Diário das Escrituras” de 
Sempre Fiéis (páginas 67–71). Peça-lhes 
que procurem respostas à pergunta: 
“Por que é importante estudar as 
escrituras?” Peça que elas comparti-
lhem o que encontraram.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem a importância do 
estudo das escrituras? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Dica de ensino

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



Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletirem sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Trabalhar com a experiência 1 com 
o valor Escolhas e Responsabilidades 
do Progresso Pessoal e fazer um plano 
para desenvolver o hábito do estudo 

diário das escrituras ou melhorar seu 
estudo das escrituras.

• Memorizar uma escritura que as 
inspire e compartilhá-la com a classe 
na semana seguinte.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador usava as escri-
turas para ensinar e testifi-
car a respeito de Sua 
missão. Ensinava as pes-
soas a ponderar as escritu-
ras por si mesmas e a 
usá-las a fim de encontrar 
respostas para suas pró-
prias dúvidas. Como você 
pode incentivar as moças a 
recorrer às escrituras para 
receber orientação do 
Senhor?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Richard G. Scott, “O Poder 
das Escrituras”, Ensign ou A Liahona, novembro de 
2011, pp. 6–8

Nosso Pai Celestial sabia que, para efetuar o pro-
gresso desejado em nossa provação mortal, teríamos 
de enfrentar desafios difíceis. Alguns desses desa-
fios seriam quase insuperáveis. Ele providenciou as 
ferramentas para ajudar-nos a ser bem-sucedidos 
em nossa provação mortal. Uma dessas ferramentas 
são as escrituras. 

Ao longo dos tempos, o Pai Celestial inspirou 
homens e mulheres escolhidos a encontrar, por meio 
da orientação do Espírito Santo, as soluções para os 
problemas mais difíceis da vida. Ele inspirou esses 
servos autorizados a registrar essas soluções como 
um tipo de manual para aqueles dentre Seus filhos 
que têm fé em Seu plano de felicidade e em Seu 
Filho Amado, Jesus Cristo. Temos livre acesso a essa 
orientação por meio do tesouro que chamamos de 
obras-padrão — isto é, o Antigo e o Novo Testa-
mento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e 
Pérola de Grande Valor.

Como as escrituras são geradas a partir da comuni-
cação inspirada pelo Espírito Santo, elas são a pura 
verdade. Não precisamos ficar preocupados com a 
validade dos conceitos contidos nas obras-padrão 
porque o Espírito Santo foi o instrumento que moti-
vou e inspirou as pessoas que registraram as 
escrituras.

As escrituras são como um facho de luz que ilumi-
nam nossa mente e dão lugar à orientação e à inspi-
ração do alto. Elas podem tornar-se a chave para 
abrir o canal para a comunhão com o Pai Celestial e 
Seu Filho Amado, Jesus Cristo.

As escrituras dão força de autoridade a nossas decla-
rações, quando são citadas corretamente. Elas podem 

tornar-se amigos leais que não estão limitados pela 
geografia ou pelo calendário. Elas estão sempre dis-
poníveis quando necessário. Seu uso proporciona 
uma base de verdade que pode ser despertada pelo 
Espírito Santo. Aprender, ponderar, pesquisar e 
memorizar escrituras é como criar um arquivo cheio 
de amigos, valores e verdades aos quais podemos 
recorrer a qualquer hora, em qualquer lugar do 
mundo.

Uma grande força pode advir da memorização das 
escrituras. Quando decoramos uma escritura é como 
se fizéssemos uma nova amizade. É como descobrir 
um novo amigo que pode ajudar-nos na hora da 
necessidade, proporcionar inspiração e consolo, e 
ser uma fonte de motivação para a mudança neces-
sária. A memorização deste salmo, por exemplo, tem 
sido para mim uma fonte de poder e entendimento:

“Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e 
aqueles que nele habitam.

Porque ele a fundou sobre os mares, e a firmou 
sobre os rios.

Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará 
no seu lugar santo?

Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que 
não entrega a sua alma à vaidade, nem jura 
enganosamente.

Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus 
da sua salvação” (Salmos 24:1–5).

A reflexão sobre uma escritura como essa propor-
ciona excelente orientação para a vida. As escrituras 
podem formar uma base de apoio. Elas podem ser 
uma fonte incrivelmente ampla de amigos dispostos 
que podem ajudar-nos. Uma escritura memorizada 
torna-se um amigo constante que não esmorece com 
a passagem do tempo.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. A seu ver, o que vai ins-
pirar as moças a adquirir um testemunho?

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

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

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

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

Alma 32:27–34 (Começar com o desejo 
de crer)

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

Thomas S. Monson, “Crer, Obedecer e 
Perseverar”, A Liahona, maio de 2012, 
p. 126

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

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

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Como você adquiriu seu 
próprio testemunho? 
Como seu testemunho 
influenciou você em seu 
papel como filha de Deus, 
como esposa, mãe, irmã ou 
professora?

O que você sabe sobre o 
testemunho das moças de 
sua classe? Como o fato de 
ter um testemunho forte 
influenciará a vida delas 
agora e no futuro? O que 
você pode fazer para 
incentivá-las a fortalecer 
seu testemunho?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Escreva o título desta lição no qua-
dro. Peça a algumas moças que escre-
vam no quadro uma ideia sobre como 
fortalecer o testemunho.

• Peça às moças que escrevam uma 
definição da palavra testemunho. Con-
vide-as a compartilhar suas definições 
com a classe. Incentive-as a ler “Teste-
munho” em Sempre Fiéis.

Aprender juntas

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

• Mostre sementes e um vaso de 
plantas às moças. Pergunte-lhes o que 
precisa acontecer para que as semen-
tes cresçam e se tornem uma planta. 
Leia Alma 32:27–34 e peça às moças 
que comparem o cultivo de uma 
planta com a aquisição de um teste-
munho. Como o testemunho delas 
está crescendo? O que podem fazer 
para nutrir o testemunho? Convide-as 
a escrever no diário como seu teste-
munho está crescendo e o que podem 
fazer para fortalecê-lo.

• Com a classe, faça uma lista de pes-
soas encontradas nas escrituras que 
tenham adquirido um testemunho. 
Discuta o que essas pessoas fizeram e 
como receberam seu testemunho espi-
ritual (ver 1 Néfi 10:17–19; Alma 5:45–
46). Convide as moças a relatar 
experiências que tenham fortalecido 
seu testemunho.

• Peça a cada moça que faça uma 
lista das coisas que podem enfraque-
cer seu testemunho e das maneiras 

pelas quais ele pode ser fortalecido, 
quando lê uma das seguintes fontes: 
os parágrafos 9 e 10 do discurso do 
Élder Quentin L. Cook” Podeis Agora 
Sentir Isso?” ou o 12º e 13º parágrafos 
do discurso do Presidente Thomas S. 
Monson “Crer, Obedecer e Perseve-
rar.” Convide as moças a compartilhar 
exemplos que ilustrem algo de suas 
listas.

• Selecione passagens significativas 
do discurso do Presidente Henry B. 
Eyring “Um Testemunho Vivo”, e dê 
uma a cada moça. Convide-a a estu-
dar sua passagem e procurar o que o 
Presidente Eyring ensina sobre a aqui-
sição de um testemunho. Peça que as 
moças compartilhem o que encontra-
rem e as experiências que tiveram e 
que fortaleceram seu testemunho. O 
Presidente Boyd K. Packer disse: “O 
testemunho é descoberto quando nós 
o prestamos!” (“A Busca do Conheci-
mento Espiritual”, New Era, janeiro de 
2007, p. 6; ou A Liahona, janeiro de 

Dica de ensino

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



2007, p. 18). Peça às moças que con-
tem experiências nas quais seu teste-
munho foi fortalecido ao ser prestado.

• Peça a cada moça que leia uma das 
escrituras deste esboço para encontrar 
maneiras de adquirir e fortalecer um 
testemunho ou coisas que nos 

impedem de adquirir um testemunho. 
Depois que expuserem algumas 
ideias, peça-lhes que pensem em 
maneiras de ajudar os outros a forta-
lecer seu testemunho. Como elas 
podem ajudar os familiares? amigos 
na escola?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem como adquirir seu 
próprio testemunho? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletir sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Prestar testemunho em sala de 
aula.

• Traçar a meta de fortalecer seu tes-
temunho vivendo um dos princípios 
que aprenderam.

• Prestar testemunho a um(a) 
amigo(a) ou familiar na próxima 
semana.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidava 
Seus discípulos a testificar. 
Por exemplo, Ele pergun-
tou-lhes: “E vós, quem 
dizeis que eu sou?” (ver 
Mateus 16:15–16). Quando 
você faz perguntas inspira-
das para as moças, as res-
postas delas podem ser 
oportunidades de prestar e 
fortalecer o testemunho.



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente Henry B. Eyring, “Um 
Testemunho Vivo”, Ensign ou A Liahona, maio de 2011, 
pp. 125–128

O testemunho precisa ser nutrido pela oração fervo-
rosa, pelo anseio pela palavra de Deus nas escrituras 
e pela obediência à verdade que recebemos. Há 
perigo quando negligenciamos a oração. Arriscamos 
nosso testemunho quando estudamos e lemos ape-
nas superficialmente as escrituras. Esses são 
nutrientes indispensáveis para nosso testemunho.

Lembrem-se da admoestação de Alma:

“Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tra-
tá-la, eis que não criará raiz; e quando chegar o calor 
do sol e a abrasar, secará por falta de raiz; e arrancá-
la-eis e lançareis fora.

Ora, isso não é porque a semente não seja boa nem 
porque o seu fruto seja indesejável, mas porque 
vosso terreno é estéril e não cuidais da árvore; não 
podeis, portanto, obter seu fruto”. (Alma 32:38–39.)

O hábito de banquetear-nos na palavra de Deus, a 
oração sincera e a obediência aos mandamentos do 
Senhor precisam ser colocados em prática de modo 
equilibrado e contínuo para que nosso testemunho 
cresça e prospere. Todos temos situações que esca-
pam ao nosso controle e que interrompem nosso 
esquema de estudo das escrituras. Pode haver perío-
dos em que, por alguma razão, decidimos não orar. 
Pode haver mandamentos que por um tempo deci-
damos ignorar.

Mas nosso desejo de ter um testemunho vivo não 
será realizado, se esquecermos a advertência e a 
promessa encontradas em Alma:

“E assim, se não cultivardes a palavra, esperando 
com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis 
colher o fruto da árvore da vida.

Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a 
árvore quando ela começar a crescer, com vossa fé, 
com grande esforço e com paciência, esperando o 
fruto, ela criará raiz; e eis que será uma árvore que 
brotará para a vida eterna.

E por causa de vosso esforço e de vossa fé e de vossa 
paciência em cultivar a palavra para que crie raiz 
em vós, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, 
que é sumamente precioso, que é mais doce que 
tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é 
branco, sim, e mais puro que tudo que é puro; e ban-
quetear-vos-eis com esse fruto, até vos fartardes, de 
modo que não tereis fome nem tereis sede.

Então, (…) colhereis a recompensa de vossa fé e de 
vossa diligência e paciência e longanimidade, espe-
rando que a árvore vos dê fruto”. (Alma 32:40–43.)

As palavras dessa escritura “esperando o fruto” guia-
ram os sábios ensinamentos que vocês receberam 
hoje. É por isso que seus olhos estão voltados para 
um dia futuro na sala de selamento de um templo. É 
por isso que ajudamos vocês a visualizarem hoje a 
cadeia aparentemente interminável de luz refletida 
nos espelhos das paredes da sala de selamento do 
templo de Deus, onde vocês podem vir a se casar.



MAIO: OS PROFETAS E A REVELAçÃO

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

Preparar-se espiritualmente

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

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

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

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

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

Julie B. Beck, “Vocês Têm um Nobre 
Legado”, A Liahona , maio de 2006,  
p. 106

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

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

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

De que modo a bênção 
patriarcal pode ser um 
guia na vida das moças a 
quem ensina? Por que é 
importante conhecer sua 
linhagem da casa de 
Israel? Como você pode 
ajudar as moças a prepara-
rem-se para receber a bên-
ção patriarcal?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Se você tiver uma bênção patriar-
cal, mostre às moças como se parece 
(sem compartilhar conteúdo especí-
fico). Compartilhe com elas como isso 
tem abençoado sua vida.

• Escreva no quadro: “Como a bên-
ção patriarcal pode ajudar-me?” Peça 
às moças que sugiram respostas para 
essa pergunta. Volte a fazer essa per-
gunta no decorrer da aula.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a aprender sobre a bênção patriarcal. 
Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem 
em sua classe:

• Convide uma ou mais moças para 
contar como foi a experiência de rece-
ber a bênção patriarcal (ou relate sua 
própria experiência). Como a bênção 
patriarcal as ajudou? (Lembre às 
moças que o conteúdo específico da 
bênção patriarcal é sagrado e não 
deve ser divulgado.) Recorte uma 
cópia do artigo “A Respeito da Bênção 
Patriarcal” em várias partes, uma para 
cada pergunta e resposta. Peça às 
moças que se revezem para selecionar 
uma parte do artigo e compartilhar as 
perguntas e respostas com a classe. 
Que outras perguntas as moças têm?

• Com a permissão do bispo, convide 
o patriarca da estaca para falar às 
moças sobre a bênção patriarcal. 
Incentive as moças a fazer qualquer 
pergunta que tenham.

• Peça às moças que anotem quais-
quer dúvidas ou perguntas que 
tenham sobre a bênção patriarcal. 
Com a classe inteira, procure as res-
postas em Sempre Fiéis, páginas 30–32.

• Em classe, leiam as seções do dis-
curso da irmã Julie B. Beck “Vocês 
Têm um Nobre Legado” e os comen-
tários do Presidente Henry B. Eyring 
sobre sua bênção patriarcal em “Aju-
dá-Los a Estabelecer Metas Elevadas”. 
Depois de ler cada seção, convide as 
moças a escrever uma frase que 
resuma o que aprenderam sobre a 
bênção patriarcal.

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

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor a bênção 
patriarcal? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Dica de ensino

“Quando alguém fizer 
uma pergunta, pense na 
possibilidade de pedir que 
outro aluno responda, em 
vez de fazê-lo você 
mesmo. Você pode, por 
exemplo, dizer: ‘Essa per-
gunta é interessante. O que 
o restante da turma acha?’ 
ou ‘Alguém poderia ajudar 
a responder?’” (Ensino, 
Não Há Maior Chamado, 
1999, p. 64).



Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletir sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo:

• Elas podem fazer a experiência 2 
com o valor Valor Individual do Pro-
gresso Pessoal.

• Caso elas já tenham recebido a bên-
ção patriarcal, podem estudá-la e ano-
tar os conselhos, as advertências, os 
dons espirituais e as bênçãos que ela 
traz.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador conhece as 
moças de sua classe e sabe 
quem elas podem tor-
nar-se. Ele encontra manei-
ras únicas de ajudar cada 
uma delas a aprender e 
crescer. Como você pode 
ensinar sobre o amor do 
Salvador pelas moças ao 
falar sobre a bênção 
patriarcal?



Recursos Selecionados

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

O que é uma bênção patriarcal? 

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

Por que a linhagem é importante? 

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

Quem pode receber uma bênção patriarcal? 

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

Que idade preciso ter para receber uma bênção? 

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

Como é dada a bênção? 

O patriarca colocará as mãos sobre sua cabeça e dará 
a bênção por meio de inspiração. Ela será uma orien-
tação revelada para você. A bênção, então, será trans-
crita, para que você tenha uma cópia por escrito para 
estudar durante toda a vida. A Igreja também guar-
dará uma cópia de sua bênção para o caso de você 
perder a sua. 

Como consigo uma bênção patriarcal? 

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

Como posso saber se estou preparado? 

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



Recursos Selecionados

Como posso preparar-me? 

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

Quando as promessas de minha bênção serão cumpridas? 

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



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Junho: O Sacerdócio e as Chaves  
do Sacerdócio

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

Os esboços desta unidade vão ajudar as moças a compreender o sacerdócio e como ele 
pode abençoá-las agora e em todos os seus papéis futuros como filhas de Deus. As 
moças podem receber grande força e qualificar-se para as bênçãos da exaltação ao 
confiarem continuamente na autoridade do sacerdócio e participarem das ordenanças 
do sacerdócio. Ajude-as a compreender que o sacerdócio é o poder de Deus usado 
para abençoar todos os Seus filhos igualmente, tanto do sexo masculino quanto do 
feminino.

Esboços de aprendizado

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

O que é o sacerdócio?
Quais são os deveres do sacerdócio?
Quais são as chaves do sacerdócio?
Como o sacerdócio me abençoa?
Como posso honrar e apoiar o sacerdócio?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e das atividades de apren-
dizado nessa unidade funcionariam bem como ativi-
dades da Mutual. Trabalhe com as presidências de 
classe na seleção e no planejamento de atividades ade-
quadas para reforçar o que as moças aprendem no 
domingo.

Nota para a professora

Seja sensível em relação às moças que vivem sem a 
autoridade do sacerdócio no lar ou têm exemplos 
negativos em sua vida. É importante ensinar o ideal, 
mas com sensibilidade a essas situações. 



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

O que é o sacerdócio?
O sacerdócio é o poder eterno e a autoridade de nosso Pai Celestial. Por meio 
do sacerdócio, Deus criou e governa os céus e a Terra. Por meio desse poder, 
Ele redime e exalta Seus filhos. Deus concede esse poder aos homens na Terra 
e, quando exercido de modo adequado, os portadores do sacerdócio fazem o 
que Ele faria se estivesse presente.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. Quais 
escrituras e discursos vão ajudar as moças a entender o que é o sacerdócio?

Hebreus 5:4; D&C 42:11; Regras de Fé 
1:5 (Os homens devem ser chamados 
por Deus e ordenados por quem 
tenha autoridade)

Alma 13:1; D&C 107:1–5 (Os portado-
res do sacerdócio são ordenados 
segundo a ordem do Filho de Deus)

D&C 84:17–22 (O sacerdócio é eterno)

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

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

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

“Sacerdócio Aarônico”, Sempre Fiéis, 
2004, pp. 165–166

“Sacerdócio de Melquisedeque”, Sem-
pre Fiéis, 2004, pp. 166–167

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

O que você sabe sobre o 
sacerdócio? O que você 
sente inspirado a aprender 
em relação ao sacerdócio?

O que você poderia fazer 
antes da aula para desco-
brir o que cada moça sabe 
sobre o sacerdócio? Como 
isso pode influenciar no 
que decidiu ensinar?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Pergunte às moças o que sabem a 
respeito do sacerdócio? Compartilhe 
com elas o parágrafo no início deste 
esboço e peça-lhes que citem outras 
verdades que aprendem sobre o 
sacerdócio

• Convide as moças, a classe ou 
duplas, a fazer a dramatização de um 
debate em que um(a) amigo(a) de 
outra religião pergunta o que é o 
sacerdócio. Como as moças descreve-
riam o sacerdócio? Use a declaração 
no início desta lição para ajudá-las a 
entender o que é o sacerdócio.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender o sacerdócio. Seguindo a 
orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua 
classe:

• Divida as moças em quatro grupos. 
Designe cada grupo para pesquisar 
uma ou mais das escrituras sugeridas 
neste esboço, olhando para as coisas 
que as escrituras ensinam sobre o 
sacerdócio. Convide-as a compartilhar 
o que aprenderem. Que experiências 
as moças tiveram com o sacerdócio?

• Peça às moças que listem as manei-
ras em que as pessoas no mundo 
obtêm poder (dinheiro, educação, 
popularidade, boa aparência e assim 
por diante). Leiam juntas Doutrina e 
Convênios 121:36–44, e peça às moças 
que listem os princípios sobre os 
quais o poder do sacerdócio se baseia. 
Compare a maneira do mundo de 
adquirir poder com a maneira do 
Senhor. Como o fato de saber sobre 
esses princípios afeta a maneira como 
as moças veem o sacerdócio e os por-
tadores do sacerdócio?

• Convide algumas das moças a ler 
sobre o Sacerdócio Aarônico em Sem-
pre Fiéis (páginas 165–166) e convide 
as outras para ler sobre o Sacerdócio 
de Melquisedeque (páginas 166–167). 
Peça a cada moça que compartilhe 
algo que aprendeu com a leitura. Por 
que as moças sentem que é impor-
tante para elas saber a respeito do 
sacerdócio?

• Convide cada moça a ler uma das 
seções do discurso do Élder David A. 
Bednar “Os Poderes do Céu”, e peça-
lhes que compartilhem com a classe o 
que aprendeu com o Élder Bednar 
sobre a autoridade e o poder. Con-
verse com as moças sobre as diferen-
ças entre a autoridade do sacerdócio e 
o poder do sacerdócio e como os por-
tadores do sacerdócio podem receber 
ambos. Como parte desse debate, 
você pode compartilhar esta declara-
ção de Elaine S. Dalton: “O fato de 

Dica de ensino

“Testifique sempre que o 
Espírito o inspirar a fazê-lo 
e não só no fim das aulas. 
Crie oportunidades para 
seus alunos prestarem tes-
temunho” (Ensino, Não Há 
Maior Chamado, 1999 p. 45).



serem guardiãs da virtude significa 
que serão sempre recatadas, não ape-
nas no vestuário, mas também na lin-
guagem, nas ações e no uso da mídia 
social. O fato de serem guardiãs da 
virtude também significa que nunca 
vão enviar aos rapazes textos ou ima-
gens que possam levá-los a perder o 
Espírito, o poder do sacerdócio ou sua 
virtude” (Elaine S. Dalton,“Guardiãs 
da Virtude”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2011, pp. 121–124).

• Convide as moças a ler a seção inti-
tulada “Quóruns do Sacerdócio” na 
página 162 de Sempre Fiéis. Quais são 
as semelhanças entre a forma como os 
quóruns do Sacerdócio Aarônico e as 
classes das moças são organizados? 
Quais são as diferenças? Ajude as 
moças a perceber que as mulheres da 
Igreja estão organizadas segundo o 

padrão do sacerdócio (ver Filhas em 
Meu Reino: A História e o Trabalho da 
Sociedade de Socorro, 2011, p. 137).

• Escreva no quadro “A promessa de 
Deus” e “A promessa do homem”. 
Convide as moças a ler Doutrina e 
Convênios 84:33–44 e procurar a pro-
messa que o homem faz quando 
recebe o sacerdócio e as promessas 
que o Pai Celestial faz a ele se cumprir 
com seus convênios. Convide-as a 
escrever no quadro o que descobri-
ram. Explique-lhes que esses versí-
culos descrevem o juramento e 
convênio do sacerdócio. Pergunte às 
moças o que as impressionou sobre o 
juramento e convênio do sacerdócio. 
Pergunte por que é importante conhe-
cer os convênios que os portadores do 
sacerdócio fazem.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor o que é o 
sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a pensar em como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, elas 
poderiam:

• Preparar e dar uma aula na noite 
familiar sobre o sacerdócio.

• Escrever no diário algo que apren-
deram sobre o sacerdócio.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador usou as escri-
turas para ensinar e testifi-
car a respeito de Sua 
missão. Ele ensinou Seus 
discípulos a buscar as 
escrituras para encontrar 
respostas às perguntas e 
receber força espiritual. De 
que maneira podemos 
incentivar as moças a vol-
tar-se para as escrituras 
para encontrar respostas 
para suas dúvidas e seus 
problemas?



Recursos Selecionados

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

O sacerdócio é a autoridade de Deus delegada na 
Terra aos homens para que atuem em todas as coisas 
referentes à salvação da humanidade (ver Spen-
cer W. Kimball, “The Example of Abraham”, Ensign, 
junho de 1975, p. 3). (…)

A autoridade do sacerdócio é concedida a homens 
comuns. A dignidade e a disposição de servir — não 
a experiência, o conhecimento ou a formação — são 
as qualificações para a ordenação ao sacerdócio.

O padrão para o recebimento da autoridade do 
sacerdócio é descrito na quinta regra de fé: “Cremos 
que um homem deve ser chamado por Deus, por 
profecia e pela imposição de mãos, por quem pos-
sua autoridade, para pregar o Evangelho e adminis-
trar suas ordenanças”. Assim, um rapaz ou homem 
recebe a autoridade do sacerdócio e é ordenado a 
um ofício específico por alguém que já possui o 
sacerdócio e que tenha sido autorizado por um líder 
que possua as devidas chaves do sacerdócio.

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

O sacerdócio maior é recebido por um solene convê-
nio que inclui a obrigação de agir pela autoridade 
(ver D&C 68:8) e no ofício (ver D&C 107:99) para o 
qual foram designados. Como portadores da santa 
autoridade de Deus, somos agentes que atuam e não 
subordinados que recebem a ação (ver 2 Néfi 2:26). 
O sacerdócio é inerentemente ativo, e não passivo. 
(…)

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

“Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente 
ligados com os poderes do céu e (…) os poderes do 
céu não podem ser controlados nem exercidos a não 
ser de acordo com os princípios da retidão.

Que eles nos podem ser conferidos, é verdade; mas 
quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou 
satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição ou exer-
cer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos 
filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, 
eis que os céus se afastam; o Espírito do Senhor se 
magoa e, quando se afasta, amém para o sacerdócio 
ou a autoridade desse homem” (D&C 121:36–37; 
grifo do autor).

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



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Quais são os deveres  
do sacerdócio?
Deus concede o uso de Seu sacerdócio a homens dignos para abençoar e servir 
Seus filhos. Os homens que honram o sacerdócio podem ser autorizados a pre-
gar o evangelho, administrar as ordenanças de salvação e liderar a Igreja. 
Como mulheres devemos compreender os deveres do sacerdócio para que pos-
samos nos beneficiar das bênçãos que eles oferecem e devemos apoiar os porta-
dores do sacerdócio em seus esforços para cumprir esses deveres.

Preparar-se espiritualmente

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

Mateus 3:1–6; 28:19–20; João 15:16 (Os 
portadores do sacerdócio convidam 
todos a virem a Cristo)

Atos 3:1–8; Tiago 5:14–15 (Os porta-
dores do sacerdócio servem ao 
próximo)

3 Néfi 11:21–22; 12:1–2; 17:6–18; 18:1–
12 (Cristo deu o exemplo de serviço 
por meio do sacerdócio)

D&C 84:19–22; 107:20 (Os portadores 
do sacerdócio administram as 
ordenanças)

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Quando você viu o sacer-
dócio em ação? Quais são 
alguns exemplos de porta-
dores do sacerdócio que 
cumpriram com seus deve-
res que você poderia 
compartilhar?

Por que é importante para 
as moças entender os 
deveres do sacerdócio? O 
que você pode fazer para 
ajudá-las?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Convide as moças a pensar sobre as 
reuniões das quais participaram (ou 
vão participar) hoje e conversem 
sobre os deveres do sacerdócio que 
foram realizados pelos portadores do 
sacerdócio, durante as reuniões. Por 
que é importante que as moças sai-
bam sobre os deveres dos portadores 
do sacerdócio?

• Escreva no quadro: “Quais são os 
deveres dos portadores do sacerdó-
cio?” Peça às moças que listem tantos 
deveres quanto elas conseguirem lem-
brar. Acrescente-os à lista à medida 
que as moças aprenderem sobre 
outros deveres durante a aula. Por 
que é importante que as moças sai-
bam sobre os deveres dos portadores 
do sacerdócio?

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar as moças a entender os deveres do sacerdó-
cio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcio-
nem em sua classe:

• Divida a classe em três grupos. 
Designe a cada grupo um dos três pri-
meiros conjuntos de escrituras sugeri-
dos neste esboço e peça-lhes que 
procurem nas escrituras os deveres 
dos portadores do sacerdócio. Peça a 
cada grupo que encontre uma gravura 
do Livro de Gravuras do Evangelho que 
ilustre o dever do sacerdócio sobre o 
qual leram. Convide-as a comparti-
lhar com a classe uma gravura, escri-
tura e experiência pessoal que ilustre 
situações nas quais elas observaram 
os portadores do sacerdócio cum-
prindo esse dever.

• Convide as moças a procurar 3 Néfi 
11:21–22; 12:1–2; 17:6–18; 18:1–12. 
Peça-lhes que encontrem palavras e 
frases a partir dos exemplos do 

ministério de Cristo entre os nefitas 
que ensinem sobre os deveres do 
sacerdócio. Conversem sobre o que os 
portadores do sacerdócio podem 
aprender com o exemplo de Jesus 
Cristo ao administrar as ordenanças e 
servir ao próximo. Convide as moças 
a compartilhar com a classe como o 
sacerdócio tem sido uma bênção para 
elas.

• Com a permissão do bispo, convide 
um ou mais portadores do Sacerdócio 
Aarônico da ala para ensinar as moças 
sobre os deveres do sacerdócio. Con-
vide as moças a fazer perguntas sobre 
os deveres do sacerdócio. Você pode 
incentivá-las a escrever as perguntas 
poucos dias antes, e dar tempo aos 
rapazes para preparar uma resposta.

Dica de ensino

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



Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor os deveres 
do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a pensar em como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, elas 
poderiam:

• Escrever um bilhete para um porta-
dor do sacerdócio expressando grati-
dão pelo serviço no sacerdócio.

• Procurar em sua vida exemplos de 
portadores do sacerdócio que servem 
como o Salvador faria.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou Seus 
seguidores a testificar e, 
quando o faziam, o Espí-
rito tocava-lhes o coração. 
Quais experiências você 
teve com o sacerdócio que 
poderia compartilhar com 
as moças?



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

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

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai ajudar as 
moças a entender as chaves do sacerdócio?

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

Mosias 25:19 (Mosias autoriza Alma a 
organizar a Igreja)

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

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

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

Boyd K. Packer, “Os Doze”, Ensign ou 
A Liahona, maio de 2008, pp. 83–87.

Russell M. Nelson, “As Chaves do 
Sacerdócio”, Ensign, novembro de 
1987, pp. 36–39 e A Liahona, outubro 
de 2005, p. 26

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Pense nos líderes do sacer-
dócio que fazem parte de 
sua vida. Como você 
adquiriu um testemunho 
de que eles são chamados 
por Deus? Por que é 
importante que você apoie 
aqueles que possuem as 
chaves do sacerdócio?

O que você pode fazer 
para ajudar as moças a 
compreender o significado 
das chaves do sacerdócio 
na Igreja? De que maneiras 
as moças foram abençoa-
das pelo serviço daqueles 
que possuem as chaves do 
sacerdócio?



Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

• Pergunte às moças, “Quais são as 
chaves do sacerdócio?” Em seguida, 
leia para as moças as duas primeiras 
sentenças do parágrafo no início deste 
esboço. Pergunte às moças que outra 
pessoa além da Primeira Presidência e 
do Quórum dos Doze Apóstolos pos-
sui as chaves do sacerdócio. Em 
seguida, leia a terceira sentença da 
instrução. Convide algumas moças a 

explicar em suas próprias palavras, 
quais são as chaves do sacerdócio.

• Convide as moças a ponderar e res-
ponder a perguntas como a seguinte: 
“Quais são as chaves do sacerdócio?” 
“Quem possui as chaves do sacerdó-
cio na Igreja?” Incentive-as a procurar 
respostas em “As Chaves do Sacerdó-
cio”, Sempre Fiéis, pp. 163–164.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender o sacerdócio. Seguindo a 
orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem em sua 
classe:

• Em seu discurso “As Chaves do 
Sacerdócio”, o Élder Russell M. Nel-
son usa um exemplo de sua profissão 
como médico para explicar as chaves 
do sacerdócio. Leia seu exemplo em 
classe. O que, nessa analogia, poderia 
representar o sacerdócio? as chaves 
do sacerdócio? os líderes do sacerdó-
cio que possuem as chaves? Convide 
as moças a pensar em seu próprio 
objeto que poderia usar para explicar 
as chaves do sacerdócio.

• Escreva as seguintes referências das 
escrituras no quadro: Mateus 16:18–
19; D&C 124:123, 142–143; D&C 132:7. 
Convide as moças a ler cada uma das 
escrituras e escrever um resumo de 
uma frase do que elas aprendem com 
os versículos sobre as chaves do sacer-
dócio. Peça que cada moça leia um de 

seus resumos em voz alta e peça às 
outras moças que identifiquem qual 
escritura ela resumiu. Pergunte às 
moças por que é importante que as 
chaves do sacerdócio estejam na Terra 
hoje.

• Designe as moças a ler as seções 
relevantes dos discursos da conferên-
cia geral sugeridos neste esboço (por 
exemplo, no discurso do Presidente 
Boyd K. Packer “Os Doze”, elas 
podem ler os três primeiros parágra-
fos e a história sobre visitar uma 
igreja na Dinamarca). Convide-as a 
ensinar umas às outras o que apren-
derem nesses discursos sobre as cha-
ves do sacerdócio. Que bênçãos 
receberam por meio do serviço daque-
les que possuem as chaves do 
sacerdócio?

Dica de ensino

“Faça perguntas que obri-
guem os alunos a encon-
trar respostas nas 
escrituras e nos ensina-
mentos dos profetas 
modernos” (Ensino, Não 
Há Maior Chamado, 1999,  
p. 62).



Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor as chaves 
do sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a refletir sobre como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, 
elas poderiam:

• Compartilhar seus sentimentos a 
respeito dos líderes do sacerdócio que 
foram chamados para presidir no 
momento.

• Ensinar o que aprenderam sobre as 
chaves do sacerdócio a um membro 
de sua família.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que elas podem fazer para pre-
parar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo 
ou estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador chamou e 
designou líderes para 
orientar e dirigir Sua Igreja 
(ver Mateus 10:1–5). Como 
você pode ajudar as moças 
a sentir gratidão por aque-
les que são chamados para 
servir e ajudá-las?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Élder Boyd K. Packer, “Os 
Doze”, Ensign ou A Liahona, maio de 2008, pp. 83–87

Pouco depois do falecimento do Presidente Gor-
don B. Hinckley, os 14 homens — os Apóstolos — 
que haviam recebido as chaves do reino reuniram-se 
na sala superior do templo para reorganizar a Pri-
meira Presidência da Igreja. Não houve qualquer 
dúvida sobre o que fazer, não houve hesitação 
alguma. Sabíamos que o Apóstolo mais antigo seria 
o Presidente da Igreja e, naquela sagrada reunião, 
Thomas Spencer Monson foi apoiado pelo Quórum 
dos Doze Apóstolos como Presidente da Igreja. Ele 
escolheu então seus conselheiros. Assim como o Pre-
sidente Monson, seus conselheiros foram apoiados, 
os três membros da Primeira Presidência foram 
ordenados e foi-lhes conferida autoridade. O Presi-
dente Monson recebeu a autoridade específica para 
exercer todas as chaves do sacerdócio. Como pres-
crevem as escrituras, ele é o único homem na Terra 
que tem o direito de exercer todas as chaves. Porém, 
todos nós, como Apóstolos, as possuímos. Há um 
homem entre nós chamado e ordenado que se torna 
o Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias. O homem que ocupa essa posição 
há anos vem sendo apoiado como profeta, vidente e 
revelador.

Com o chamado do Presidente Uchtdorf para a Pri-
meira Presidência, abriu-se uma vaga no Quórum 
dos Doze. Portanto, ontem, apoiamos um novo mem-
bro desse quórum, o Élder D. Todd Christofferson. 
Ele agora é mais um nessa sagrada irmandade, nesse 

círculo santo, que agora está completo. O chamado 
dos Apóstolos remonta ao Senhor Jesus Cristo. (…)

Em 1976 foi realizada uma conferência geral de área 
em Copenhague, Dinamarca. Depois da última ses-
são, o Presidente Spencer W. Kimball manifestou o 
desejo de visitar a Igreja Vor Frue, onde se encon-
tram as estátuas do Christus e dos Doze Apóstolos, 
esculpidas por Thorvaldsen. Ele já fizera essa visita 
alguns anos antes e queria que todos nós a víssemos.

Na parte central da igreja, atrás do altar, ergue-se a 
conhecida estátua do Christus com os braços abertos, 
as marcas dos cravos nas mãos e a ferida no lado 
bem visível. Nas laterais da sala estão as estátuas 
dos Apóstolos, com Pedro à frente, à direita, e os 
demais Apóstolos em ordem.

A maior parte do nosso grupo estava no fundo da 
capela com o zelador. Fiquei ao lado do Presidente 
Kimball diante da estátua de Pedro, juntamente com 
o Élder Rex D. Pinegar e Johan Helge Benthin, presi-
dente da estaca Copenhague.

Na mão da estátua de mármore de Pedro havia um 
molho pesado de chaves. O Presidente Kimball 
apontou para aquelas chaves e explicou o que sim-
bolizavam. Em seguida, num gesto que jamais 
esquecerei, voltou-se para o Presidente Benthin e, 
com uma firmeza que eu presenciara poucas vezes, 
apontou o dedo para ele e disse: “Quero que diga a 
todos na Dinamarca que eu possuo as chaves! Nós 
possuímos as verdadeiras chaves, e as usamos todos 
os dias”.



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Como o sacerdócio me abençoa?
Por meio do sacerdócio, podemos receber as ordenanças de salvação, inclusive o 
batismo, a confirmação e as ordenanças do templo que selam nossa família para 
toda a eternidade. As ordenanças do sacerdócio permitem que tenhamos o dom 
do Espírito Santo para guiar-nos e consolar-nos. Por meio do sacerdócio pode-
mos também receber as bênçãos especiais de consolo e cura, inclusive as bên-
çãos dadas pelos pais e as bênçãos patriarcais. E nos beneficiamos dos conselhos 
inspirados dados por intermédio de líderes do sacerdócio e mestres familiares.

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude, em espírito de oração, estas escrituras e estes recursos. O que 
você sente que será mais significativo para as moças a quem ensina?

Mateus 3:1–6, 13–17; Atos 3:1–10; 
Mosias 18:7–18; 3 Néfi 18:1–5 (Como o 
sacerdócio nos abençoa).

Dallin H. Oaks, “A Autoridade do 
Sacerdócio na Família e na Igreja”,  
A Liahona, novembro de 2005, p. 24.

Julie B. Beck, “Uma Torrente de Bên-
çãos”, A Liahona, maio de 2006, p. 11.

“Bênçãos do Sacerdócio para Todos: 
Um Vínculo Inseparável com o Sacer-
dócio”, Filhas em Meu Reino: A História 
e o Trabalho da Sociedade de Socorro, 
2011, pp. 137–155

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

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar sobre as 
experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. Isso 
vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evangelho 
em sua vida diária.

Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

De que modo você tem 
sido abençoada pelo sacer-
dócio? Você já teve alguma 
experiência que poderia 
compartilhar com as 
moças?

Como as moças em sua 
classe foram abençoadas 
pelo sacerdócio? O que 
você pode fazer para aju-
dá-las a ver como o sacer-
dócio pode abençoar sua 
vida?

Certifique-se de que as 
moças reconheçam que 
elas têm acesso às bênçãos 
do sacerdócio, não importa 
quais sejam suas circuns-
tâncias. Essas bênçãos 
podem vir por meio de 
membros da família, líde-
res do sacerdócio e mestres 
familiares.



• Escreva a seguinte declaração no 
quadro: “Por causa do sacerdócio, 
podemos receber as _____ de salva-
ção, receber bênçãos especiais de 
______ e beneficiar-nos de _________
inspirados”. Peça às moças que pen-
sem em como o sacerdócio abençoa 
sua vida. Em seguida, peça-lhes que 
preencham os espaços em branco do 
quadro ao ler a declaração no início 
deste esboço. Convide as moças a 

compartilhar como foram abençoadas 
pelo sacerdócio.

• Convide uma moça para ir ao qua-
dro e fazer um desenho ou escrever 
uma frase que represente uma bênção 
que recebeu do sacerdócio. Durante a 
aula, peça às moças que acrescentem 
gravuras ou frases à medida que 
aprenderem sobre outras bênçãos que 
recebemos por meio do sacerdócio.

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo vai ajudar as moças a entender como o sacerdócio as 
abençoa. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor 
funcionem em sua classe:

• Designe cada moça a ler uma histó-
ria das escrituras que mostra como o 
sacerdócio nos abençoa (por exemplo, 
as escrituras relacionadas neste 
esboço). Peça-lhes que recontem a his-
tória com suas próprias palavras e 
expliquem a respeito das bênçãos que 
recebemos do sacerdócio. Incentive-as 
também a compartilhar exemplos pes-
soais de quando o sacerdócio as 
abençoou.

• Dê a cada moça uma parte do dis-
curso da irmã Julie B. Beck “Uma 
Torrente de Bênçãos”. Peça-lhes que 
pensem nas bênçãos advindas do 
sacerdócio e compartilhem o que 
acham disso. O que mais as moças 
aprenderam nesse discurso sobre o 
sacerdócio?

• Divida o capítulo 8 “Participantes 
Integrais das Bênçãos Espirituais do 
Sacerdócio”, em Filhas em Meu Reino 
em partes e convide as moças a pro-
curar histórias nas quais as pessoas 
foram abençoadas pelo poder do 
sacerdócio. Convide as moças 

a compartilhar uma história que foi 
significativa para elas com o restante 
da classe.

• Mostre a gravura de um casal que se 
casou no templo (por exemplo, Livro de 
Gravuras do Evangelho p. 120). Escreva 
no quadro: “Por que é importante se 
casar com um portador digno do 
sacerdócio?” Convide cada moça a 
escrever uma resposta para a pergunta. 
Peça às moças que vejam “As Bênçãos 
do Sacerdócio”, e convide-as a pro-
curar exemplos de como os portadores 
do sacerdócio usam o sacerdócio para 
abençoar a vida de homens, mulheres 
e crianças. Convide as moças a com-
partilhar com a classe como o sacerdó-
cio tem sido uma bênção para elas.

• Peça às moças que leiam a seguinte 
declaração e procurem maneiras em 
que o sacerdócio as abençoa: “Irmãs, 
algumas pessoas tentarão persuadi-
las, dizendo que por não serem orde-
nadas ao sacerdócio vocês foram 
enganadas. Elas estão simplesmente 
erradas e não entendem o evangelho 

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, 
1999, p 67).



de Jesus Cristo. As bênçãos do sacer-
dócio estão ao alcance de todo 
homem e mulher justos. Todos nós 
podemos receber o Espírito Santo, ter 
revelação pessoal e receber nossa 
investidura no templo, de onde saí-
mos ‘armados’ de poder. O poder do 
sacerdócio cura, protege e torna todas 
as pessoas justas imunes aos poderes 
das trevas. O mais importante de tudo 

isso é que a plenitude do sacerdócio, 
presente nas mais sublimes ordenan-
ças da casa do Senhor, só podem ser 
recebidas pelo homem e pela mulher 
juntos”(Sheri Dew, em Filhas em Meu 
Reino, p. 140). Peça às moças que com-
partilhem exemplos dessas bênçãos 
em sua vida ou na vida das pessoas 
que elas conhecem.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor como o 
sacerdócio as abençoa? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas 
têm mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a pensar em como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, elas 
poderiam:

• Pedir a um portador do sacerdócio 
(como o pai, irmão ou amigo) que 
compartilhe seu testemunho sobre o 
sacerdócio e como ele abençoa sua 
família e afeta suas escolhas diárias.

• Expressar gratidão aos portadores 
do sacerdócio que tiveram uma 
influência positiva na vida delas.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para se prepa-
rar para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou Seus 
seguidores a testificar, e, 
quando o faziam, o Espí-
rito lhes tocava o coração. 
Quais experiências as 
moças tiveram com o 
sacerdócio que poderiam 
compartilhar umas com as 
outras?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso da irmã Julie B. Beck, “Uma Tor-
rente de Bênçãos”, Ensign ou A Liahona, maio de 2006, 
pp. 11–13

No outono passado, nossa neta mais velha foi bati-
zada e confirmada membro da Igreja. Depois que 
ela recebeu o Espírito Santo, sua irmã caçula foi 
abençoada e recebeu um nome. No mês seguinte, 
outra netinha recebeu um nome e uma bênção. De lá 
para cá, tenho refletido com frequência sobre os pri-
vilégios que aquelas garotinhas usufruem graças à 
restauração do sacerdócio de Deus. (…)

Todos os membros fiéis da Igreja do Senhor são 
igualmente abençoados pelas ordenanças do sacer-
dócio. A primeira ordenança (ver Guia da Família, 
2001, p. 18.) na vida de uma criança geralmente 
acontece quando ela é bebê e recebe um nome e uma 
bênção. Quando as crianças atingem a idade da 
razão, são batizadas. Não há um batismo diferen-
ciado para meninos e meninas. A mesma ordenança 
batismal é realizada para uma menina e para um 
menino que são batizados na mesma fonte. Quando 
essas crianças são confirmadas e recebem o Espírito 
Santo, o mesmo poder é conferido a cada uma delas. 
Elas se qualificam para receber a ajuda daquele 
santo poder por meio de sua fidelidade e não por 
qualquer outro critério.

Como membros da Igreja, somos iguais perante o 
Senhor ao partilhar o sacramento. Por intermédio de 
nossa fé em Jesus Cristo e pelo poder de Sua Expia-
ção, podemos todos nos arrepender e tornar-nos 
pessoas melhores, renovando semanalmente nossos 
convênios.

Cada um de nós tem o mesmo direito a uma bênção 
do sacerdócio quando estamos doentes ou necessita-
mos mais do apoio do Senhor em nossa vida. Uma 
moça que deseja uma bênção patriarcal tem tanto 
direito de saber sua linhagem e potencial quanto um 
rapaz da mesma idade. As bênçãos a que cada um 
deles tem direito por meio de Abraão são poderosas 
e importantes. (…)

Por meio das bênçãos do sacerdócio, o Senhor nos 
mostra que “não faz acepção de pessoas”. (D&C 
38:16.) Em minhas viagens, geralmente tenho a 
chance de visitar a casa de alguns membros. Algu-
mas dessas casas são habitações bastante rudimen-
tares. No princípio, eu dizia a mim mesma: “Por que 
sou abençoada com uma casa que tem eletricidade e 
encanamento quando esta família não tem nem 
mesmo água perto de casa? O Senhor os ama menos 
do que a mim?”

Então, certo dia, sentei-me no templo junto a uma 
irmã que mora em uma casa humilde. Passei duas 
horas ao lado dela. Olhei com frequência em seus lin-
dos olhos e vi neles o amor do Senhor. Quando termi-
namos nosso trabalho no templo, dei-me conta de 
algo muito importante. Em todas as bênçãos eternas, 
em todos os nossos privilégios e oportunidades mais 
importantes, somos iguais. Fui batizada “para o arre-
pendimento” (Alma 9:27) e ela também. Eu tinha 
dons espirituais, assim como ela. Tinha recebido a 
oportunidade de me arrepender, e ela também. 
Recebi o Espírito Santo, e ela também. Eu recebi as 
ordenanças do templo, e ela também. Se ambas tivés-
semos deixado este mundo juntas naquele momento, 
teríamos chegado na mesma situação diante do 
Senhor, quanto a nossas bênçãos e potencial.



JUNHO: O SACERDóCIO E AS CHAVES  DO SACERDóCIO

Como posso honrar e apoiar  
o sacerdócio?
Devemos honrar o sacerdócio apoiando nossos líderes e seguindo seus conse-
lhos. Buscamos viver dignamente para receber as bênçãos do sacerdócio. Deve-
mos mostrar respeito à autoridade dada por Deus para abençoar Seus filhos.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai inspirar as 
moças a honrar e apoiar o sacerdócio?

Êxodo 17:8–12 (Aarão e Hur seguram 
as mãos de Moisés)

D&C 21:1–6; 124:45–46 (Os que dão 
ouvidos à voz dos servos do Senhor 
serão abençoados)

Regras de Fé 1:5 (Os líderes da Igreja 
são chamados por Deus)

Boyd K. Packer, “O Poder do Sacerdó-
cio”, Ensign ou A Liahona, maio de 
2010, pp. 6–10.

Dallin H. Oaks, “A Autoridade do 
Sacerdócio na Família e na Igreja”, 
Ensign ou A Liahona, novembro de 
2005, pp. 24–27.

James E. Faust, “Chamados e Escolhi-
dos”, Ensign ou A Liahona, novembro 
de 2005, pp. 53–55

Compartilhar experiências

No início de cada aula, convide as moças a compartilhar, ensinar e testificar a respeito 
das experiências que tiveram ao aplicar o que aprenderam na lição da semana anterior. 
Isso vai incentivar a conversão pessoal e ajudar as moças a ver a importância do evan-
gelho em sua vida diária.

Apresentar a doutrina

Escolha dentre as ideias a seguir, ou crie sua própria, para apresentar a lição desta 
semana:

O que você faz para apoiar 
a autoridade do sacerdó-
cio? Como você foi aben-
çoada por fazer isso?

Como as moças de sua 
classe se sentem sobre a 
autoridade do sacerdócio? 
Que experiências tiveram? 
O que podem fazer para 
apoiar o sacerdócio?



• Escreva o título desta lição no qua-
dro e peça às moças que pensem em 
outras palavras que signifiquem a 
mesma coisa que honrar e apoiar.

• Peça às moças que leiam Êxodo 
17:8–12 individualmente e peça a uma 
delas que resuma a história com suas 
próprias palavras. Como essa história 
se relaciona a nós ao apoiarmos nos-
sos líderes do sacerdócio e apoiarmos 
e incentivarmos os portadores do 

Sacerdócio Aarônico? Considere a 
possibilidade de partilhar o seguinte 
comentário feito pelo Presidente Boyd 
K. Packer sobre a história do Êxodo 
17: “aos iníquos que agora se opõem a 
obra do Senhor, mesmo que diferen-
tes, não são menos terríveis do que os 
amalequitas e suas pilhagens. Apoiar 
o profeta ainda é uma parte essencial 
da contínua segurança deste povo” 
(“O Escudo da Fé”, A Liahona, julho 
de 1995, p. 8).

Aprender juntas

Cada uma das atividades abaixo ajudará as moças a entender como honrar a autoridade 
do sacerdócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Peça a algumas das moças que 
leiam a seção I do discurso do Élder 
Dallin H. Oaks “A Autoridade do 
Sacerdócio na Família e na Igreja”, e 
convide outras a ler as duas histórias 
sobre pais abençoando e ordenando 
seus filhos relatadas no discurso do 
Presidente Boyd K. Packer “O Poder 
do Sacerdócio”. Peça-lhes que com-
partilhem o que aprenderam nesses 
discursos sobre honrar o sacerdócio. 
O que significa honrar o sacerdócio? 
O que as mulheres jovens podem 
fazer para honrar o sacerdócio?

• Divida as moças em grupos e 
designe a cada grupo uma seção do 
discurso do Presidente James E. Faust 
“Chamados e Escolhidos” ou Dou-
trina e Convênios 124:45–46. Peça-
lhes que procurem as bênçãos 
prometidas aos que apoiam seus líde-
res, e as advertências dadas àqueles 
que não apoiam. Convide-as a com-
partilhar o que acham e a relatar as 

histórias do discurso que ilustrem 
essas bênçãos e advertências.

• Peça a algumas das moças que 
encontrem nas escrituras um exemplo 
de pessoas que rejeitaram seus líderes 
do sacerdócio, tais como Saul (ver I 
Samuel 15:1–28), Lamã e Lemuel (ver 
1 Néfi 18:9–14), os filhos de Israel (ver 
D&C 84:23–25). Peça ao restante das 
moças que encontrem exemplos de 
pessoas que seguiram o líder do 
sacerdócio, tais como a viúva de 
Sarepta (ver I Reis 17:8–16), Naamã (II 
Reis 5:8–14) e os nefitas (ver 3 Néfi 
9:10–15). Peça-lhes que compartilhem 
suas histórias e expliquem o que essas 
histórias ensinam sobre as consequên-
cias de rejeitar ou honrar os líderes do 
sacerdócio.

• Convide as moças a fazer no qua-
dro uma lista de algumas formas de 
honrar e apoiar os portadores do 
Sacerdócio Aarônico. Por que é 
importante que as moças façam essas 

Dica de ensino

“A fim de ajudar seus alu-
nos a prepararem-se para 
responder a perguntas, 
informe-lhes, antes de ini-
ciarem a leitura ou apre-
sentação de algo, que vai 
pedir a participação deles 
ao final. Você pode dizer, 
por exemplo: ‘Enquanto 
leio esta passagem, ouçam 
com atenção para poderem 
relatar o que mais lhes 
chamar a atenção’ ou 
‘durante a leitura desta 
passagem, procurem com-
preender o que o Senhor 
está ensinando-nos sobre a 
fé’” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, p. 69).



coisas? Se desejar, compartilhe a 
seguinte citação ou outras que você 
conheça para ajudar as moças a acres-
centar sugestões à lista: “O fato de 
serem guardiãs da virtude significa 
que serão sempre recatadas, não ape-
nas no vestuário, mas também na lin-
guagem, nas ações e no uso da mídia 

social. O fato de serem guardiãs da 
virtude também significa que nunca 
vão enviar aos rapazes textos ou ima-
gens que possam levá-los a perder o 
Espírito, o poder do sacerdócio ou sua 
virtude” (Elaine S. Dalton, “Guardiãs 
da Virtude”, Ensign ou A Liahona, 
maio de 2011, pp. 121–124).

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem como honrar e 
apoiar o sacerdócio? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm 
mais alguma pergunta? Valeria a pena despender mais tempo nesse assunto?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a pensar em como viverão o que aprenderam hoje. Por exemplo, elas 
poderiam:

• Fazer algo para ajudar um jovem 
portador do Sacerdócio Aarônico a 
entender e honrar o sacerdócio mais 
plenamente.

• Expressar gratidão a um portador 
do sacerdócio que honra seu 
sacerdócio.

Diga às moças o que vão estudar na semana seguinte. O que podem fazer para prepa-
rar-se para aprender? Por exemplo, elas podem ler um discurso, assistir a um vídeo ou 
estudar uma escritura relacionada à aula da semana seguinte.

Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador chamou e 
designou líderes para 
orientar e dirigir Sua Igreja 
(ver Mateus 10:1–5). Como 
você pode ajudar as moças 
a sentir gratidão por aque-
les que são chamados a 
servi-las e ajudá-las?



Recursos Selecionados

Extraído do discurso do Presidente James E. Faust, “Cha-
mados e Escolhidos”, Ensign ou A Liahona, novembro 
de 2005, pp. 53–55

Senti-me humilde e sobrecarregado ao ser chamado 
como Assistente do Quórum dos Doze Apóstolos há 
33 anos. Poucos dias depois, o Presidente Hugh B. 
Brown aconselhou-me que a coisa mais importante 
que eu deveria fazer era estar sempre em harmonia 
com as Autoridades Gerais. O Presidente Brown não 
explicou nada em detalhes. Apenas disse: “Ape-
gue-se às Autoridades Gerais”. Entendi que aquilo 
significava que eu deveria seguir o conselho e a 
direção do Presidente da Igreja, da Primeira Presi-
dência e do Quórum dos Doze. Isso ressoou como 
algo que eu queria fazer com todo o meu coração.

Talvez outras pessoas não concordem com esse con-
selho, mas ele merece uma consideração cuidadosa. 
Concluí que a orientação espiritual depende, em 
grande parte, de se estar em harmonia com o Presi-
dente da Igreja, com a Primeira Presidência e com o 
Quórum dos Doze — todos os quais são apoiados, 
como foram hoje, como profetas, videntes e revela-
dores. Não sei como podemos achar que estamos 
em plena harmonia com o Espírito do Senhor se não 
estivermos em harmonia com o Presidente da Igreja 
e com os outros profetas, videntes e reveladores. (…)

Meu conselho aos membros da Igreja é: apoiem o 
Presidente da Igreja, a Primeira Presidência, o Quó-
rum dos Doze e outras Autoridades Gerais de todo 
o coração e alma. Se o fizermos, estaremos em porto 
seguro. (…)

Todos nós devemos esperar alguns desafios à nossa 
fé. Tais desafios poderão vir de maneiras diferentes. 
Talvez nem sempre gostem do conselho que os líde-
res da Igreja lhes dão. Eles não estão tentando ser 
populares. Eles estão tentando ajudar-nos a evitar as 
calamidades e as decepções que vêm por meio da 
desobediência às leis de Deus.

Também precisamos ajudar e apoiar nossos líderes 
locais, porque eles também foram “chamados e 
escolhidos”. Todo membro desta Igreja pode receber 
conselhos de um bispo ou presidente de ramo, de 
um presidente de estaca ou missão e do Presidente 
da Igreja e de seus companheiros. Nenhum desses 
irmãos pediu para receber seu chamado. Ninguém é 
perfeito. Ainda assim eles são os servos do Senhor, 
chamados por Ele, por meio de pessoas que tinham 
direito à inspiração. Os que foram chamados, apoia-
dos e designados têm o direito de receber nosso 
apoio.

Admiro e respeito todos os bispos que já tive. Tento 
não questionar sua orientação e sinto que, ao apoiar 
e seguir seus conselhos, fui protegido contra o 
“engano dos homens [e a] astúcia”. (Efésios 4:14.) 
Isso ocorreu porque cada um desses líderes chama-
dos e escolhidos tinha o direito à revelação divina 
que vem com o cargo. O desrespeito aos líderes ecle-
siásticos tem feito com que muitas pessoas enfra-
queçam espiritualmente e caiam. Devemos perdoar 
quaisquer imperfeições aparentes, defeitos ou defi-
ciências dos homens chamados para nos presidir e 
apoiar o cargo que possuem.
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