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Sobre este manual
As lições deste manual estão organizadas em unida-
des que abordam fundamentos doutrinários do evan-
gelho restaurado de Jesus Cristo. Cada lição se 
centraliza em perguntas que as jovens tenham e em 
princípios doutrinários que podem ajudá-las a 
encontrar respostas. As lições são planejadas de 
modo a ajudá-la a preparar-se espiritualmente, 
aprendendo a doutrina por si mesma e, em seguida, 
a planejar maneiras de envolver as jovens em vigoro-
sas experiências de aprendizado.

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

Esses esboços de aprendizado não são feitos para 
determinar o que você vai dizer e fazer em classe. Seu 
propósito é ajudá-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 precisa compreender e 
viver esses princípios por si mesma. 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 que você ensina. Depois, use 

os esboços de aprendizado para planejar meios de 
ajudar as alunas a descobrir tais verdades por si mes-
mas, obter um testemunho delas e viver de acordo 
com o que aprenderam. 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 outros locais — em 
casa, no seminário, na Escola Dominical? Como isso 
influenciará sua preparação? (Se informações delica-
das forem reveladas nessas conversas, mantenha a 
confidencialidade.)

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

• 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 outras mídias que 
você pode usar para preparar-se espiritualmente e 
ensinar as moças.

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

• Ideias adicionais de ensino.
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VISÃO GERAL DA UNIDADE

Julho: As Ordenanças e os Convênios

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

Os esboços desta unidade vão ajudar as moças a entender as ordenanças e os convê-
nios do evangelho. As experiências desta unidade podem ajudá-las a valorizar e hon-
rar os convênios que já fizeram e a ansiar pelas ordenanças que vão receber no futuro, 
inclusive as ordenanças do templo. Elas vão aprender a respeito da orientação e prote-
ção que elas e sua família recebem ao “fazer e guardar convênios sagrados [e] receber 
as ordenanças do templo” (Manual 2: Administração da Igreja, 2010, 10.1.2).

Opções de esboços para este mês:

Por que as ordenanças são importantes em minha vida?
Por que os convênios são importantes em minha vida?
Quais convênios fiz no batismo?
Como recebo o dom do Espírito Santo?
Por que as ordenanças do templo são importantes?
O que significa tomar sobre mim o nome de Jesus Cristo?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e atividades de aprendi-
zado nesta unidade funcionariam bem como ativida-
des 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 desta unidade:

Experiência 4 com o valor Fé

Experiência 4 com o valor Natureza Divina

Experiência 4 com o valor Conhecimento

Experiência 5 com o valor Escolhas e Responsabilidades

Experiências 3 e 4 com o valor Virtude



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Por que as ordenanças são 
importantes em minha vida?
Uma ordenança é um ato sagrado e formal que tem significado espiritual. As 
ordenanças são realizadas pela autoridade do sacerdócio e sob a direção daque-
les que possuem as chaves do sacerdócio. As ordenanças nos ajudam a lembrar 
de quem somos e nos recordam nosso relacionamento com Deus. Ajudam-nos 
a nos achegarmos a Cristo e a alcançar a vida eterna.

Preparar-se espiritualmente

Estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que você se sente inspi-
rada a compartilhar com as moças para ajudá-las a compreender a importância das 
ordenanças?

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

Atos 19:1–6 (Paulo rebatiza pessoas 
que não haviam sido batizadas corre-
tamente)

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

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

D&C 84:19–21 (O poder da divin-
dade se manifesta nas ordenanças do 
sacerdócio)

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

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

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

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

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

Vídeo: “Fé no Poder do Sacerdócio”

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

Que ordenanças as moças 
receberam? Que ordenan-
ças elas estão se prepa-
rando para receber? Por 
que elas precisam com-
preender a importância 
das ordenanças do evange-
lho?



Apresentar a doutrina

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

• Escreva no quadro a palavra orde-
nança e peça às moças que sugiram 
definições dessa palavra (se precisa-
rem de ajuda, faça com que consultem 
o parágrafo do início deste esboço). 
Como as moças reagiriam a alguém 
que dissesse que as ordenanças não 
são necessárias?

• Peça às moças que relacionem o 
maior número de ordenanças do 
evangelho de que se lembrem. Aju-
de-as a identificar quais ordenanças 
da lista são essenciais para a exaltação 
(se precisarem de ajuda, elas podem 
ler “Ordenanças” em Sempre Fiéis). 
Por que o Pai Celestial nos deu essas 
ordenanças?

Aprender juntas

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a compreender por que as orde-
nanças são importantes. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais das 
atividades que melhor funcionem em sua classe:

• Convide as moças a ler os 12 pri-
meiros parágrafos do discurso de Julie 
B. Beck “Uma Torrente de Bênçãos” 
ou assistam ao vídeo “Fé no Poder do 
Sacerdócio”. Peça a elas que listem no 
quadro as ordenanças que o Élder 
Neuenschwander menciona e o poder 
que recebemos ao participar de cada 
ordenança. Convide as jovens a com-
partilhar experiências pessoais em que 
receberam ou testemunharam uma 
dessas ordenanças (ou outras orde-
nanças, como uma bênção paterna ou 
uma bênção de cura). Como essas 
experiências pessoais as abençoaram e 
as fortaleceram?

• Examine em classe a lista das qua-
tro exigências para a realização de 
ordenanças, na seção 20.1 do Manual 2. 
Convide as moças a ler 3 Néfi 11:21–
26 e a identificar como essas exigên-
cias são satisfeitas na descrição dada 
pelo Salvador sobre o batismo. Peça 

que pensem em uma ordenança que 
testemunharam recentemente e que 
descrevam como ela atendeu a essas 
quatro exigências. O que acontece se 
uma ordenança for realizada sem 
atender a essas exigências? Pergunte 
às moças por que é importante para 
elas conhecer essas exigências.

• Convide as moças a imaginar que 
estão ensinando alguém de outra reli-
gião a respeito do batismo, então a 
pessoa diz: “Já fui batizada em minha 
igreja”. Como as moças poderiam, 
com tato, ajudar essa pessoa a com-
preender por que ela precisa ser bati-
zada de novo? Que escrituras ou 
experiências pessoais elas comparti-
lhariam? Você pode pedir que consul-
tem a lista de exigências da seção 20.1 
do Manual 2; Mateus 3:13–17; Atos 
19:1–6; 3 Néfi 11:21–26; ou Morôni 
8:10–12. Se possível, convide os mis-
sionários de tempo integral a vir à 

Dica de ensino

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



classe e a contar como eles explicam 
aos pesquisadores a importância das 
ordenanças (obtenha antes a aprova-
ção do bispo).

• Compartilhe com a classe a 
seguinte declaração do Presidente 
Spencer W. Kimball: “As ordenanças 
servem de lembrete. Esse é o real 

propósito do sacramento: impedir-nos 
de esquecer, ajudar-nos a lembrar” 
(Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball, 1982, p. 112). Peça 
às moças que listem as ordenanças do 
evangelho (como as que se encontram 
nas páginas 125–126 de Sempre Fiéis) e 
discutam o que cada uma dessas 
ordenanças nos ajuda a lembrar.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem a importância da 
gratidão? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Dar uma aula na noite familiar 
sobre a importância das ordenanças.

• Completar a experiência 4 com o 
valor Fé ou a experiência 4 com o 
valor Natureza Divina 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. Como você 
pode demonstrar que ama 
e apoia as moças de sua 
classe?



Recursos Selecionados

Trechos das “Instruções Gerais”, Manual 2: Adminis-
tração da Igreja, 2010, 20.1

Instruções Gerais

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

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

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

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

2. Que ela seja realizada pela autoridade do 
 sacerdócio.

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

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

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



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

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

Preparar-se espiritualmente

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

êxodo 19:5; D&C 35:24 ; 90:24 (Rece-
bemos bênçãos quando guardamos 
convênios)

Mosias 5; Alma 53:10–18; 56:5–8 
(Exemplos no Livro de Mórmon de 
pessoas que fizeram e guardaram 
convênios)

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

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

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

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

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 seus convênios têm 
influenciado sua vida? Que 
bênçãos você tem recebido 
por ter feito e guardado 
convênios sagrados?

Como você pode ajudar as 
moças a entender os convê-
nios que fizeram e os que 
ainda vão fazer no futuro? 
Como a compreensão do 
que são os convênios vai 
influenciar as moças a 
viver mais retamente?



• Peça às moças que listem os convê-
nios que fizeram com Deus e as pro-
messas que fizeram a Ele. Como esses 
convênios influenciaram a vida delas? 
Incentive-as a continuar pensando 
nessa pergunta ao aprenderem mais 
sobre os convênios durante esta aula.

• Peça às moças que definam a pala-
vra convênio (se elas precisarem de 
ajuda, sugira que leiam o terceiro 
parágrafo do discurso do Élder Rus-
sell M. Nelson “Convênios”). Como 
um convênio se assemelha a um 
acordo, um contrato ou uma pro-
messa? E como difere?

Aprender juntas

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a compreender por que recebemos 
ordenanças e fazemos convênios. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais das atividades que melhor funcionem em sua classe:

• Mostre a gravura do povo de Amon 
enterrando suas armas. Peça a uma 
moça que conte brevemente a história 
de povo de Amon e o convênio que 
fizeram (ver Alma 53:10–18; 56:5–8). 
Por que as pessoas escolheram guar-
dar seus convênios apesar do perigo 
que enfrentaram? Como o exemplo 
delas influenciou seus inimigos? 
Como isso influenciou os filhos delas? 
Convide cada moça a escrever no 
quadro o nome de uma pessoa que a 
ensinou, por meio do exemplo, a 
guardar convênios. Peça a ela que 
compartilhe com a classe o que apren-
deu com essa pessoa.

• Convide as moças a ler escrituras 
(como as listadas neste esboço) e a lis-
tar no quadro as bênçãos prometidas 
nessas escrituras para os que fazem e 
guardam convênios sagrados. Per-
gunte às moças como essas bênçãos 
são cumpridas em nossa vida (incen-
tive-as a compartilhar exemplos). 
Preste testemunho das bênçãos que 
você tem vivenciado por ter guar-
dado convênios.

• Peça a cada moça que leia um dos 
três últimos parágrafos do discurso do 
Élder Russell M. Nelson “Convênios”. 
Peça a elas que pensem em uma frase 
que resuma o que o Élder Nelson 
ensina no parágrafo que elas lerem, e 
que a compartilhem com o restante da 
classe. Como as palavras do Élder 
Nelson as ajudam a compreender 
melhor os convênios? Elas têm alguma 
pergunta sobre o que leram?

• Em classe, leiam, vejam ou ouçam a 
história do início do discurso do Élder 
D. Todd Christofferson “O Poder dos 
Convênios”. Como os convênios fei-
tos por Pâmela a ajudaram a lidar 
com a tragédia que enfrentou? 
Designe cada moça a ler uma das 
seções restantes do discurso, pro-
curando respostas para a pergunta 
“Como meus convênios podem me 
fortalecer e proteger?” Peça às moças 
que relatem o que encontraram. Con-
vide-as a discutir situações específicas 
que podem encontrar, nas quais 
podem obter forças ou proteção em 
seus convênios.

Dica de ensino

“Você pode [demonstrar] 
[que (…) está ouvindo] por 
meio de uma expressão de 
interesse. Olhe para seus 
interlocutores e não para o 
manual ou outros objetos 
da sala. Incentive-os a 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).



• Peça às moças que imaginem que 
estão tentando ajudar um amigo de 
outra religião a compreender os con-
vênios. Convide-as a estudar “Convê-
nio” em Sempre Fiéis ou as escrituras 
listadas neste esboço e a preparar 
maneiras de explicar os convênios ao 
amigo. Peça a elas que façam uma dra-
matização ensinando umas às outras. 
Peça que incluam em sua explicação 
os motivos pelos quais os convênios 
que fizeram são importantes para elas.

• Peça a cada moça que examine 
individualmente Mosias 5 e marque 
palavras ou frases relacionadas a 
fazer e guardar convênios que cha-
mem a atenção delas. Incentive-as a 
escrever no quadro o que encontra-
ram. No quadro, escreva “Guardar 
meus convênios é importante para 
mim porque ________”. Convide cada 
moça a completar a frase.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem melhor a autossufi-
ciência? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Ponderar sobre a própria vida 
durante a próxima semana e anotar as 
bênçãos que advêm do cumprimento 
de seus convênios. Incentive-as a 
compartilhar a opinião e os pontos de 
vista delas em aulas futuras.

• Memorizar D&C 82:10 (consulte 
Ensino, Não Há Maior Chamado, pp. 
171–172) e escrever no diário o que 
essa escritura as ensina sobre as orde-
nanças e os convênios, e o que vão 
fazer para preparar-se para os convê-
nios que vão fazer no futuro.

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

Em Sua preparação para 
ensinar, o Salvador buscou 
a solidão para orar e jejuar. 
Quando estava sozinho, 
Ele procurou a orientação 
de Seu Pai (ver 3 Néfi 
19:19–23). Siga os sussur-
ros do Espírito Santo ao 
preparar-se para ensinar as 
moças sobre as ordenanças 
e os convênios.



Recursos Selecionados

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

Quando nos damos conta de que somos filhos do 
convênio, sabemos quem somos e o que Deus espera 
de nós. Sua lei está escrita em nosso coração. Ele é 
nosso Deus, e somos Seu povo. Os filhos comprome-
tidos do convênio permanecem firmes, mesmo em 
meio às adversidades. Se essa doutrina estiver pro-
fundamente implantada em nosso coração, até o 
aguilhão da morte será amenizado e o nosso vigor 
espiritual será fortalecido.

O maior elogio que pode ser conquistado nesta vida 
é o de ser conhecido como guardador de um convê-
nio. As recompensas para o guardador de convênios 
serão recebidas tanto nesta vida quanto na vida 
futura. As escrituras declaram que devemos “[consi-
derar] o estado abençoado e feliz daqueles que guar-
dam os mandamentos de Deus. Pois eis que são 
abençoados em todas as coisas, (…) e se eles se con-
servarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, (…) 
[e habitarão] com Deus em um estado de felicidade 
sem fim” (Mosias 2:41).

Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua Igreja foi restaurada 
para abençoar todas as pessoas. O Presidente Tho-
mas S. Monson é Seu profeta hoje. E nós, como fiéis 
filhos do convênio, seremos abençoados agora e 
para sempre. Presto testemunho disso, em nome de 
Jesus Cristo. Amém. 
 
 
 
 

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

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

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

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

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



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

Quais convênios fiz no batismo?
Quando fomos batizados, fizemos um convênio com Deus. Prometemos tomar 
sobre nós o nome de Jesus Cristo, sempre nos lembrarmos Dele, guardar Seus 
mandamentos e servi-Lo até o fim. Renovamos esse convênio cada vez que 
tomamos o sacramento.

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e outros recursos vão ajudar as moças a lembrar-se dos convênios 
batismais e guardá-los?

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

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

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

“O Seu Convênio Batismal”, “As Bên-
çãos Prometidas do Batismo”, Sempre 
Fiéis, 2004, pp. 23–26

Vídeo: “Oportunidades de Fazer  
o Bem”

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:

• Peça às moças que imaginem que 
estão ajudando um irmão ou uma 
irmã caçula a se preparar para receber 
o batismo. Como elas ajudariam o 
irmão ou a irmã a compreender as 
promessas que fazemos no batismo? 
(Ver Sempre Fiéis, páginas 25–28).

• Mostre a gravura de um batismo 
(como Livro de Gravuras do Evangelho, 
nºs 103 e 104). Compartilhe lembran-
ças do dia em que você foi batizada, 
inclusive lembranças de como você se 
sentiu. Convide as moças a comparti-
lhar o que sentiram quando foram 

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

Como você pode ajudar as 
moças a entender melhor 
os convênios batismais 
delas? Como pode ajudá-
las a fortalecer o compro-
misso de guardar esses 
convênios?



batizadas. Pergunte a elas quais foram 
os convênios que fizeram naquele dia. 
Convide-as a listar suas respostas no 
quadro e a acrescentar mais itens à 

lista durante a aula, enquanto apren-
dem mais sobre seus convênios batis-
mais.

Aprender juntas

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender os convênios que fize-
ram no batismo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais das ativida-
des que melhor funcionem em sua classe:

• Divida a classe em três grupos e 
peça a cada grupo que leia uma das 
três subseções de “O Seu Convênio 
Batismal”, em Sempre Fiéis. Convide 
cada grupo para planejar uma forma 
criativa de ensinar o que aprenderam 
(por exemplo, usando artesanato, poe-
sia ou jogos). Dê-lhes tempo para ensi-
nar umas às outras. Pergunte às moças 
por que elas sentem ser importante 
para elas guardar esses convênios.

• Convide algumas moças para ler 
Mosias 18:8–10 e outras para ler D&C 
20:79 . Peça a elas que procurem os 
compromissos que fazemos quando 
somos batizados. Dê a cada moça 
uma folha de papel e peça a ela que 
escreva uma escolha difícil que os 
jovens têm que fazer e, em seguida, 
coloque o papel em um recipiente. 
Convide as moças a alternarem-se em 
pegar um papel, ler o que está escrito 
nele e compartilhar algumas ideias de 
como podem se lembrar de guardar 
seus convênios batismais ao enfrentar 
esses desafios.

• Mostre uma gravura do batismo do 
Salvador (ver Livro de Gravuras do 
Evangelho, nº 35) e peça a uma das 
moças que leia 2 Néfi 31:4–10. 

Convide as moças a compartilhar 
exemplos das escrituras que mostrem 
como Jesus Cristo guardou o convê-
nio que fez com o Pai (elas podem 
olhar as gravuras do Livro de Gravuras 
do Evangelho, nºs 36–48, para ideias). 
Peça que contem experiências pes-
soais em que procuraram seguir o 
exemplo do Salvador.

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

• Convide as moças a ler “O Seu 
Convênio Batismal” em Sempre Fiéis e 
a identificar as promessas que faze-
mos quando somos batizados. 
Enquanto as moças assistem ao vídeo 
“Oportunidades de Fazer o Bem”, 
peça que procurem maneiras pelas 
quais as pessoas do vídeo honraram 

Dica de ensino

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



seu convênio batismal. Dê um tempo 
às moças para que compartilhem o 
que aprenderam. O que as moças sen-
tem que podem fazer para cumprir 

mais plenamente seu convênio batis-
mal em todos os momentos e em 
todos os lugares?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem melhor o convênio 
batismal que fizeram? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm 
mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Em espírito de oração, examinar a 
vida delas para determinar se há 
alguma coisa que precisam parar de 
fazer ou começar a fazer a fim de 
serem mais fiéis a seus convênios 
batismais. Assumir um compromisso 

pessoal de agir de acordo com esses 
convênios.

• Fazer individualmente ou com a 
classe a experiência 4 com o valor Fé 
ou a experiência 4 com o valor Conhe-
cimento 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 encontrou 
maneiras singulares de 
ajudar as pessoas que Ele 
ensinou a aprender e a 
crescer — maneiras conce-
bidas especialmente para 
elas. Ele as ajudava a des-
cobrir as lições do evange-
lho em suas próprias 
experiências pessoais. O 
que você pode fazer para 
ajudar as moças a reconhe-
cer como os convênios 
batismais podem influen-
ciar a vida diária delas?



Recursos Selecionados

“O Seu Convênio Batismal”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 25–26

Quando você foi batizado, fez um convênio com 
Deus. Você prometeu tomar sobre si o nome de 
Jesus Cristo, guardar Seus mandamentos e servi-Lo 
até o fim. (Ver Mosias 18:8–10; D&C 20:37.) Você 
renova esse convênio todas as vezes que toma o 
sacramento. (Ver D&C 20:77–79.)

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

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

“Não há qualquer outro nome pelo qual seja conce-
dida a salvação; quisera, portanto, que tomásseis 
sobre vós o nome de Cristo, todos vós que haveis 
feito convênio com Deus de serdes obedientes até o 
fim de vossa vida.

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

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

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

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



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

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

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e discursos ajudarão as moças a compreender como o dom do Espírito 
Santo as ajudará e abençoará por toda a vida?

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

1 Néfi 2:9–20 (Néfi é um exemplo de 
como ser receptivo ao Espírito Santo)

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

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

D&C 20:77 (Ao partilhar do sacra-
mento, renovamos nossos convênios e 
podemos ter sempre o Espírito 
conosco)

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

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

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

“Dom do Espírito Santo”, Sempre Fiéis, 
2004, p. 60

“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 o dom do Espírito 
Santo tem consolado ou 
ajudado você pessoal-
mente? Quando se sentiu 
próxima do Espírito? Que 
experiências pessoais você 
pode relatar às moças?

Você sabe de alguma expe-
riência que as moças tive-
ram com o dom do 
Espírito Santo? Elas com-
preendem o que devem 
fazer para serem dignas da 
companhia do Espírito 
Santo?



Apresentar a doutrina

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

• Como classe, ouçam ou cantem o 
hino “Santo Espírito de Deus, nº 80”. 
O que as moças aprendem com esse 
hino sobre o que devemos fazer para 
receber o Espírito Santo?

• Convide as moças a pensar no dia 
em que foram confirmadas como 
membros da Igreja e lhes foi dito 
“recebe o Espírito Santo”. Como o 
dom do Espírito Santo as abençoou? 
Que perguntas elas têm sobre o dom 
do Espírito Santo?

Aprender juntas

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender o que significa receber 
o Espírito Santo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais das ativida-
des que melhor funcionem em sua classe:

• Peça às moças que leiam 1 Néfi 2:9–
19 e 1 Néfi 15:1–11, individualmente. 
Convide metade da classe a procurar 
o que Néfi fez para receber o Espírito 
Santo e a debater sobre o assunto. 
Convide a outra metade a procurar o 
que Lamã e Lemuel fizeram que os 
impediu de receber o Espírito Santo e 
a debater sobre o assunto. Em 
seguida, peça a elas que escrevam no 
quadro o que encontraram. O que as 
moças aprenderam com esses exem-
plos que vai ajudá-las a receber o 
Espírito Santo?

• Certifique-se de que cada moça 
tenha um exemplar do livreto Para o 
Vigor da Juventude. Convide cada moça 
a escolher uma das seções de Para o 
Vigor da Juventude, lê-la e marcar coisas 
que precisa fazer e coisas que não 
deve fazer para receber o Espírito 
Santo. Convide-as a relatar o que 
aprenderam sobre o Espírito Santo a 
partir do que leram. Como isso vai 
ajudá-las a receber o Espírito Santo?

• Como classe, leiam os três últimos 
parágrafos da seção intitulada “O 
Dom do Espírito Santo” no discurso 
do Élder David A. Bednar “Receber o 
Espírito Santo”. Peça a uma moça que 
resuma o ponto principal do Élder 
Bednar. Designe cada moça a ler uma 
das três seções seguintes do discurso, 
procurando respostas para perguntas 
como estas: Como nos qualificamos 
para ter a companhia do Espírito 
Santo? O que pode nos impedir de 
receber o Espírito Santo? Peça que 
relatem o que encontrarem e o que 
planejam fazer para colocar em prá-
tica o conselho do Élder Bednar.

• Mostre a gravura de Leí e a Lia-
hona (ver Livro de Gravuras do Evange-
lho, nº 68) e peça às moças que digam 
o que sabem sobre a Liahona. Con-
vide metade da classe a ler 1 Néfi 
16:14–29 e a outra metade a ler 1 Néfi 
18:8–22. Peça que procurem respostas 
para esta pergunta: “De que modo a 
Liahona se assemelha ao Espírito 
Santo?” Peça que elas compartilhem 

Dica de ensino

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



uma experiência pessoal que tiveram. 
O que as moças aprenderam com o 
que aconteceu com a família de Leí 
que pode ajudá-las a receber o Espí-
rito Santo? Como parte do debate, 
leiam juntas Alma 37:38–46.

• Convide as moças a ler a seção inti-
tulada “Quando Nos Afastamos do 
Espírito do Senhor”, no discurso do 
Élder David A. Bednar “Para Que 
Possamos Ter Sempre Conosco o Seu 
Espírito”. Peça que procurem declara-
ções que as ajudem a compreender 
como podem ter a companhia do 
Espírito Santo com mais frequência. 
Incentive-as a pensar nas coisas que 
“pensam, veem, ouvem ou fazem” 
num dia normal e a avaliar se essas 

coisas convidam o Espírito Santo ou 
as afastam Dele. Peça que ponderem 
sobre quaisquer mudanças que preci-
sam fazer na vida. Convide-as  
a comparti lhar alguns de seus pensa-
mentos, caso se sintam à vontade.

• Leia Doutrina e Convênios 121:45–
46 com a classe. Pergunte se há 
alguma palavra nesses versículos que 
as moças não compreendam e aju-
de-as a definir essas palavras (por 
exemplo, entranhas significa “a parte 
mais interna”; adornar significa “embe-
lezar” ou “enriquecer”; destilar signi-
fica “manifestar-se”). O que as moças 
aprenderam com esses versículos 
sobre como receber o Espírito Santo?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem como receber o 
Espírito Santo? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Convidar a companhia do Espírito 
Santo a cada dia em suas orações pes-
soais.

• Completar a experiência 5 com o 
valor Escolhas e Responsabilidades 
ou a experiência 4 com o valor Vir-
tude 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 compartilhava 
histórias simples, parábo-
las e exemplos da vida real 
compreensíveis a Seus dis-
cípulos. Ele os ajudava a 
descobrir lições do evange-
lho em suas próprias expe-
riências. Como você pode 
ajudar as moças a apreciar 
maneiras pelas quais o 
dom do Espírito Santo as 
ajuda em suas próprias 
experiências pessoais?



Recursos Selecionados

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

Quando nos afastamos do Espírito do Senhor

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

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

O padrão é claro. Se algo em que pensamos, algo 
que vemos, ouvimos ou fazemos nos afasta do Espí-
rito Santo, devemos parar de pensar, ver, ouvir ou 
fazer esse algo. Se aquilo que tem o objetivo de nos 

divertir, por exemplo, nos aliena do Espírito Santo, é 
porque com certeza esse tipo de diversão não nos 
serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a 
vulgaridade, a rudeza, ou a falta de recato, então, 
sem dúvida, tais coisas não são para nós.

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

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



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

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

Preparar-se espiritualmente

Ao preparar-se, estude em espírito de oração estas escrituras e estes recursos. O que vai 
inspirar as moças a se qualificar e participar das ordenanças do templo?

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

D&C 109 (A dedicação do Templo de 
Kirtland)

D&C 131:1–4 (O casamento celestial é 
necessário para se obter o mais ele-
vado grau de glória)

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

também ao vídeo “Os Templos São 
um Farol”

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

Richard G. Scott, “Adorar no Tem-
plo: Fonte de Força e Poder em Épo-
cas de Escassez”, A Liahona, maio de 
2009, p. 43

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

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

Que experiências pessoais 
as moças tiveram com as 
ordenanças do templo? 
Como elas podem ajudar 
umas as outras a conhecer 
e adquirir um testemunho 
das ordenanças do templo?



Apresentar a doutrina

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

• Convide as moças a pensar em uma 
experiência pessoal que tiveram recen-
temente no templo. O que elas senti-
ram ali? Que bênçãos elas receberam 
por frequentar o templo? Quando foi 
que elas sentiram que receberam força 
espiritual ou orientação no templo?

• Convide uma moça para segurar 
uma gravura do templo. Peça a ela 
que diga algumas das ordenanças do 
templo e explique por que são impor-
tantes para ela.

Aprender juntas

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a compreender por que as orde-
nanças do templo são importantes. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais das atividades que melhor funcionem em sua classe:

• Mostre a gravura de um casal na 
frente do templo (ver Livro de Gravu-
ras do Evangelho, nº 120). Convide as 
moças a ler juntas Doutrina e Convê-
nios 131:1–4 e procurar as bênçãos 
prometidas àqueles que entram para 
o novo e eterno convênio do casa-
mento. Que bênçãos serão negadas 
àqueles que não fizerem esse convê-
nio? Como a visão que o Senhor tem 
do casamento difere da que o mundo 
tem? Compartilhe seu testemunho 
com as moças sobre as bênçãos que 
estão disponíveis para elas e para 
suas futuras famílias ao participarem 
das ordenanças do templo.

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

semelhantes de sua própria vida e 
convide as moças a fazer o mesmo.

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

• Entregue a cada moça uma cópia do 
discurso do Élder Richard G. Scott 
“Adorar no Templo: Fonte de Força e 
Poder em Épocas de Escassez” e peça 
à classe que encontre as sugestões que 
o Élder Scott dá sobre como se benefi-
ciar da frequência ao templo. Peça às 
moças que relatem o que encontraram. 
Quais dessas sugestões elas acham 
que melhor se aplicam a elas como 
moças? Convide-as a selecionar uma 

Dica de ensino

“Quando nos reunimos 
para aprender as doutri-
nas do evangelho, deve-
mos fazê-lo com 
reverência. (…) A irreve-
rência vai ao encontro dos 
propósitos do adversário, 
obstruindo os delicados 
canais da revelação tanto 
da mente como do espí-
rito” (Boyd K. Packer, 
Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 82).



ou mais sugestões que seguirão da 
próxima vez em que forem ao templo.

• Divida a classe em dois grupos e 
peça a um dos grupos que imaginem 
ser os antepassados falecidos do outro 
grupo. Convide-as a imaginar que 
morreram sem ser batizadas, mas que 
aceitaram o evangelho no mundo 
espiritual. Peça que escrevam uma 
mensagem a seus descendentes vivos 

e que a entreguem a uma das moças 
do outro grupo. Peça às alunas que 
leiam as mensagens em voz alta. 
Escreva no quadro o título desta lição 
e peça às moças que pensem nessa 
pergunta enquanto leem os quatro 
primeiros parágrafos do discurso do 
Élder Richard G. Scott “A Alegria de 
Redimir os Mortos”. Peça a elas que 
compartilhem seus pensamentos.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem a importância das 
ordenanças do templo? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas 
têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Realizar batismos pelos mortos 
como atividade de classe, levando 
nomes de sua própria família, se pos-
sível. Também poderiam usar o que 
aprenderam hoje para incentivar 

outras moças a se prepararem para ir 
ao templo com elas.

• Completar a experiência 3 com o 
valor Virtude 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

Quando o Salvador ensi-
nou, Ele convidou Seus 
seguidores a agir com fé e 
a viver as verdades que 
Ele ensinava. Ele queria 
que Seus seguidores vives-
sem o evangelho com todo 
o coração. Como você 
pode inspirar nas moças o 
desejo de compreender as 
ordenanças do templo e 
participar delas?



Recursos Selecionados

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

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

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

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

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

O irmão Mou Tham voltou do templo diretamente 
para a Nova Caledônia, onde trabalhou por mais 
dois anos para pagar a passagem da filha que não 

estivera no templo com eles: uma filha casada, o 
marido e seu filho.

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

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

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

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

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



JULhO: AS ORDENANçAS E OS CONVêNIOS

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

Preparar-se espiritualmente

Quais escrituras e recursos ajudarão as moças a compreender o convênio que fizeram de 
tomar sobre si o nome de Cristo?

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

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

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

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

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

Vídeo: “Ouse Ficar Sozinho”

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:

• Convide uma moça a ler a oração 
do pão do sacramento em D&C 20:77. 

O que elas acham que significa “tomar 
sobre [nós] o nome de [Jesus Cristo]”?

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

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



• Pergunte às moças se elas sabem 
por que seus pais escolheram o nome 
que elas têm. Como o nome delas 
influencia quem elas são e o modo 
como vivem? Pergunte a elas o que 

significa para elas tomar sobre si o 
nome de Jesus Cristo (ver D&C 20:77). 
De que modo o fato de tomarem Seu 
nome sobre si influencia quem elas 
são e seu modo de vida?

Aprender juntas

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

• Mostre o vídeo “Ouse Ficar Sozi-
nho”. Qual é a mensagem principal 
do Presidente Monson para as moças 
nesse vídeo? Como os jovens retrata-
dos no vídeo mostraram que toma-
ram sobre si o nome do Salvador? 
Convide as moças a compartilhar suas 
próprias experiências semelhantes.

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

• Convide as moças a ler Mosias 5, 
procurando respostas para perguntas 
como: “O que significa tomar sobre 
nós o nome de Cristo?” e “Por que é 
importante tomarmos sobre nós o 
nome de Cristo?” Peça que comparti-
lhem o que encontraram e façam uma 
lista de coisas específicas que podem 
fazer para mostrar que tomaram sobre 
si o nome do Salvador.

• Peça a algumas moças que leiam 
helamã 5:6–8 e a outras que leiam os 
três primeiros parágrafos do discurso 
do Élder Mervyn B. Arnold “O Que 
Você Fez com Meu Nome?”. Peça que 
resumam o que leram umas para as 
outras. Como o nome de Néfi, Leí e 
George Albert Smith inspirou aque-
las pessoas a viver em retidão. Como 
nosso convênio de tomar sobre nós o 
nome de Jesus Cristo nos inspira? 
Leia em classe os dois últimos pará-
grafos do discurso e convide as 
moças a discutir como aplicarão o 
desafio do Élder Arnold.

• Compartilhe a seguinte declaração 
do Élder Robert D. hales: “A palavra 
cristão denota que tomamos sobre nós 

Dica de ensino

“Peça aos alunos que defi-
nam os princípios com suas 
próprias palavras. Isso vai 
ajudá-los a saber logo no 
início da lição se compreen-
dem determinadas palavras 
ou ideias. Se não entende-
rem, forneça explicações 
que vão tornar o restante da 
aula mais significativo para 
eles” (Ensino, Não Há Maior 
Chamado, 1999, p. 73).



Ensinar à maneira do 
Salvador

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

o nome de Cristo”. Divida o discurso 
do Élder hales “Ser um Cristão Mais 
Cristão” entre as moças. Peça a cada 
moça que leia sua seção, procurando 
respostas para a pergunta: “O que 

significa ser cristão?” Peça que ela 
compartilhe o que encontrar e dê 
exemplos de pessoas que conhece e 
considera serem verdadeiros cristãos.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem o que significa 
tomar sobre si o nome de Jesus Cristo? Quais são os sentimentos ou as impressões que 
elas têm? Elas têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo 
essa doutrina?

Viver o que aprendemos

Convide as moças a pensar em maneiras pelas quais elas podem demonstrar por suas 
ações que tomaram sobre si o nome de Jesus Cristo. Em uma aula futura, convide-as a 
compartilhar suas experiências pessoais. 

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.



Recursos Selecionados

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

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

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

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

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

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

Serviço cristão. Seja tirando água de um poço, pre-
parando peixes para uma refeição ou lavando pés 
empoeirados, o Salvador passou Seus dias ser-

vindo às pessoas — erguendo o cansado e fortale-
cendo o fraco.

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

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

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

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

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



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Agosto: O Casamento e a Família

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

Os esboços desta unidade vão ajudar as moças a compreenderem a importância da famí-
lia em sua vida e no plano do Pai Celestial para Seus filhos. As verdades que descobrirão 
nesta unidade as ajudarão a defender o casamento e a família contra os ataques e as 
mentiras do adversário. Essas verdades também as ajudarão a fortalecer sua família 
agora e a se preparar para edificar uma família justa como mães e esposas justas em Sião.

Opções de esboços para este mês:

Por que a família é importante?
Por que o casamento no templo é importante?
Por que a castidade é importante?
Quais são os padrões da Igreja em relação ao namoro?
Como posso preparar-me agora para me tornar uma esposa e mãe digna?
Como o papel do homem e da mulher complementam um ao outro nas famílias?
Como posso fortalecer minha família?

Mutual

Muitos dos tópicos da lição e das atividades de 
aprendizado nesta 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 nesta unidade:

Experiências 3 e 5 do valor Natureza Divina

Experiência 4 do valor Valor Individual

Experiências e projetos do valor Virtude



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

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

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. Quais escrituras e outros 
recursos ajudarão as moças a compreender a importância da família?

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

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

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

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

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

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

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

“Família”, Para o Vigor da Juventude, 
2011, pp. 14–15

Vídeo: “As Famílias Podem Ser Eter-
nas” e  “O Lar É a Divina Instituição”

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:

• Convide as moças a imaginar que 
um amigo lhes pergunte: “Por que as 

famílias são tão importantes na sua 
Igreja?” Como elas responderiam? 

Por que sua família é 
importante para você? Por 
que você acha que as famí-
lias são essenciais ao plano 
de salvação estabelecido 
pelo Pai Celestial?

Que tipo de mensagens as 
moças têm recebido que 
contradizem as palavras 
dos profetas sobre a 
importância da família? 
Como você pode ajudá-las 
a entender a importância 
eterna da família?



• Escreva no quadro “A _________ é 
essencial ao plano do Criador para o 
_______ eterno de Seus ________”. 
Convide as moças a ler o primeiro 

parágrafo de “A Família: Proclamação 
ao Mundo” e complete a sentença. 
Discuta em classe por que essa decla-
ração é verdadeira.

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar a ensinar às moças a importância da família. 
Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcionem 
em sua classe:

• Desenhe um círculo no quadro. 
Convide uma moça para desenhar 
uma família dentro do círculo. Ao 
redor do círculo, escreva vida pré-mor-
tal, vida mortal e vida pós-mortal. Peça a 
uma moça que leia o terceiro pará-
grafo de “A Família: Proclamação ao 
Mundo” e procure ver como a família 
se encaixa em cada parte do plano de 
salvação. Convide as moças a com-
partilhar o que sentem por suas famí-
lias e por que elas querem continuar 
unidas a elas após esta vida.

• Convide as moças a ler os oito últi-
mos parágrafos do discurso do Élder 
L. Tom Perry “Tornar-se Bons Pais”, 
procurando respostas para a per-
gunta: “Por que as famílias são 
importantes?” Peça que comparti-
lhem o que encontraram. O que as 
moças podem fazer para mostrar que 
compreendem o quanto as famílias 
são importantes? Como a compreen-
são que elas têm da importância da 
família afetará o modo como tratam 
os membros da sua família?

• Leiam juntas em classe a história 
sobre a conversa do Élder Mason com 
o Élder Spencer W. Kimball (no dis-
curso do Élder Neil L. Andersen 
“Filhos”). O que o mundo ensina 
sobre as famílias? O que o Senhor 
ensina? O que algumas pessoas 

consideram mais importante do que 
ter uma família? Quais bênçãos as 
moças receberão por fazer da família 
a mais alta prioridade na vida delas?

• Dê a cada moça a atribuição de ler 
uma das passagens das escrituras 
deste esboço. Peça à classe que pes-
quise “A Família: Proclamação ao 
Mundo” e procure uma passagem que 
se relacione com cada escritura. Con-
vide cada moça a compartilhar sua 
escritura e a parte da Proclamação 
com a qual ela se relaciona. Peça-lhes 
que compartilhem quaisquer expe-
riências pessoais que ilustrem a 
importância das famílias.

• Mostre um dos vídeos sugeridos 
neste esboço e peça às moças que 
encontrem no vídeo as razões pelas 
quais o Pai Celestial nos deu famí-
lias. Pergunte às moças como elas 
responderiam a alguém que dissesse 
algo como: “Não acho que quero ter 
filhos quando ficar mais velho” ou 
“Não vejo por que devo me casar”. 
Com a permissão do bispo, convide 
uma ou mais irmãs da ala que 
tenham um casamento forte para 
compartilhar com a classe seus senti-
mentos sobre o casamento e a famí-
lia. O que elas diriam para alguém 
cuja situação familiar não é a ideal no 
momento? (Ver “Família”, Para o 

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).



Vigor da Juventude, pp. 14–15). O que 
elas diriam a alguém que não vê a 
necessidade de se casar e ter filhos? 
Incentive as moças a fazer quaisquer 
perguntas sobre como se preparar 
para o casamento e para a família.

• Divida a turma em dois grupos 
iguais. Dê a um dos grupos uma cópia 

da seção intitulada “Ameaça à Família” 
do discurso da irmã Julie B. Beck “Ensi-
nar a Doutrina da Família”. Dê ao 
outro grupo uma cópia da seção intitu-
lada “Isso Eu Sei”. Peça a cada grupo 
que ensine ao outro o que aprendeu 
com sua seção. Quais são algumas coi-
sas específicas que as moças podem 
fazer para defender a família?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem por que a família 
é importante? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Pensar em uma família justa que 
admiram e escrever meios específicos 
pelos quais elas podem imitar essa 
família.

• Visitar saladeimprensa.org.br ou o 
site dos jovens e procurar artigos e 
vídeos sobre o casamento no templo e 
as famílias (isso pode ser feito como 
uma atividade da Mutual).

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 
a refletir e ponderar pro-
fundamente, e Ele Se rego-
zijava com suas expressões 
de fé. Que perguntas você 
poderia fazer às moças 
para ajudá-las a refletir e 
ponderar profundamente 
sobre a importância da 
família? Essas perguntas 
poderiam incentivar 
expressões de fé?



Recursos Selecionados

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

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

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

Na proclamação sobre a família, lemos:

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

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

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

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

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

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



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Por que o casamento no  
templo é importante?
No plano de felicidade estabelecido por nosso Pai Celestial, o único meio de se 
obter a exaltação é por meio do novo e eterno convênio do casamento celestial 
(ver D&C 131:1–3). Quando um homem e uma mulher são selados um ao outro 
para o tempo e para a eternidade no templo, eles têm a segurança que seu rela-
cionamento continuará para sempre, se forem fiéis aos convênios. Eles sabem 
que nada, nem mesmo a morte, poderá separá-los permanentemente.

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as seguintes escrituras e outros recursos. Quais recursos 
vão ajudar as moças a compreender a importância do casamento no templo e a aumen-
tar sua resolução de se casarem no templo um dia?

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

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

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

henry B. Eyring, “Famílias sob Con-
vênio”, A Liahona, maio de 2012, p. 62

Russell M. Nelson, “Casamento 
 Celestial”, A Liahona, novembro de 
2008, p. 92

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

“Nosso Casamento no Templo Valia 
Qualquer Sacrifício”, A Liahona, outu-
bro de 2010, p. 69

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

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.

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

Que exemplos justos de 
casamento no templo as 
moças têm? Como você 
pode incutir nelas um 
desejo maior de serem 
seladas no templo?



Apresentar a doutrina

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

• Antes de as moças chegarem à 
classe, escreva no quadro: “Por que o 
casamento no templo é importante?” 
Convide-as a pensar sobre essa per-
gunta ao lerem “Nosso Casamento no 
Templo Valia Qualquer Sacrifício”. 
Por que o casamento no templo era 
tão importante para o casal nessa his-
tória? Incentive as moças a comparti-
lhar seus pensamentos. 

• Se possível, mostre uma foto do dia 
em que você foi selada no templo, e 
descreva alguns dos pensamentos e 
sentimentos que teve (ou mostre uma 
gravura de uma noiva e um noivo em 
frente ao templo [ver Livro de Gravuras 
do Evangelho, nº 120]). Pergunte às 
moças por que elas acreditam que o 
casamento no templo é importante.

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar as moças a aprenderem por que o casamento no 
templo é importante. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas 
que melhor funcionem em sua classe:

• Convide as moças a imaginar que 
um amigo sempre pergunta por que 
elas têm a meta de se casar no templo, 
em vez de simplesmente fazer um 
casamento civil. Peça-lhes que leiam 
as escrituras sugeridas neste esboço 
ou “O Novo e Eterno Convênio do 
Casamento” em Sempre Fiéis (p. 34) e 
procurem palavras e frases que elas 
poderiam usar para escrever uma 
carta a esse amigo. Incentive-as a 
explicar na carta a importância do 
casamento eterno. Convide-as a com-
partilhar com a classe o que escreve-
ram em suas cartas.

• Traga dois ou três objetos (ou fotos 
de objetos) que demonstrem diferen-
tes níveis de qualidade (por exemplo, 
uma colher de plástico e uma colher 
de prata). Peça às moças que debatam 
por que o objeto de maior qualidade é 
melhor do que o de menor qualidade. 

Peça às moças que leiam, ouçam a pri-
meira parte do discurso do Élder Rus-
sel M. Nelson “Casamento Celestial” 
ou assistam a ela, no qual ele compara 
o casamento a fazer compras. O que 
faz com que o casamento no templo 
seja mais valioso do que qualquer 
outro tipo de casamento? Pergunte às 
moças por que elas querem ter um 
casamento no templo.

• Dê a cada moça uma cópia do dis-
curso do Élder Richard G. Scott “As 
Bênçãos Eternas do Casamento”. 
Como o Élder Scott se sente sobre a 
companheira eterna dele? O que mais 
impressionou as moças sobre o rela-
cionamento dele com a esposa? Peça-
lhes que ponderem o que seria 
necessário para conseguir um relacio-
namento como o que o Élder Scott 
teve com a esposa.

Dica de ensino

“As histórias tendem a 
despertar o interesse dos 
alunos. Em geral, pode-
mos ensinar um princípio 
de modo mais eficaz 
quando primeiramente 
contamos uma história 
para ilustrá-lo. Isso ajuda 
os alunos a compreender o 
princípio à luz de suas 
experiências cotidianas” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado , 1999, p. 93).



Ensinar à maneira do 
Salvador

O Salvador convidou Seus 
discípulos a agir com fé e 
a viver as verdades que 
Ele ensinava. Como você 
pode convidar as moças a 
aumentarem a própria 
determinação de se casa-
rem no templo e viverem 
as verdades que aprende-
rão juntas?

• Em turma, leia D&C 131:1–4 e “O 
Novo e Eterno Convênio do Casa-
mento” em Sempre Fiéis (p. 34), pro-
curando respostas para a pergunta: 
“Por que o casamento no templo é 
importante?” Se necessário, ajude as 
moças a buscarem a definição de 

quaisquer palavras novas. Peça às 
moças que listem algumas coisas que 
podem afastá-las de um casamento no 
templo. O que elas podem fazer agora 
para se certificarem de que se casarão 
no templo?

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem a importância do 
casamento no templo? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas 
têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Escrever uma carta para si mesmas, 
para ser aberta na véspera do seu 
casamento, declarando a importância 
do casamento no templo e os seus 
desejos atuais de alcançar esse obje-
tivo justo.

• Colocar uma foto do templo num 
lugar onde possam vê-la com fre-
quência e, perto da foto, uma declara-
ção simples expressando sua meta e 
determinação de se casar no templo 
algum dia.

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.



Recursos Selecionados

Trechos de Russell M. Nelson, “Casamento Celestial”, A 
Liahona, novembro de 2008, p. 92

Meus amados irmãos e irmãs, sinto-me profunda-
mente grato a vocês. Todos sentimos uma profunda 
gratidão pelo evangelho de Jesus Cristo. Neste 
mundo cheio de tristezas, somos verdadeiramente 
gratos a Deus por Seu “grande plano de felicidade” 
(Alma 42:8). Seu plano declara que os homens e as 
mulheres existem “para que tenham alegria” (2 Néfi 
2:25). Essa alegria vem quando decidimos viver em 
harmonia com o plano eterno de Deus.

A importância da escolha pode ser ilustrada por um 
conceito bem familiar que me veio à mente certo 
dia, quando estava fazendo compras numa grande 
loja. Eu o chamo de “padrões do comprador”. Como 
fazer compras faz parte de nossa vida diária, esses 
padrões são conhecidos.

Os compradores sensatos estudam cuidadosamente 
suas opções antes de fazer uma escolha. Enfocam 
principalmente a qualidade e a durabilidade do pro-
duto desejado. Eles querem o melhor. Por outro 

lado, alguns compradores procuram pechinchas, e 
outros gastam excessivamente — para descobrir 
depois, para sua consternação — que a escolha que 
fizeram não durou muito. Infelizmente, há aqueles 
raros indivíduos que deixam de lado a integridade 
pessoal e roubam o que desejam. Nós os chamamos 
de “ladrões”.

Os padrões do comprador podem ser aplicados ao 
casamento. Um casal que se ama pode escolher um 
casamento da mais alta qualidade, ou um tipo infe-
rior que não perdura. Ou podem não escolher 
nenhum dos dois e roubar descaradamente o que 
desejam como “ladrões conjugais”.

O casamento está sendo debatido no mundo inteiro, 
e há várias convenções para a vida conjugal. Meu 
propósito ao abordar esse tema é o de declarar, 
como apóstolo do Senhor (ver D&C 107:35), que o 
casamento entre homem e mulher é sagrado: ele foi 
ordenado por Deus (ver D&C 49:15–17).Também 
quero declarar as virtudes do casamento no templo. 
É o mais elevado e duradouro tipo de casamento 
que nosso Criador pode oferecer a Seus filhos.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Por que a castidade  
é importante?
Castidade é pureza sexual e envolve ser moralmente limpo em pensamentos, 
palavras e ações. A intimidade sexual é ordenada por Deus para a criação de 
filhos e para a expressão do amor entre marido e mulher. Deus ordenou-nos 
que a intimidade sexual seja reservada para o casamento. Quando somos 
sexualmente puros, qualificamo-nos para a companhia do Espírito Santo e 
somos protegidos dos danos emocionais e espirituais do pecado sexual.

Prepare-se espiritualmente

Estude estes recursos em espírito de oração. Como você pode ajudar as moças a com-
preenderem e sentirem a importância da castidade?

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

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

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

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

D&C 46:33; 121:45–46 (A importância 
da virtude)

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

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

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

Elaine S. Dalton, “Retorno à Virtude”, 
A Liahona, novembro de 2008, p. 78

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

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

Vídeos: “Eu Escolhi Ser Puro”, “Casti-
dade: Quais São os Limites?” e “A 
Verdadeira Confiança”

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 a obediência à lei da 
castidade tem abençoado 
você?

Quais doutrinas ajudarão 
mais as moças a sentirem a 
importância da castidade? 
A quais ensinamentos fal-
sos que diminuem a 
importância da castidade 
elas estão expostas?



Apresentar a doutrina

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

• Vários dias antes da aula, convide 
as moças para assistir ao vídeo “Eu 
Escolhi Ser Puro” ou a ler o artigo do 
Élder Jeffrey R. holland “Pureza Pes-
soal” em preparação para esta lição. 
No início da aula, convide as moças a 
compartilhar as coisas que aprende-
ram ou as perguntas que tenham.

• Convide uma moça para segurar 
uma gravura de José resistindo à 

esposa de Potifar (ver Livro de Gravu-
ras do Evangelho, nº 11) e resumir a his-
tória em suas próprias palavras. O 
que José fez para permanecer puro? O 
que veio a acontecer como resultado 
da fidelidade de José? O que poderia 
ter acontecido caso ele não tivesse 
sido fiel a seus convênios? Por que é 
importante permanecer casto?

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar as moças a aprender sobre a restauração do sacer-
dócio. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor fun-
cionem em sua classe:

• Convide algumas das moças para 
ler escrituras sobre a castidade (como 
as sugeridas neste esboço); convide 
outras a ler “Pureza Sexual” em Para o 
Vigor da Juventude e convide as demais 
a ler “Castidade” em Sempre Fiéis. Peça 
que procurem respostas para a per-
gunta “Por que a castidade é impor-
tante para o Senhor?” e compartilhem 
o que encontraram. Como os princí-
pios nessas escrituras e nesses recursos 
são diferentes daqueles que o mundo 
ensina sobre a castidade? O que as 
moças aprendem com esses recursos 
que podem ajudá-las a detectar falsi-
dade no ponto de vista do mundo?

• Mostre o vídeo “Castidade: Quais 
São os Limites?” Depois de ver o 
vídeo, peça às moças que expliquem o 
que as analogias (a cachoeira, o avião 
ou o jacaré) ensinam sobre a lei da cas-
tidade. O que mais elas aprenderam 

com esse vídeo? Convide-as a pensar e 
a compartilhar outras analogias que 
ensinem a importância da castidade.

• Convide as moças a assistir “Eu 
Escolhi Ser Puro” ou “A Verdadeira 
Confiança”, procurando possíveis res-
postas para a pergunta “Por que a 
castidade é importante?” Peça que 
compartilhem seus pensamentos e 
comparem o ponto de vista expresso 
no vídeo com a visão que o mundo 
quer que as moças aceitem. O que as 
moças podem fazer para apoiar umas 
às outras em seus esforços de obede-
cer à lei da castidade?

• Divida as moças em grupos. Dê a 
cada grupo uma seção do artigo 
“Pureza Pessoal”, do Élder Jeffrey R. 
holland, ou do discurso “Cremos em 
Ser Castos”, do Élder David A. Bed-
nar. Peça que cada grupo estude sua 

Dica de ensino

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



Ensinar à maneira do 
Salvador

Em todas as situações, o 
Salvador foi um exemplo e 
um mentor. Ensinou Seus 
discípulos a orar orando 
com eles. Ensinou-os a 
amar e a servir pelo modo 
como os amou e os serviu. 
Ensinou-lhes a maneira de 
pregar Seu evangelho pelo 
modo como pregou. De 
que modo você será um 
exemplo de castidade e 
virtude para suas moças?

seção e responda à pergunta: “Por 
que é importante ser sexualmente 
pura?” Convide-as a compartilhar 
declarações ou verdades que elas 
consideraram significativas ou 
importantes. Como elas podem usar 
o que aprenderam com o Élder hol-
land para ajudar seus amigos a com-
preender por que a castidade é 
importante para elas?

• Peça às moças que usem a seção 
“Vestuário e Aparência” de Para o 
Vigor da Juventude para responder a 
perguntas como: “Quais são os 
padrões do Senhor quanto ao recato?” 
“Por que é importante que eu siga 

esses padrões?” e “Como o recato 
reflete ou influencia nossa atitude com 
relação à lei da castidade?” Peça que 
compartilhem suas respostas e pen-
sem no que podem fazer para seguir 
esses padrões mais plenamente.

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

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas entendem melhor a lei da casti-
dade? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais alguma 
pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Completar uma das experiências 
do valor Virtude (Progresso Pessoal,  
pp. 69–71).

• Fazer uma lista das coisas que farão 
e que evitarão para permanecerem 
sexualmente puras.

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.



Recursos Selecionados

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

A alma está em risco (…)

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

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

O símbolo supremo

Em segundo lugar, gostaria de ressaltar que a inti-
midade física é para casais casados, pois este é o 
símbolo supremo da união total, uma união orde-
nada e definida por Deus. Desde o Jardim do Éden, 
o casamento foi instituído com o objetivo de criar 
uma fusão completa entre o homem e a mulher, 
unindo corações, esperanças, vidas, amor, família, 
futuro, tudo. (…)

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

Um dom divino

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

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



Recursos Selecionados

De todos os títulos que Deus escolheu para Si 
mesmo, o de Pai é o preferido, e criação é o seu lema 
— especialmente a criação de seres humanos, feitos à 
Sua imagem. Vocês e eu recebemos 

essa característica divina, mas com as mais severas e 
sagradas restrições. O único controle que temos é o auto-
controle — derivado do respeito pelo poder divino e 
sacramental que esse dom representa.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Quais são os padrões da Igreja 
em relação ao namoro?
Os profetas modernos nos deram padrões sobre o namoro para nos proteger 
dos perigos espirituais e para nos ajudar a preparar-nos para encontrarmos um 
dia um companheiro eterno digno. Esses padrões incluem não namorar antes 
dos 16 anos, não namorar firme e namorar apenas pessoas que possuem eleva-
dos padrões morais.

Preparar-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude as escrituras e os recursos a seguir. O que você acredita 
que se aplica melhor às moças ao começarem a interagir com os rapazes?

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

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

Regras de Fé 1:13 (Qualidades que 
devemos desenvolver ao procurar um 
companheiro eterno)

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

Elaine S. Dalton, “Guardiãs da Vir-
tude”, A Liahona, maio de 2011, p. 121

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

Vídeo: “Um Novo Ano – 2010: 
Namoro”

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:

• Pergunte às moças quais perguntas 
elas têm sobre o namoro e as escreva 
no quadro. Convide-as a procurar 

respostas para suas perguntas 
durante a lição.

Quais dentre os exemplos 
apresentados ensinaram 
você sobre a importância 
de obedecer aos padrões 
do Senhor em relação ao 
namoro?

Que experiências e ideias 
estão moldando a percep-
ção que as moças têm 
sobre o namoro? Que pres-
sões elas têm sentido? O 
que elas precisam saber 
para permanecerem fiéis 
aos padrões do Senhor?



• Peça às moças que listem no qua-
dro tudo o que sabem sobre o padrão 
da Igreja concernente ao namoro. 

Acrescente ideias à lista à medida que 
aprendem mais sobre esses padrões 
durante a lição.

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar as moças a aprender sobre os padrões da Igreja em 
relação ao namoro. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Peça a cada moça que escolha uma 
palavra ou frase da 13ª regra de fé e 
explique como a palavra ou frase que 
escolheu se relaciona com os padrões 
na seção “Namoro” em Para o Vigor da 
Juventude. Peça às moças que compar-
tilhem como os princípios da 13ª regra 
de fé devem influenciar a interação 
delas com os rapazes.

• Peça às moças que usem a seção 
“Namoro” de Para o Vigor da Juventude 
para responder a perguntas como: 
“Quais são os padrões do Senhor 
quanto ao namoro?”, “Por que é 
importante que eu siga esses 
padrões?” e “Qual é o propósito do 
namoro?” Convide as moças a dis-
cutir como elas podem responder 
quando se sentirem pressionadas a 
fazer algo que contradiga os padrões 
do Senhor quanto ao namoro.

• Leia o parágrafo do discurso da 
irmã Elaine S. Dalton “Guardiãs da 
Virtude” que começa com a pergunta: 
“O que cada uma de vocês pode fazer 
para ser uma guardiã da virtude?” 
Peça às moças que discutam como o 
conselho da irmã Dalton se relaciona 
com o namoro. Convide as moças a 
ler Alma 46:11–14 e discutir de que 
maneira o estandarte da liberdade 

ajudou a inspirar os nefitas a manter 
sua liberdade. Convide as moças a 
fazer um cartaz que poderia inspirá-
las a manter a sua virtude. Elas pode-
riam escrever no cartaz o que farão 
para serem guardiãs da virtude ao 
namorar (ver “Namoro” em Para o 
Vigor da Juventude, pp. 4–5).

• Mostre parte de “Um Novo Ano — 
2010: Namoro”, e pare o vídeo para 
permitir que as moças tenham tempo 
de identificar os padrões de namoro 
mencionados pelas pessoas no vídeo. 
Peça às moças que examinem a seção 
“Namoro” de Para o Vigor da Juventude 
e procurem outros padrões que não 
foram discutidos no vídeo. Por que 
esses padrões são importantes? Consi-
dere compartilhar exemplos de como 
você foi abençoada por manter os 
padrões de namoro da Igreja e con-
vide outras pessoas a compartilhar 
experiências semelhantes.

• Convide as moças a examinar a 
seção “Namoro” de Para o Vigor da 
Juventude e a escrever quaisquer per-
guntas que tenham sobre o namoro. 
Convide um grupo de rapazes e 
moças mais velhos para responder às 
perguntas da classe e debater os 
padrões de namoro. Incentive os 

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).



membros do grupo a incluir exemplos 
de como viveram os padrões ao 
namorar, por exemplo, vestir-se com 

recato, escolher atividades apropria-
das e namorar pessoas com padrões 
morais elevados.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem os padrões da 
Igreja em relação ao namoro? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? 
Elas têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa dou-
trina?

Viver o que aprendemos

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

• Conversar com alguém que deixou 
um bom exemplo por seguir os 
padrões de namoro estabelecidos pelo 
Senhor e descobrir o que essa pessoa 

fez para resistir à tentação de seguir o 
padrão de namoro do mundo.

• Estabelecer a meta de obedecer aos 
padrões do Senhor em relação ao 
namoro.

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 deu aos que 
Ele ensinava oportunida-
des de fazer suas próprias 
perguntas e compartilhar 
suas ideias. Ele respondeu 
às perguntas deles e ouviu 
suas experiências. Por 
causa de Seu amor, eles 
sentiam segurança para 
dizer o que pensavam e 
falar do que sentiam. 
Como você pode ajudar as 
moças a se sentirem segu-
ras em compartilhar seus 
pensamentos e sentimen-
tos pessoais?



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como posso preparar-me agora 
para me tornar uma esposa e 
mãe digna?
Para se preparar para ser uma esposa e mãe digna, as moças devem manter o 
foco no Salvador e em desenvolver atributos como os de Cristo. A proclamação 
da família diz que “o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e 
mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do 
respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salu-
tares. (…) A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos” (“A Famí-
lia: Proclamação ao Mundo”, A Liahona, novembro de 2010, última contracapa). 

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. O que você sente que vai 
ajudar as moças a se prepararem para se tornarem esposas e mães?

Provérbios 31:10–31; Alma 56:47–48; 
Morôni 7:45–46; D&C 88:123–125 
(Características de mulheres dignas)

D&C 88:78–80, 118; 90:15 (Buscar 
aprender)

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

M. Russell Ballard, “Mães e Filhas”, A 
Liahona, maio de 2010, p. 18; ver tam-
bém o vídeo “Mães e Filhas”

Mary N. Cook, “Procurem Conheci-
mento: Vocês Têm um Trabalho a Rea-
lizar”, A Liahona, maio de 2012, p. 120

“Educação”, Para o Vigor da Juventude , 
2011, pp. 9–10

Vídeo: “Como Eu Te Amo?” (não há 
downloads disponíveis)

Vídeo: “Maternidade: Uma Parceria 
Eterna com Deus”

Vídeo: “Amar os Filhos de Deus”

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, e ajudá-las a se prepararem para aprender mais.

O que você fez e o que está 
fazendo para se preparar 
para ser esposa e mãe? 
Como sua preparação 
abençoou sua vida?

O que as moças em sua 
classe estão fazendo (ou 
poderiam estar fazendo) 
para se prepararem para o 
casamento e a materni-
dade? Que perguntas elas 
podem ter a respeito da 
preparação para o casa-
mento e a maternidade?



Apresentar a doutrina

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

• Mostre um dos vídeos sugeridos 
neste esboço. Pergunte às moças: “O 
que estão fazendo para se preparar 
para se tornarem esposas e mães 
dignas?”

• Repitam juntas o lema das Moças. 
Incentive algumas moças a comparti-
lhar o que a frase “fortalecer o lar e a 
família” significa para elas.

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar as moças a se prepararem para serem esposas e 
mães dignas. Seguindo a inspiração do Espírito Santo, selecione uma ou mais delas que 
melhor funcionem em sua classe:

• Peça a cada moça que leia um dos 
versículos de algumas escrituras 
sugeridas neste esboço. Convide 
cada moça a desenhar uma gravura 
ou um símbolo ou escrever uma sen-
tença breve que represente as carac-
terísticas de uma esposa e mãe digna 
encontradas no versículo que lhe foi 
designado. Compartilhe as gravuras 
ou sentenças com a classe e propo-
nha um debate sobre como uma 
moça pode adquirir essas caracterís-
ticas. Peça às moças que comparti-
lhem exemplos de mães como 
aquelas descritas em Provérbios. 
Como as famílias dessas mães são 
abençoadas? Por que uma “mulher 
virtuosa” é tão valiosa para o 
Senhor? (Ver Provérbios 31:10.)

• Designe uma moça diferente para 
ler um dos cinco princípios de um 
casamento forte descrito pelo Élder L. 
Whitney Clayton no discurso “Casa-
mento: Observar e Aprender” ou 
assista a um ou mais dos vídeos suge-
ridos neste esboço. Que exemplos de 
casamentos fortes e de mães dignas as 

moças conhecem? Quem mais elas 
observaram em casais fortes cujos 
exemplos elas gostariam de seguir? O 
que as moças sentem que podem fazer 
a fim de viver esses princípios agora?

• Peça às moças que escrevam no 
quadro uma lista das mulheres dignas 
citadas nas escrituras (por exemplo: 
Rute, Ester, Eva, Ana, Emma Smith e 
assim por diante). Convide-as a esco-
lher uma mulher dessa lista e a ler 
sobre ela nas escrituras (usando o 
Guia para Estudo das Escrituras). 
Incentive as moças a compartilhar as 
características de virtuosidade que 
elas reconhecem e admiram nessas 
mulheres e explicar como essas carac-
terísticas as ajudam a se prepararem 
para serem uma esposa e mãe digna.

• Convide as moças a ler as sugestões 
do Élder M. Russell Ballard às moças 
para melhorarem seu relacionamento 
com a própria mãe (parágrafos 8–10 
de “Mães e Filhas”), ou mostre o 
vídeo “Mães e Filhas”. Peça às moças 
que escrevam seus pensamentos sobre 
as coisas que admiram na própria 

Dica de ensino

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



Ensinar à maneira do 
Salvador

Após ensinar o dia todo, o 
Salvador convidava Seus 
seguidores a irem para 
casa e a se prepararem 
para voltar e aprender 
mais. O que você pode 
fazer para incentivar as 
moças a virem para a 
classe preparadas para 
aprenderem juntas?

mãe ou as qualidades que suas mães 
têm que elas gostariam de imitar ao se 
prepararem para se tornarem mães. 
Convide algumas delas para compar-
tilhar o que escreveram. Se possível, 
convide as mães das moças para par-
ticiparem desse debate.

• Peça a uma moça que leia em voz 
alta “Educação” em Para o Vigor da 
Juventude ou trechos do discurso da 
irmã Mary N. Cook “Procurem 

Conhecimento: Vocês Têm um Traba-
lho a Realizar”. Peça à classe que pro-
cure identificar como a obtenção de 
estudo pode abençoar seu futuro 
casamento e sua família. Permita que 
compartilhem quaisquer exemplos de 
mulheres que elas conheçam, cujo 
estudo e treinamento abençoaram 
suas famílias. Convide-as a fazer 
metas de curto e longo prazo para 
completarem seus estudos.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreenderam como devem se 
preparar para seu futuro papel de esposa e mãe? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que elas têm? Elas têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Completar um dos seguintes itens 
do Progresso Pessoal: projeto do valor 
Natureza Divina, experiência 4 do 
valor Valor Individual, experiência 7 
do valor Escolhas e Responsabilidades, 
experiência 2 do valor Boas Obras.

• Entreviste uma mulher sobre as 
responsabilidades, os desafios e as 
bênçãos de ser esposa ou mãe. Per-
gunte quais habilidades e atributos 
ela considera mais essenciais. Regis-
tre em seu diário quaisquer pensa-
mentos ou sentimentos.

Você deve planejar com as moças uma atividade de Mutual que reforce o que elas apren-
deram na classe. Por exemplo, elas poderiam aprender e praticar habilidades domésticas.

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.



Recursos Selecionados

Trechos de M. Russell Ballard, “Mães e Filhas”, A Lia-
hona, maio de 2010, p. 18

Infelizmente, é muito fácil exemplificar a confusão e 
a distorção do papel da mulher na sociedade con-
temporânea. Mulheres pouco recatadas, imorais e 
libertinas invadem os meios de comunicação, mono-
polizam as revistas e se insinuam pelas telas dos 
cinemas, sendo veneradas como celebridades pelo 
mundo. O Apóstolo Paulo falou profeticamente dos 
“tempos trabalhosos” que viriam nos últimos dias, 
referindo-se especificamente a algo que lhe parecia 
particularmente perigoso: “Mulheres néscias carre-
gadas de pecados, levadas de várias concupiscên-
cias” (II Timóteo 3:1, 6). A cultura popular atual 
geralmente faz as mulheres parecerem tolas, incon-
sequentes, irrefletidas e incapazes. Elas são tratadas 
como objeto e desrespeitadas, sugerindo-se que 
somente serão capazes de deixar sua marca na 
humanidade por meio da sedução. Essa, sem 
dúvida, é a mensagem mais perigosa que o adversá-
rio transmite às mulheres sobre elas mesmas.

Portanto, minhas queridas jovens, do fundo do cora-
ção eu lhes peço que não procurem seus modelos e 

suas conselheiras na cultura contemporânea. Rogo-
lhes que olhem para sua mãe fiel como um padrão a 
seguir. Imitem sua mãe, e não as celebridades cujos 
padrões não são os do Senhor e cujos valores podem 
não refletir uma perspectiva eterna. Olhem para sua 
mãe. Aprendam com seus pontos fortes, sua coragem 
e sua fidelidade. Ouçam-na. Talvez ela não seja muito 
hábil em enviar mensagens de texto, talvez nem 
tenha uma página no Facebook. Mas nos assuntos 
referentes ao coração e às coisas do Senhor, ela possui 
um tesouro de conhecimento. Ao aproximar-se o 
tempo de vocês se casarem e de se tornarem mães, ela 
será sua maior fonte de sabedoria. Ninguém neste 
mundo as ama da mesma maneira ou está disposta a 
sacrificar-se tanto para incentivá-las e ajudá-las a 
encontrar felicidade nesta vida e na eternidade.

Amem sua mãe, minhas jovens irmãs. Respei-
tem-na. Ouçam-na. Confiem nela. Ela quer o melhor 
para vocês do fundo do coração. Ela se preocupa 
com sua segurança e felicidade eternas. Por isso, 
sejam bondosas com ela. Sejam pacientes com suas 
imperfeições, pois ela as tem. Todos temos.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

Como o papel do homem e da 
mulher complementam um ao 
outro nas famílias?
Segundo o modelo divino, o Pai Celestial deu ao homem e à mulher dons e habi-
lidades diferentes para ajudá-los a cumprirem papéis complementares como 
marido e mulher. “O sexo (masculino ou feminino) é uma característica essencial 
da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. (…) O pai 
deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender 
às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primor-
dial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a 
obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais” (“A Família: Procla-
mação ao Mundo”, A Liahona, novembro de 2010, última contracapa).

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. Quais escrituras e discur-
sos ajudarão as moças a compreender os papéis complementares do marido e da esposa?

Provérbios 22:6; D&C 68:25; 121:41–
43; Moisés 5:1 (As responsabilidades 
dos pais)

Alma 53:21; 56:47–48 (Os guerreiros 
de helamã foram ensinados por suas 
mães)

D&C 25 (Conselho dado à Emma 
Smith sobre apoiar o seu marido)

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

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

Julie B. Beck, “Mães Que Sabem”, A 
Liahona, novembro de 2007, p. 76

Vídeo: “As Mulheres de Nossa Vida”

Experiência 4 do valor Valor Indivi-
dual, Progresso Pessoal, 2009, p. 34

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.

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

Como você pode ajudar as 
moças a compreender seu 
papel divino como futuras 
mães? O que podem fazer 
agora em preparação para 
esse papel?



Apresentar a doutrina

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

• Compartilhe com as moças o título 
desta lição. Por que você acha esse 
tópico importante para se abordar?

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

os objetos e como eles são usados jun-
tos. Explique que os homens e as 
mulheres receberam responsabilida-
des diferentes que complementam (ou 
“completam”) um ao outro para levar 
a efeito os propósitos de Deus. Con-
vide as moças a descrever algumas 
das maneiras que os homens e mulhe-
res complementam um ao outro.

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar as moças a aprenderem sobre os papéis complemen-
tares de homens e mulheres nas famílias. Seguindo a orientação do Espírito, selecione 
uma ou mais delas que melhor funcionem em sua classe:

• Peça às moças que pesquisem “A 
Família: Proclamação ao Mundo” e 
encontrem o que a proclamação 
ensina sobre o sexo (masculino e femi-
nino) e o papel divino dos pais e das 
mães. Como isso é diferente do que o 
que o mundo ensina? Convide-as a 
compartilhar meios pelos quais os 
maridos e as esposas se complemen-
tam nesses papéis. Pergunte às moças 
por que elas acham importante com-
preender isso.

• Discuta brevemente o papel das 
mães na história dos 2.000 guerreiros 
de helamã (ver Alma 53:21; 56:47–48). 
Divida o discurso “Mães Que Sabem” 
em seções com base nos títulos e atri-
bua a cada moça uma seção. Escreva 
os títulos no quadro e convide cada 
moça a escrever no quadro uma breve 
descrição do que sua seção ensina. 
Como esses papéis complementam o 
papel do pai? Convide as moças a 

compartilhar como sua vida tem sido 
influenciada por mães e pais que tra-
balham juntos.

• Identifique várias escrituras que 
ensinam as responsabilidades dos pais, 
como aquelas referidas nesta lição, e as 
distribua entre as moças. Convide cada 
moça a compartilhar sua escritura e 
descrever as responsabilidades que ela 
menciona. Convide-as a responder 
como os maridos e as esposas comple-
mentam um ao outro no cumprimento 
dessas responsabilidades e a citar 
exemplos que elas viram de pais cum-
prindo papéis complementares.

• Peça às moças que pensem sobre o 
significado da palavra dualidade ao 
assistirem ao vídeo “As Mulheres de 
Nossa Vida”. Peça-lhes que listem 
meios pelos quais cada uma pode ser 
uma “ajudadora idônea” para seu 
futuro marido (ver Gênesis 2:18). 
Peça às moças que trabalhem 

Dica de ensino

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



Ensinar à maneira do 
Salvador

O Senhor confiou, prepa-
rou e deu responsabilida-
des importantes àqueles a 
quem Ele ensinou. Como 
você pode ajudar as moças 
a quem você ensina a sen-
tirem que você confia nelas 
ao se prepararem para as 
importantes responsabili-
dades como futuras espo-
sas e mães?

individualmente ou em turma na 
experiência 4 do valor Valor Indivi-
dual no Progresso Pessoal e escrevam 
em seu diário seus sentimentos sobre 
seu papel de esposa que comple-
menta seu futuro marido.

• Convide as moças a ler Doutrina e 
Convênios 25 e a encontrar as coisas 
que foram pedidas à Emma Smith que 
fizesse para apoiar seu marido e as 

coisas que o Senhor disse que seu 
marido faria para apoiá-la e aben-
çoá-la. Que exemplos você ou as 
moças podem compartilhar de pessoas 
que seguiram esse conselho em seu 
casamento? Incentive as moças a escre-
ver sobre o tipo de relacionamento 
conjugal que elas gostariam de ter um 
dia e o que podem fazer agora para se 
prepararem. Convide algumas moças 
para compartilhar o que escreveram.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem os papéis comple-
mentares dos homens e das mulheres nas famílias? Quais são os sentimentos ou as 
impressões que elas têm? Elas têm mais alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo 
discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Agradecer à mãe e ao pai por bên-
çãos específicas recebidas porque os 
pais cumpriram seus papéis divinos.

• Selecione uma frase de “A Família: 
Proclamação ao Mundo” que lhes 
sirva de lembrete do seu papel divino 
de mães.

• Complete as seguintes atribuições 
no Progresso Pessoal: experiência 2 do 
valor Fé, experiência 2 do valor Natu-
reza Divina, experiência 4 do valor 
Valor Individual

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.



Recursos Selecionados

Trechos de Julie B. Beck, “Mães Que Sabem”, A Lia-
hona, novembro de 2007, p. 76

Mães Que Sabem, Honram as Ordenanças e Convênios 
Sagrados

Mães que sabem, honram as ordenanças e convênios 
sagrados. Assisti a reuniões sacramentais em alguns 
dos lugares mais pobres da Terra, onde as mães ves-
tiam, com muito esmero, sua melhor roupa de 
domingo, embora tivessem de caminhar muitos qui-
lômetros por ruas empoeiradas e utilizar transportes 
públicos muito precários. Levavam as filhas vesti-
das com roupas limpas e bem passadas, com o 
cabelo bem penteado; os filhos vestiam camisa 
branca e gravata, com corte de cabelo no estilo mis-
sionário. Aquelas mães sabiam que estavam indo 
para uma reunião sacramental, em que convênios 
seriam renovados. Elas tinham feito convênios no 
templo e os honravam. Sabiam que, se não estives-
sem encaminhando seus filhos para o templo, não 
os estariam encaminhando para as metas eternas 
desejadas. Aquelas mães tinham influência e poder.

Mães Que Sabem, Nutrem

Mães que sabem, nutrem os filhos. Essa é sua tarefa 
e seu papel especial no plano de felicidade (ver “A 
Família: Proclamação ao Mundo”). Nutrir significa 
cultivar, cuidar e fazer crescer. Portanto, as mães que 
sabem, criam o ambiente propício para o cresci-
mento espiritual e material dentro do lar. Outra tra-
dução para nutrir são os afazeres domésticos, 
incluem cozinhar, lavar as roupas e a louça, manter 
o lar em ordem. É no lar que as mulheres têm maior 
poder e influência; portanto, as mulheres da Igreja 
devem ser as melhores donas de casa do mundo. 
Trabalhar ao lado das crianças nos afazeres domésti-
cos cria oportunidades para ensinar e moldar quali-
dades que os filhos e filhas devem imitar. As mães 
que nutrem são instruídas, mas toda a instrução que 
as mulheres adquirem de nada vale, se não 

souberem fazer do lar um ambiente propício ao 
crescimento espiritual. O crescimento ocorre melhor 
numa “casa de ordem”, e as mulheres devem fazer 
da casa do Senhor o padrão para seu próprio lar (ver 
D&C 109). A nutrição exige organização, paciência, 
amor e trabalho. Ajudar no crescimento por meio da 
nutrição é um papel realmente poderoso e impor-
tante concedido às mulheres.

Mães Que Sabem, São Líderes

Mães que sabem, são líderes. Sendo parceiras iguais 
aos maridos, as mães lideram uma grande organiza-
ção eterna. Essas mães planejam o futuro da sua 
organização. Fazem planos para a missão, o casa-
mento no templo e os estudos dos filhos. Fazem pla-
nos para a oração, o estudo das escrituras e a 
reunião da noite familiar. As mães que sabem, criam 
seus filhos para que se tornem futuros líderes e são 
um grande exemplo de liderança. Não abandonam 
seus planos, cedendo às pressões sociais e modelos 
mundanos de criação dos filhos. Essas sábias mães 
são seletivas em relação às próprias atividades e 
envolvimentos, para que conservem suas forças 
limitadas de modo a exercer ao máximo sua influên-
cia nas coisas mais importantes.

Mães Que Sabem, São Professoras

As mães que sabem, são professoras. Como não são 
babás contratadas, nunca tiram folga. Uma amiga 
muito instruída me disse que não aprendeu nada na 
igreja que já não tivesse aprendido em casa. Seus 
pais usavam o estudo das escrituras em família, a 
oração familiar, a reunião da noite familiar, a hora 
da refeição e outras reuniões para ensinar. Pensem 
na força de nosso futuro exército de missionários, se 
as mães considerarem o lar um pré-centro de treina-
mento missionário. Desse modo, as doutrinas do 
evangelho ensinadas no CTM seriam uma revisão e 
não uma revelação. Isso é influência; isso é poder.



AGOSTO: O CASAMENTO E A FAMíLIA

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

Prepare-se espiritualmente

Em espírito de oração, estude estas escrituras e estes recursos. Quais princípios encon-
trados nas escrituras e nas palavras dos profetas vão inspirar as moças a fortalecer a 
família delas?

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

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

D&C 88:119 (Padrão para um  
lar justo)

“A Família: Proclamação ao Mundo”, 
A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa (ver também Sempre Fiéis, 
2004, pp. 83–85)

David A. Bednar, “Mais Diligentes e 
Interessados em Casa”, A Liahona, 
novembro de 2009, p. 17

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

“Família”, Para o Vigor da Juventude , 
2011, pp. 10–11

“Pode o Lar Ser Como o Céu”, Hinos, 
nº 189.

“Fala-se com Amor”, Músicas para 
Crianças, pp. 102–103.

Vídeo: “Por Meio de Pequenas 
 Coisas”

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 experiências você teve 
com sua família que lhe 
trouxeram felicidade? Que 
bênçãos você viu na sua 
família ao seguir os ensi-
namentos do Salvador?

O que você sabe sobre a 
vida familiar das moças a 
quem você ensina? Como 
você pode ajudar as moças 
a compreenderem que as 
famílias são mais felizes 
quando se esforçam para 
seguir os ensinamentos do 
Salvador?



Apresentar a doutrina

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

• Peça às moças que pensem em coi-
sas que uma família pode fazer para 
proteger seu lar de danos físicos 
(como incêndio ou roubo). Quais peri-
gos espirituais ameaçam as famílias? 
O que as moças podem fazer para aju-
dar a proteger suas famílias contra 
esses perigos?

• Peça às moças que escrevam no 
quadro, em um ou dois minutos, a 
maior quantidade de palavras que 
conseguem lembrar que descrevam 
coisas que trazem felicidade para suas 
famílias.

Aprender juntas

Cada atividade a seguir pode ajudar as moças a aprenderem como fortalecer suas famí-
lias. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais delas que melhor funcio-
nem em sua classe:

• Em turma, leia o sétimo parágrafo 
de “A Família: Proclamação ao 
Mundo”, procurando princípios que 
possam ajudar as moças a alcançar a 
felicidade na vida familiar. Peça a 
cada moça que leia 1 Néfi 16:14–32 e 
compartilhe maneiras pelas quais a 
família de Leí aplicou esses princí-
pios. Peça-lhes que compartilhem as 
experiências pessoais que as ensina-
ram a importância desses princípios 
na vida familiar.

• Peça às moças que identifiquem 
alguns meios de aumentar o amor no 
lar, enquanto ouvem ou cantam 
“Pode o Lar Ser Como o Céu” (Hinos, 
nº 189) ou “Fala-se com Amor” (Músi-
cas para Crianças, pp. 102–103). Convi-
de-as a compartilhar o que 
encontraram. Convide-as a comparti-
lhar uma experiência que lhes deu 
felicidade por ter-lhes demonstrado 
amor ou por terem-nas ajudado a 
aumentar o amor no lar.

• Peça às moças que leiam “Família” 
em Para o Vigor da Juventude ou assis-
tam ao vídeo “Por Meio de Pequenas 
Coisas” e identifiquem coisas que elas 
podem fazer para fortalecer suas 
famílias. Quais exemplos as moças 
conhecem sobre famílias nas escritu-
ras que seguiram ou não seguiram 
esses princípios? Convide as moças a 
olhar no índice de Para o Vigor da 
Juventude e a debater de que maneira 
a obediência aos outros padrões nesse 
livro pode ajudar a convidar o Espí-
rito para o lar delas. Convide-as a 
escolher uma coisa que vão fazer 
durante a próxima semana para forta-
lecer suas famílias.

• Divida a classe em três grupos e 
peça a cada grupo que leia sobre uma 
das sugestões que o Élder David A. 
Bednar dá em seu discurso “Mais Dili-
gentes e Interessados emCasa”. Peça a 
cada grupo que compartilhe com a 
classe o que aprendeu, explicando 

Dica de ensino

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



coisas específicas que as moças podem 
fazer para aplicar as sugestões do 
Élder Bednar em suas famílias. Incen-
tive-as a compartilhar exemplos de 
membros da família que elas viram 
fazer o que o Élder Bednar sugeriu.

• Dê seções do discurso da irmã 
Mary N. Cook “Fortalecer o Lar e a 

Família” para as moças e convide-as a 
identificar maneiras de fortalecer seus 
lares desde já. Convide-as a estabele-
cer algumas metas com base no que 
leram. Faça perguntas durante as 
semanas seguintes para ver se a exe-
cução do plano que estabeleceram fez 
alguma diferença.

Peça às moças que relatem o que aprenderam hoje. Elas compreendem como fortalecer 
suas famílias? Quais são os sentimentos ou as impressões que elas têm? Elas têm mais 
alguma pergunta? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Procurar meios de fortalecer sua 
família prestando serviço. Isso pode-
ria ser algo simples, como preparar 
uma refeição, ajudar um irmão com o 
dever de casa ou apenas ouvir. Peça 
que compartilhem suas experiências 
na semana seguinte.

• Peça que registrem no diário alguns 
meios de apoiar sua família.

• Complete uma atividade do Pro-
gresso Pessoal que ajude a fortalecer 
sua família, como a experiência 3 ou 5 
do valor Natureza Divina, o projeto 
do valor Valor Individual ou a expe-
riência 2 do valor Virtude

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 mostrou Seu 
amor pelas pessoas por 
meio do serviço que pres-
tou. Era Sua missão buscar 
os necessitados e abençoá-
los. Pessoas foram conver-
tidas e vidas foram 
mudadas por meio de Suas 
boas obras. Como você 
pode imitar essa qualidade 
como líder? Como você 
pode ajudar as moças a 
reconhecer as bênçãos que 
recebem ao seguirem o 
exemplo de serviço do Sal-
vador em suas famílias?



Recursos Selecionados

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

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

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

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

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

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

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

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

Em várias ocasiões, o Presidente hinckley admoes-
tou-nos a “[obter] toda a instrução que [pudermos]” 
(A Liahona, maio de 2007, p. 115). Sua instrução aca-
dêmica trará benefícios a sua família agora e, com 
certeza, abençoará sua família futura. O que você 
pode fazer hoje para planejar sua formação e prepa-
rar-se para obter uma boa instrução?

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

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

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



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

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Setembro: Os Mandamentos

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

Mandamentos são leis e preceitos que um amoroso Pai Celestial dá a Seus filhos para 
abençoá-los, protegê-los e guiá-los de volta à Sua presença. Quando guardamos os 
mandamentos, mostramos nosso amor ao Pai Celestial e ao Seu filho, Jesus Cristo. Ao 
obedecermos aos mandamentos e nos arrependermos continuamente, tornamo-nos 
mais semelhantes ao Salvador e somos abençoados com felicidade, paz, testemunho e 
a companhia do Espírito Santo. Obediência aos mandamentos nos ajuda a cumprir 
nosso papel divino como filhas de Deus.

Opções de esboços para este mês:

Exemplo: “Como posso estar no mundo sem ser do mundo?”
Como protejo minha virtude?
Como as coisas que eu digo afetam a mim e aqueles ao meu redor?
Por que jejuamos?
Por que temos o mandamento de guardar o Dia do Senhor?
Por que é importante ser honesta?
Por que pagamos dízimo?

Mutual

Muitos dos tópicos e das atividades de aprendizado da 
lição desta unidade funcionariam bem como ativida-
des da Mutual. Trabalhe com as presidências de classe 
na seleção e no planejamento de atividades adequadas. 

Progresso Pessoal

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

Experiências 2, 3, e 7 do valor Escolhas e Responsa-
bilidades

Experiências 2, 3, 4 do valor Integridade; projeto com 
o valor 5

Experiências 2 e 4 do valor Virtude



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

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

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e outros recursos vão ajudar as moças a reconhecer que seu exemplo 
pode ajudar outras pessoas a permanecerem fiéis aos padrões do Senhor?

II Reis 6:14–17 (O servo Eliseu percebe 
que não está sozinho)

Mateus 5:14–16 (Devemos deixar 
nossa luz brilhar)

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

1 Néfi 15:23–25; Alma 34:39; helamã 
5:12; D&C 10:5; 27:15–18; 87:8 (Como 
estar no mundo sem ser do mundo)

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

Quentin L. Cook, “Estar no Mundo 
Sem Ser do Mundo”, A Liahona, feve-
reiro de 2006, p. 39

Elaine S. Dalton, “Lembrem-se de 
Quem São!”, A Liahona, maio de 2010, 
p. 120; ver também o vídeo “Beleza 
Profunda”

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

Vídeos: “Desenvolver-se Onde Você 
Está”, “Ouse Ficar Sozinho”, “A Bolsa 
Perdida” e “195 Vestidos”

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.

Quais são alguns dos 
padrões da sociedade que 
não são compatíveis com 
os padrões da Igreja? 
Quando você escolheu 
defender o que é certo? 
Como suas ações afetam 
sua vida e a vida das 
outras pessoas?

Como o mundo tenta 
influenciar a maneira pela 
qual as moças enxergam os 
padrões do Senhor? Como 
você pode ajudar as moças 
a se preparar para resistir 
às tentações? Como elas 
podem obter força e cora-
gem para ficarem sozinhas?



Apresentar a doutrina

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

• Pergunte às moças se já ouviram a 
frase “Devemos estar no mundo, mas 
não ser do mundo”. O que isso signi-
fica para elas? Que experiências 
podem compartilhar relacionadas a 
esse princípio? Convide-as a descre-
ver como o Salvador esteve no 
mundo, sem ser do mundo. Quando 
Ele enfrentou tentações e as sobrepu-
jou? Incentive as moças a buscar 

escrituras que mostram como Jesus 
Cristo resistiu à tentação. Como o 
exemplo de Cristo inspira as moças?

• Mostre “Ouse Ficar Sozinho” (ou 
leia II Reis 6:14–17) e convide as 
moças a compartilhar experiências 
semelhantes que enfrentaram e como 
foram protegidas quando defenderam 
os padrões do Senhor. 

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender como podem estar no 
mundo sem ser do mundo. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais 
que melhor se adapte a sua classe:

• Convide as moças a ler as escritu-
ras deste esboço (individualmente ou 
em grupo) e a debater o que elas 
aprenderam a respeito de sobrepujar 
tentações. Como elas vão viver os 
padrões do Senhor mesmo quando o 
mundo as tentar a fazer o contrário ou 
zombar delas por terem padrões ele-
vados? Como elas se sentiram ao 
viver os padrões do Senhor e resistir 
às tentações? Que experiências elas 
podem compartilhar?

• Peça a cada moça que escolha um 
dos padrões em Para o Vigor da Juven-
tude ou um dos valores no Progresso 
Pessoal. Peça-lhe que estude seu 
padrão ou valor e então compartilhe 
um resumo com a classe sobre como 
vivê-lo a ajudou a estar no mundo 
sem ser do mundo.

• Em grupo, leia o discurso “Perma-
necer Firmes em Lugares Sagrados”, 

do Élder Robert D. hales, ou o artigo 
“Estar no Mundo Sem Ser do Mundo”, 
de Quentin L. Cook, ou assista a um 
dos vídeos sugeridos neste esboço. 
Peça às moças que procurem e deba-
tam as respostas da seguinte pergunta: 
Como podemos viver no mundo sem 
ser do mundo? Peça às moças que 
compartilhem experiências com outras 
pessoas nas quais elas disseram que 
são santos dos últimos dias, estão 
comprometidas e que vivem de 
acordo com suas crenças.

• Escreva as seguintes frases no qua-
dro: “O que o mundo quer que seja-
mos?” e “O que o Senhor quer que 
sejamos?” Peça às moças que sugi-
ram respostas a essas perguntas. 
Peça-lhes que continuem ponde-
rando essas perguntas enquanto 
leem juntas o discurso da irmã Elaine 
S. Dalton “Lembrem-se de Quem 

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).



São!” ou assistam a ele. Peça-lhes que 
escrevam no quadro as respostas às 
perguntas à medida que as encon-
trem no discurso. Que experiências 
elas podem compartilhar sobre ser o 
que o Senhor deseja que elas sejam?

• Peça a classe que faça uma lista 
dos mandamentos que podem ser 

difíceis de cumprir pelas moças de 
sua idade. Peça que cada moça esco-
lha um dos itens da lista e use as 
escrituras, o livreto Para o Vigor da 
Juventude e a própria experiência 
para extrair conselhos sobre como 
sobrepujar a tentação de desobedecer 
a esse mandamento.

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Como podemos viver no 
mundo sem ser do mundo? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas têm mais 
perguntas? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Trabalhar na experiência 2 ou 3 do 
valor Escolhas e Responsabilidades 
no Progresso Pessoal.

• Assistir aos vídeos ou compartilhar 
os vídeos desta lição com um membro 
da família ou um amigo, e relatar 
como eles se sentiram a respeito des-
ses vídeos.

Se julgar conveniente, convide as moças a compartilhar o que foram inspiradas a fazer 
como resultado desta lição.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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 
Pedro a prestar testemu-
nho ao lhe fazer a per-
gunta: “Quem dizeis vós 
que eu sou?” Ao respon-
der, o Espírito tocou seu 
coração e seu testemunho 
foi fortalecido. Que per-
guntas vão ajudar as 
moças em sua classe a 
prestar testemunho e per-
mitir que o Espírito forta-
leça seus testemunhos?



Recursos Selecionados

Trechos de Elaine S. Dalton, “Lembrem-se de Quem 
São!”, A Liahona, maio de 2010, p. 120

Moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias, lembrem-se de quem são! Vocês são elei-
tas! São filhas de Deus! Vocês não podem ser uma 
geração de moças que se contenta em fazer parte da 
turma. Precisam ter a coragem de sobressair-se e de 
erguer-se e brilhar, “para que vossa luz seja um 
estandarte para as nações” (Doutrina e Convênios 
115:5). O mundo quer que vocês acreditem que não 
são importantes — que estão ultrapassadas ou alie-
nadas. O mundo as incentiva de modo insistente e 
espalhafatoso a “viver a vida”, “tentar de tudo”, 
“experimentar e ser feliz”. Por outro lado, o Espírito 
Santo sussurra e o Senhor as convida a “[andar] nos 
caminhos da virtude (…) deixar as coisas deste 
mundo (…) e [apegar-se] aos [seus] convênios” 
(Doutrina e Convênios 25:2, 10, 13) (…).

O mundo coloca excessiva ênfase na beleza física e 
faz com que vocês acreditem que devem parecer 
como o ilusório modelo de uma capa de revista. O 
Senhor quer dizer-lhes que cada uma de vocês tem 
uma beleza própria. Se forem virtuosas, castas e 
moralmente limpas, sua beleza interna brilhará em 
seus olhos e em seu rosto. Meu avô costumava 
dizer: “Se vives próxima de Deus e de Sua infinita 
graça, não é preciso me dizer, porque teu rosto 
revela”. Se forem dignas da companhia do Espírito 
Santo, terão confiança e sua beleza interna brilhará 
intensamente. Portanto, “que a virtude adorne teus 
pensamentos incessantemente; então tua confiança 

se fortalecerá na presença de Deus; e (…) o Espírito 
Santo será teu companheiro constante” (Doutrina e 
Convênios 121:45–46).

Fomos ensinadas que “o dom do Espírito Santo (…) 
vivifica todas as faculdades intelectuais, aumenta, 
amplia, expande e purifica todas as paixões e afetos 
naturais (…) e inspira a virtude, a bondade, a genti-
leza, a ternura, a docilidade e a caridade. Ele desen-
volve a beleza da pessoa, tanto na forma quanto nas 
características” (Parley P. Pratt, Key to the Science of 
Theology [A Chave para a Ciência da Teologia], 10ª ed., 
1965, 101; grifo do autor). Esse sim, é o grande 
segredo da beleza! (…)

Moças, olhem-se no espelho da eternidade. Lem-
brem-se de quem são! Vejam-se como nosso Pai 
Celestial as vê. Vocês são eleitas. São de nobre estirpe. 
Não comprometam sua herança divina. Vocês nasce-
ram para ser rainhas. Vivam de modo a serem dignas 
de entrarem no templo e receber “tudo o que [o] Pai 
possui” (Doutrina e Convênios 84:38). Desenvolvam 
uma beleza profunda. Não há visão mais bela do que 
uma moça que brilha com a luz do Espírito, que é 
confiante e corajosa porque é virtuosa.

Lembrem-se, vocês são filhas de nosso Pai Celestial. 
Ele as ama tanto que enviou Seu Filho para mostrar-
lhes o caminho que devem trilhar para que voltem à 
presença Dele um dia. Testifico que, ao se achega-
rem ao Salvador, Sua infinita Expiação lhes possibi-
litará arrepender-se, mudar, ser puras e receber Sua 
imagem em seu semblante.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Como protejo minha virtude?
A virtude é um padrão de pensamento e comportamento fundamentado em 
padrões morais elevados. A castidade faz parte da virtude. Vivemos em um 
mundo onde a virtude é desprezada e atacada. Protegemos nossa virtude ao evi-
tar ações, linguagens e pensamentos impuros. A pornografia é especialmente 
perigosa. Quando nos revestimos “de toda a armadura de Deus” (ver Efésios 
6:11–17) e confiamos na força do Senhor, podemos proteger-nos contra os ataques 
do adversário à virtude e manter puros nossos pensamentos e nossas ações.

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e discursos vão ajudar as moças a manter suas ações e seus  
pensamentos puros?

Gênesis 39:1–12; Romanos 12:21; II 
Timóteo 2:22; Morôni 10:30; D&C 
27:15–18; 121:45–46 (Devemos nos 
afastar imediatamente da tentação da 
cobiça e, em vez disso, encher nossa 
mente com pensamentos puros)

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

Mateus 5:27–28; Romanos 6:12; Alma 
39:3-9; D&C 42:23 (A luxúria é um 
pecado com consequências graves)

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

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

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

Elaine S. Dalton, “Guardiãs da Vir-
tude”, A Liahona, maio de 2011, p. 121; 
ver também o vídeo “Guardiãs da 
Virtude”

Ann M. Dibb, “Tem Bom Ânimo”,  
A Liahona, maio de 2010, p. 114

“Pureza Sexual”, Para o Vigor da 
Juventude , 2011, pp. 35–37

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

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

Vídeo: “Castidade: Quais São os 
Limites?”

Pense em como viver uma 
vida virtuosa lhe traz paz. 
Quais são os efeitos da 
pornografia no mundo e 
nas famílias? Como você 
tem sido uma guardiã da 
virtude?

Como pode a linguagem, 
as ações e a aparência das 
moças afetar outras pes-
soas? Como as moças 
podem ser expostas à por-
nografia? Que princípios 
do evangelho e que medi-
das preventivas podem 
ajudá-las a manter suas 
ações e seus pensamentos 
puros?



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:

• Escreva no quadro: “Podemos 
manter nossa virtude, evitando ações, 
linguagem e pensamentos impuros”. 
Que conselho as moças dariam para 
ajudar alguém a proteger sua virtude 
em um mundo repleto de influências 
nocivas?

• Leiam em grupo a história das 
moças que aconselham uma nova 
abelhinha, no discurso da irmã Ann 
M. Dibb “Tem Bom Ânimo”. Pergunte 
às moças o que devem fazer quando 
estiverem rodeadas de influências 
nocivas.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender como manter suas 
ações e seus pensamentos puros. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou 
mais que melhor se adapte a sua classe:

• Divida as moças em pequenos gru-
pos e dê a cada grupo um dos conjun-
tos de escrituras sugeridas neste 
esboço. Peça-lhes que leiam as escritu-
ras designadas e compartilhem com o 
restante da classe o que elas aprende-
ram com essas escrituras sobre per-
manecer virtuosas.

• Convide as moças a assistir ao 
vídeo “Guardiãs da Virtude” ou ler o 
discurso de mesmo título. Antes, 
divida as moças em três grupos. Ins-
trua o primeiro grupo a procurar o 
que significa ser uma guardiã da vir-
tude, o segundo grupo a buscar os 

conselhos dados pela irmã Dalton e o 
terceiro grupo a buscar as bênçãos 
que advêm para as guardiãs da vir-
tude. Convide uma jovem de cada 
grupo para escrever no quadro o que 
seu grupo encontrou e peça ao grupo 
que compartilhe o que isso significa 
para elas. O que elas aprenderam com 
a mensagem da irmã Dalton que vai 
ajudá-las a manter suas ações e seus 
pensamentos puros? O que significa 
ser “recatada não apenas em seu ves-
tuário, mas em sua fala, suas ações e 
no uso que você faz da mídia social”?

Dica de ensino

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



• Pergunte às moças por que elas 
acham que a pornografia é prejudicial à 
alma. Em grupo, leiam a seção sobre 
pornografia em Sempre Fiéis. No final 
de cada parágrafo, reserve um tempo 
para conversar sobre a importância do 
que foi lido. (Por exemplo, você pode-
ria conversar com as moças a respeito 
dos diferentes lugares ou situações em 
que elas provavelmente encontrarão 
pornografia. O que elas podem fazer 
para evitar a pornografia? Convide-as 
a planejar o que farão quando encon-
trarem acidentalmente algo impróprio.) 
Após o terceiro parágrafo, debata o 
poder da Expiação e como o bispo ou o 
presidente de ramo participa do pro-
cesso de arrependimento. Oriente as 
moças a procurarem o bispo, caso se 
envolvam com pornografia.

• Dê a cada uma das moças um 
exemplar do discurso do Élder Jeffrey 
R. holland “Não Dar Mais Lugar ao 
Inimigo de Minha Alma ”, e peça-lhes 
que se imaginem conversando com 
sua futura filha de 12 anos de idade 
sobre por que a pornografia é tão des-
trutiva e como a evitá-la. Faça com 
que procurem informações que vão 
ajudá-las nessa conversa. Convide-as a 
formar duplas e a compartilhar as res-
postas que encontraram. Convide-as a 
escrever o que farão para evitar a por-
nografia para o resto de suas vidas.

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

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

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Elas entendem como manter 
suas ações e seus pensamentos puros? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas 
têm mais perguntas? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?



Viver o que aprendemos

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

• Preencher as experiências 2 e 4 do 
valor Virtude no Progresso Pessoal.

• Planejar o que vão fazer, se encon-
trarem algo que possa levá-las a ter 
pensamentos impuros.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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

Ao ensinar como o Salva-
dor ensinou, as moças 
darão lugar em seu cora-
ção para que a semente do 
evangelho seja plantada, 
germine e cresça. O que 
você pode fazer para aju-
dar as moças a usar as 
escrituras para compreen-
der o poder e a beleza de 
uma vida virtuosa?

OBSERVAçÃO PARA O 
PROFESSOR: Muitas 
moças estão sendo expos-
tas e afetadas pela porno-
grafia, seja pessoalmente 
ou por um membro da 
família ou um amigo. Não 
discuta experiências ou 
confissões sobre a porno-
grafia na sala de aula. Você 
pode avisar os pais que vai 
ensinar essa lição e pedir a 
eles que continuem a falar 
sobre esse assunto no lar. 
Se uma jovem necessitar 
de ajuda, convide-a para 
conversar com os pais ou 
com o bispo ou o presi-
dente de ramo.



Recursos Selecionados

Trechos de Elaine S. Dalton, “Guardiãs da Virtude”,  
A Liahona, maio de 2011, p. 121

Moças, num mundo em que as ideias poluídas 
moralmente, a tolerância do mal, a exploração da 
mulher e a distorção dos papéis são cada vez maio-
res, vocês precisam defender vocês mesmas, sua 
família e todas as pessoas com quem convivem. Pre-
cisam ser guardiãs da virtude.

O que é virtude e o que é uma guardiã? “A virtude é 
um padrão de pensamento e comportamento com 
base em padrões morais elevados. Ela inclui a casti-
dade e a pureza [moral]” (Progresso Pessoal das 
Moças, livreto, 2009, p. 70). E o que é uma guardiã? 
Uma guardiã é alguém que protege, guarda e 
defende. Portanto, como guardiãs da virtude, vocês 
vão proteger, guardar e defender a pureza moral, 
porque o poder de criar vida mortal é um poder 
sagrado e exaltado e precisa ser salvaguardado para 
usar quando vocês se casarem. A virtude é um 
requisito para termos a companhia e a orientação do 
Espírito Santo. Vocês precisarão dessa orientação 
para navegar com sucesso no mundo em que vivem. 
A virtude é um requisito para entrarmos no templo. 
E é um requisito para que sejamos dignas de entrar 
na presença do Salvador. Vocês estão se preparando 
hoje para essa ocasião. O Progresso Pessoal e os 
padrões encontrados em Para o Vigor da Juventude 
são muito importantes. Se viverem os princípios 
encontrados nesse livreto, vocês serão fortalecidas e 
terão ajuda para se tornarem “mais aptas para o 
reino” (“Mais Vontade Dá-me”, Hinos, nº 75).

O que cada uma de vocês pode fazer para ser uma 
guardiã da virtude? Podem começar acreditando 
que cada uma pode fazer a diferença. Podem come-
çar assumindo um compromisso. Quando eu era 

jovem, aprendi que algumas decisões precisam ser 
tomadas somente uma vez. Fiz uma lista das coisas 
que eu sempre faria e das coisas que eu nunca faria. 
Incluía coisas como: obedecer à Palavra de Sabedo-
ria, orar diariamente, pagar meu dízimo e compro-
meter-me a nunca faltar na Igreja. Tomei essas 
decisões uma única vez e, depois, nos momentos de 
decisão, eu sabia exatamente o que fazer, porque já 
havia decidido antes. Quando minhas amigas da 
escola diziam “Só um trago não faz mal”, eu ria e 
dizia: “Decidi que não faria isso desde meus 12 
anos”. As decisões tomadas previamente vão ajudá-
las a ser guardiãs da virtude. Espero que cada uma 
de vocês faça uma lista das coisas que sempre farão e 
das coisas que nunca farão. Depois, coloquem-na em 
prática.

O fato de serem guardiãs da virtude significa que 
serão sempre recatadas, não apenas no vestuário, mas 
também na linguagem, 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 
imagens que possam levá-los a perder o Espírito, o 
poder do sacerdócio ou sua virtude. Significa que 
vocês compreendem a importância da castidade, pois 
também entendem que seu corpo é um templo e que 
os poderes sagrados da procriação não devem ser 
usados antes do casamento. Vocês compreendem que 
possuem um poder divino que envolve a sagrada res-
ponsabilidade de trazer outros espíritos ao mundo 
para receber um corpo no qual habitará seu espírito 
eterno. Esse poder envolve outra alma sagrada. Vocês 
são guardiãs de algo “mais [precioso do] que rubis” 
(Provérbios 3:15). Sejam fiéis. Sejam obedientes. Pre-
parem-se agora para que se qualifiquem para receber 
todas as bênçãos que as aguardam nos templos sagra-
dos do Senhor.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

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

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e discursos podem ajudar as moças a sentir o significado das palavras 
que usam para se comunicarem com outras pessoas?

Provérbios 15:1–4; 16:24; I Timóteo 
4:12; Tiago 3:2–10; Alma 31:5; D&C 
25:12; 108:7 (Nossas palavras podem 
ter um efeito poderoso sobre outras 
pessoas)

êxodo 20:7; Mateus 12:34-37; 15:11; 
Lucas 12:2–3; I Timóteo 5:13; D&C 
42:27 (Palavras profanas, fofocas, lin-
guagem rude e insultos são ofensivos 
a Deus e aos outros)

Efésios 4:29–32; 2 Néfi 32:2–3; D&C 
63:61–64 (O linguajar que uso pode 
afetar minha capacidade de receber a 
orientação do Espírito Santo)

Mosias 4:30 (Devemos ser cuidadosos 
com as palavras que usamos)

L. Tom Perry, “A Tua Fala Te Denun-
cia”, A Liahona, julho de 2007, p. 30

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

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

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

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

Vídeo: “O Clube Boca Limpa”

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 no poder das pala-
vras. Em sua vida, como 
você usou palavras para 
inspirar, ensinar, consolar 
e se comunicar? Como os 
padrões do mundo sobre a 
linguagem adequada 
mudaram durante sua 
vida?

Pense em como você tem 
visto as moças se comuni-
carem entre si. Como você 
pode ajudá-las a com-
preender a importância de 
usar uma linguagem boa e 
edificante?



Apresentar a doutrina

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

• Conte a história de Joanna, no dis-
curso da irmã Ann M. Dibb “Erguei-
vos e Brilhai”, e peça às moças que 
compartilhem quaisquer experiências 
que tiveram ao viver os padrões do 
Senhor quanto à linguagem.

• Escreva as seguintes frases no qua-
dro: Palavras que lemos. Palavras que 
ouvimos. Palavras que escrevemos. 

Palavras que falamos. Peça a uma moça 
que leia Efésios 4:29–32 e explique 
como a escritura se relaciona com as 
quatro frases no quadro. Peça às 
moças que pensem nessas perguntas: 
Como você se sente a respeito do tipo 
de linguagem que lê, ouve e usa? 
Como as palavras convidam ou afas-
tam a influência do Espírito Santo?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender a importância do 
estudo de boa linguagem. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais que 
melhor se adapte a sua classe:

• Com antecedência, peça às moças 
que tragam para a aula uma citação 
inspiradora de que mais gostem. Peça 
as moças que compartilhem sua cita-
ção e expliquem que influência ela 
exerceu em sua vida. Peça às moças 
que achem exemplos nas escrituras 
que ilustrem a poderosa influência 
positiva que nossas palavras podem 
exercer nas outras pessoas (Por exem-
plo, o Capitão Morôni e o estandarte 
da liberdade [ver Alma 46:11–22], o 
Salvador e a mulher adúltera [ver 
João 8:1–11], ou Abinádi e Alma [ver 
Alma 5:9–12]). O que esses exemplos 
ensinam às moças sobre o poder que 
suas palavras podem exercer nas 
outras pessoas?

• Em grupo, leiam o discurso do 
Élder Jeffrey R. holland “A Língua 
dos Anjos”. Convide-as a tomar nota 
das coisas que mais as impressiona-
ram ou as que queiram mudar na 

maneira como se comunicam com os 
outros. Conforme julgar conveniente, 
peça a algumas moças que comparti-
lhem suas impressões.

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

• Escreva no quadro “Se um homem 
pode controlar a sua língua, ele pode 
controlar ________”. Convide as 
moças a examinar Tiago 3:2–10 e 
preencher o espaço em branco. 
Designe cada moça a ler uma das ana-
logias usadas por Tiago (freio de 
cavalo, versículos 2–3; 

Dica de ensino

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



navio, versículo 4; incêndio florestal, 
versículos 5–6; veneno, versículos 
7–8; fonte pura, versículos 10–11). 
Convide cada uma a preparar-se para 
explicar ao restante da classe o que a 
sua analogia ensina sobre como con-
trolar nossa linguagem. Convide as 
moças a compartilhar o que podem 
fazer para controlar a sua linguagem.

• Designe a cada moça uma passa-
gem de escritura diferente do pri-
meiro conjunto de escrituras deste 
esboço. Peça-lhe que faça um desenho 
simples ou um diagrama que repre-
sente a mensagem da escritura. Peça a 
cada moça que mostre seu desenho 
para que as outras alunas descubram 

o que a gravura ensina sobre a comu-
nicação com outras pessoas. Que 
experiências as moças podem com-
partilhar que ilustram as verdades 
ensinadas nessas escrituras?

• Peça às moças que pensem sobre o 
que fariam para ajudar uma amiga 
que tem o hábito de usar linguagem 
imprópria. Peça-lhes que procurem as 
respostas em “Linguagem”, Para o 
Vigor da Juventude, e que comparti-
lhem suas ideias. Como você imagina 
que o Salvador ajudaria alguém a 
sobrepujar esse tipo de hábito? Incen-
tive as moças a praticar em dupla 
como elas ajudariam alguém a parar 
de usar linguagem imprópria.

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Elas entendem a importância 
de usar uma linguagem elevada e pura? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas 
têm mais perguntas? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Completar a experiência 2 do valor 
Integridade no Progresso Pessoal.

• Evitar fazer fofocas e eliminar pala-
vrões de sua linguagem e seus 

pensamentos. Pensar na possibilidade 
de cantarolar um hino favorito 
quando as tentações surgirem.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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 perguntas 
que levavam as pessoas à 
reflexão e a sentimentos 
profundos. Ele tinha inte-
resse sincero em suas res-
postas. Ele lhes dava 
oportunidades de fazer 
suas próprias perguntas e 
dizer o que pensavam, res-
pondia a suas perguntas e 
ouvia suas experiências. 
Como você pode seguir o 
exemplo do Salvador ao 
ensinar as moças sobre a 
importância da linguagem?



Recursos Selecionados

Linguagem, Para o Vigor da Juventude, 2011, pp. 20–21

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

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

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

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

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

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

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



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que jejuamos?
Jejuar é abster-nos voluntariamente de comida e bebida por certo período de 
tempo. O jejum associado à oração sincera pode ajudar você e outras pessoas a 
se prepararem para receber as bênçãos de Deus. O jejum é uma fonte de força 
espiritual. Por meio do jejum nós podemos nos sentir mais perto do Pai Celes-
tial e fortalecer nosso testemunho. O jejum também inclui fazer uma oferta 
generosa de jejum para ajudar os necessitados. 

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e outros recursos vão ajudar as moças a entender o jejum e as bênçãos 
decorrentes do ato de jejuar?

Ester 4; Mateus 4:1–11; Alma 17:1–3, 9; 
D&C 59:12–14 (O jejum é uma fonte 
de força espiritual)

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

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

Alma 5 45–46 ; helamã 3:35 (O jejum 
ajuda a fortalecer o testemunho)

L. Tom Perry, “Que Buscais?”,  
A Liahona, maio de 2010, p. 87

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

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

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:

• Compartilhe com as moças a histó-
ria da mulher que jejuou, que se 
encontra no discurso do Élder L. Tom 
Perry “Que Buscais?”. Peça-lhes que 

ouçam as bênçãos provenientes do 
jejum. Que bênçãos elas sabem que 
vêm do jejum?

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

Por que é importante que 
as moças entendam os 
princípios do jejum? Quais 
são alguns dos obstáculos 
que as moças enfrentam 
para desfrutar de todas as 
bênçãos do jejum?



• Convide as moças a imaginar que 
um amigo de outra religião queira 
saber o que significa jejuar e por que 
elas fazem isso. Como elas 

explicariam o princípio do jejum para 
esse amigo? Proponha um debate 
sobre a diferença entre jejuar e apenas 
passar fome (ver D&C 59:13–14).

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender o que significa 
jejuar. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais que melhor se 
adapte a sua classe:

• Dê às moças exemplares de “As 
Bênçãos de um Jejum Adequado” e 
peça-lhes que enumerem os parágra-
fos de 1 a 25. Divida a sala em peque-
nos grupos. Designe moças para ler 
em seus grupos um dos parágrafos 
estabelecidos e responder às pergun-
tas correspondentes (você pode escre-
vê-las no quadro): 1 a 6: O que 
significa jejuar? Como você se sente a 
respeito do jejum? 7 a 8: Qual é o pro-
pósito do jejum? De que maneira 
saber esse propósito ajuda você? 9 a 
13: Como a oração e o jejum estão 
relacionados? 14 a 25: Quais são as 
bênçãos do jejum? Você já recebeu 
essas bênçãos? Quando? Peça a uma 
moça de cada grupo que compartilhe 
com a classe a pergunta e a resposta 
do grupo.

• Em grupo, façam uma lista dos 
desafios comuns que as moças podem 
estar enfrentando. Convide as moças 
a ler as escrituras que descrevem as 
bênçãos do jejum, como as contidas 
neste esboço. Peça as moças que escre-
vam no quadro uma lista das bênçãos 
de um jejum adequado. Como essas 
bênçãos ajudam as moças a vencerem 

os desafios da vida? Como essas bên-
çãos vão ajudá-las em seus futuros 
papéis na vida, inclusive o de esposa 
e mãe? Preste testemunho das bên-
çãos do jejum.

• Peça às moças que façam, numa 
folha de papel, um gráfico com três 
colunas com os seguintes títulos em 
cada uma: “O Que Devemos Fazer”, 
“O Que Devemos Evitar?” e “Que 
Bênçãos Deus Nos Promete?” Peça-
lhes que escrevam as respostas que 
encontraram a respeito do jejum em 
Isaías 58:3–12. (Caso necessário, expli-
que que as ofertas de jejum são uma 
forma de “repartir o [nosso] pão com 
o faminto” e que as moças são bem-
vindas para fazer ofertas de jejum.) 
Incentive-as a compartilhar suas res-
postas e as bênçãos que receberam 
por jejuar à maneira do Senhor.

• Peça a um membro do bispado que 
explique às moças como as ofertas de 
jejum são usadas para ajudar os 
pobres e necessitados. Pergunte às 
moças como essas informações fazem-
nas se sentir a respeito da oportuni-
dade de jejuar.

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Elas entendem o significado 
do jejum? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas têm mais perguntas? Seria 
útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Dica de ensino

“Pode também haver situa-
ções em que você não saiba 
a resposta de determinada 
pergunta. Caso isso ocorra, 
simplesmente diga a ver-
dade. Pode dizer que ten-
tará descobrir a resposta 
ou pedir aos alunos que a 
busquem, dando tempo 
em outra aula para relata-
rem o que aprenderam” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



Viver o que aprendemos

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

• Preparar uma lista de ações e atitu-
des que compõem um jejum ade-
quado e colocar em prática no 
próximo domingo de jejum ou em um 
jejum pessoal.

• Compartilhar algo que aprenderam 
sobre o jejum na reunião de noite 
familiar ou na classe do seminário.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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 com o 
objetivo de ajudar Seus 
discípulos a se converte-
rem. Convidou-os a agir 
com fé e a viver as verda-
des que Ele ensinou. Como 
você vai convidar as 
moças a serem fiéis às ver-
dades aprendidas sobre o 
jejum adequado?

OBSERVAçÃO PARA O 
PROFESSOR: Algumas 
moças podem ter uma 
doença que as impede de 
jejuar. Sugira outras 
maneiras de elas recebe-
rem as bênçãos do jejum 
(por exemplo, elas ainda 
podem dar uma oferta de 
jejum generosa).



Recursos Selecionados

Trechos de O. Vincent Haleck, “Ter a Visão de Fazer”,  
A Liahona, maio de 2012, p. 101

Como todos os bons pais, os meus também deseja-
vam um futuro brilhante para seus filhos. Meu pai 
não era membro da Igreja, e devido a circunstâncias 
incomuns que existiam naquela época, meus pais 
determinaram que meus irmãos, minhas irmãs e eu 
deveríamos deixar a nossa casa na ilha, na Samoa 
Americana, no Pacífico Sul, e viajar para os Estados 
Unidos, a fim de irmos à escola.

A decisão de se separarem de nós foi difícil para 
meus pais, especialmente para minha mãe. Eles 
sabiam que haveria desafios imprevisíveis ao 

sermos colocados em um ambiente desconhecido. 
No entanto, com fé e determinação, seguiram em 
frente com seu plano.

Por ter sido criada na Igreja, minha mãe estava acos-
tumada com os princípios do jejum e da oração, e 
meus pais sentiram que precisavam das bênçãos do 
céu para ajudar os filhos. Nesse espírito, começaram 
a reservar um dia por semana para jejuar e orar por 
nós. Sua visão era a de preparar os filhos para um 
futuro brilhante. Agiram de acordo com aquela 
visão, exercendo fé e buscando as bênçãos do 
Senhor. Por meio do jejum e da oração, receberam a 
certeza, o consolo e a paz de que tudo ficaria bem.



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que temos o mandamento  
de guardar o Dia do Senhor?
O Senhor deu-nos o Dia do Senhor para nosso benefício e ordenou que o santi-
ficássemos. Observar o Dia do Senhor mostra nosso compromisso de honrar e 
adorar a Deus e guardar nossos convênios. Isso vai nos aproximar do Senhor e 
de nossa família, além de dar-nos uma perspectiva eterna e força espiritual. O 
Dia do Senhor também nos permite descansar de nossos labores físicos e ado-
rar ao Senhor.

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e outros recursos vão ajudar as moças a compreender a importância do 
Dia do Senhor e a santificá-lo?

Gênesis 2:2 (Origem do Dia do 
Senhor)

êxodo 20:8–11; 31:13 (Santificar o Dia 
do Senhor)

Isaías 58:13–14 (As Bênçãos de Guar-
dar o Dia do Senhor)

Lucas 23:55–24:1 (As mulheres que 
ungiram o corpo de Jesus após Sua 
Crucificação esperaram até depois do 
Dia do Senhor para fazê-lo)

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

Mosias 13:16–19 (Recebemos o man-
damento de santificar o Dia do 
Senhor)

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

Mary N. Cook, “Âncoras de Testemu-
nho”, A Liahona, maio de 2008, p. 120

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

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

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 bênçãos você des-
fruta por santificar o Dia 
do Senhor? Como você 
sabe o que é e o que não é 
adequado no Dia do 
Senhor? Por que é impor-
tante que você frequente 
suas reuniões de domingo?

Por que é importante que 
as moças entendam por 
que temos um Dia do 
Senhor? Como você pode 
ajudar a despertar nelas o 
desejo de honrar o Dia do 
Senhor? Como você pode 
ajudar as moças a determi-
nar por si mesmas quais 
atividades são adequadas 
para o Dia do Senhor?



Apresentar a doutrina

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

• Compartilhar com a classe a histó-
ria da moça que escolheu santificar o 
Dia do Senhor, no discurso da irmã 
Cook “Âncoras de Testemunho”. Peça 
às moças que ouçam as bênçãos que 
recebemos por guardar o Dia do 
Senhor. Que outras bênçãos elas 
sabem que resultam da santificação 
do Dia do Senhor?

• Escreva a palavra feriado no quadro 
e pergunte às moças qual a primeira 
coisa que lhes vem à mente ao ler essa 
palavra. Escreva suas respostas no 
quadro. Repita essa atividade com a 
palavra domingo e compare as duas 
listas. Quais são algumas maneiras 
pelas quais o mundo está tentando 
tornar o domingo, Dia do Senhor, um 
“feriado”?

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender o propósito do Dia do 
Senhor. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais que melhor se adapte 
a sua classe:

• Divida as moças em duplas. Con-
vide uma moça de cada dupla para 
ler D&C 59:9–15 e fazer uma lista do 
que nos é pedido para fazer no Dia do 
Senhor. Peça a outra moça que pro-
cure, nos versículos 16–19, as bênçãos 
prometidas quando santificamos o 
Dia do Senhor. Peça-lhes que compar-
tilhem suas descobertas uma com a 
outra e falem sobre por que é impor-
tante honrar o Dia do Senhor. Con-
vide a classe para debater por que o 
Senhor nos deu o Dia do Senhor. Peça 
a cada moça que pense em algo que 
pode fazer para garantir que o propó-
sito do Senhor para Seu Dia seja cum-
prido em sua própria vida.

• Pergunte às moças como elas deter-
minam se uma atividade é adequada 

ou não para o Dia do Senhor. Convi-
de-as a procurar Doutrina e Convê-
nios 59:9–13 e em Para o Vigor da 
Juventude (pp. 30–31) os princípios 
que possam ajudá-las. Convide cada 
moça a pensar nas próprias atividades 
de domingo e a determinar, por si 
mesma, se elas estão alinhadas com 
esses princípios. Incentive as moças a 
fazer as mudanças que acharem 
necessárias.

• Dê às moças cópias de Para o Vigor 
da Juventude e peça-lhes que exami-
nem a seção intitulada “Observância 
do Dia do Senhor”, para verificar por 
que e como guardar o Dia do Senhor. 
Peça-lhes que pensem e compartilhem 
como isso se aplica a sua vida. Convi-
de-as a compartilhar uma experiência 

Dica de ensino

“Ao ensinar utilizando as 
escrituras é útil pedir aos 
alunos que procurem algo 
específico” (Ensino, Não há 
Maior Chamado , 1999,  
p. 55).



relacionada a santificar o Dia do 
Senhor. Incentive-as a imaginar que 
uma amiga as convidou a participar 
de uma atividade inadequada para o 
domingo. Como elas ajudariam a 
amiga a compreender o significado do 
Dia do Senhor e os motivos pelos 
quais elas o santificam?

• Dê às moças cópias do relato do 
Élder Marcos A. Aidukaitis de sua tra-
dição do Dia do Senhor na praia ou a 

história do Presidente Monson sobre 
o aluno que se recusou a jogar bas-
quete no domingo. Peça-lhes que pro-
curem as bênçãos recebidas em razão 
de as pessoas dessas histórias terem 
decidido santificar o Dia do Senhor. 
Convide-as a compartilhar como esses 
exemplos podem se relacionar com a 
vida delas. Convide as moças a com-
partilhar seu testemunho de santificar 
o Dia do Senhor.

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Elas entendem as bênçãos de 
honrar o Dia do Senhor? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas têm mais per-
guntas? Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Escrever em seu diário uma 
mudança que precisam fazer para 
santificar o Dia do Senhor.

• Escrever as palavras “Esta ativi-
dade me aproxima do Pai Celestial?” 

numa folha de papel e colocá-la num 
lugar de destaque em sua casa, como 
um lembrete do que fazer no Dia do 
Senhor.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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 deu aos que 
Ele ensinava oportunida-
des de fazer suas próprias 
perguntas e compartilhar 
suas ideias. Ao se preparar 
para apresentar esta lição, 
pondere como incentivar 
as moças a compartilha-
rem suas ideias e fazerem 
perguntas significativas 
sobre o Dia do Senhor.



Recursos Selecionados

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

Para terminar, quero compartilhar com vocês o 
exemplo de alguém que decidiu bem cedo na vida 
quais seriam suas metas. Refiro-me ao irmão Cla-
yton M. Christensen, membro da Igreja, que é pro-
fessor da Faculdade de Administração de Empresas 
da Universidade de harvard.

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

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

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

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

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

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



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

Por que é importante  
ser honesta?
Ser honesta significa escolher não mentir, roubar, enganar ou trapacear de 
modo algum. Quando somos honestas, desenvolvemos a força de caráter que 
vai nos permitir prestar grande serviço a Deus e ao próximo. Somos abençoa-
das com paz de espírito e respeito próprio e teremos a confiança do Senhor e 
das pessoas. 

Prepare-se espiritualmente

Que escritura ou outro recurso ajudaria as moças a sentir a importância da honestidade?

Salmos 101:7; Provérbios 12:22; II 
Coríntios 4:2; Efésios 4:29; Alma 27:27; 
Regras de Fé 1:13 (Ser honestos e jus-
tos em todas as coisas)

Atos 5:1–10 (Não podemos mentir 
para o Senhor)

2 Néfi 9:34; Alma 12:1-5 (Desonesti-
dade é um pecado com graves conse-
quências)

Joseph Smith—história 1:21–25 (A 
experiência de Joseph de ser honesto 
diante da perseguição)

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

Élder Robert C. Gay, “O Que Dará o 
homem em Recompensa da Sua 
Alma?”, A Liahona, novembro de 2012, 
p. 34

Ann M. Dibb, “Creio em Ser honesta 
e Verdadeira”, A Liahona, maio de 
2011, p. 115

“honestidade e Integridade”, Para o 
Vigor da Juventude , 2011, p. 19

“honestidade”, Sempre Fiéis , 2004,  
p. 98

Vídeo: “honestidade: É Melhor Acre-
ditar Nela!”

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 acha que signi-
fica ser honesto em todas 
as coisas? Por que você 
acha que é importante ser 
honesto? Como você ou 
alguém que você conhece 
foi afetada por decisões 
honestas ou desonestas de 
outras pessoas?

Que testes de honestidade 
as moças enfrentam em 
sua vida? Como você pode 
ajudá-las a entender que 
receberão bênçãos se 
forem honestas em todas 
as situações? Como você 
pode ajudá-las a ter cora-
gem para fazer escolhas 
honestas?



Apresentar a doutrina

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

• Peça às moças que leiam a história 
da compra de ingresso para o cinema, 
descrita no discurso do Élder Robert 
C. Gay “O Que Dará o homem em 
Recompensa da Sua Alma?”. Peça-
lhes que resumam a história umas 
para as outras e compartilhem o que 
aprenderam sobre a importância da 
honestidade com a história.

• Convide as moças para assistir a 
“honestidade: É melhor Acreditar 
Nela”. Peça que anotem as maneiras 
pelas quais elas podem se preparar 
agora para vencer a tentação de trapa-
cear antes que a situação realmente 
apareça. Peça-lhes que compartilhem 
suas ideias com o restante da classe.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir vai ajudar as moças a entender a importância da 
honestidade. Seguindo a orientação do Espírito, selecione uma ou mais que melhor se 
adapte a sua classe:

• Leia para as moças a história do 
homem que foi roubar milho, encon-
trada no discurso da irmã Ann M. 
Dibb “Creio em Ser honesta e Verda-
deira”. Pare a leitura um pouco antes 
de o menino dizer: “Pai, você se esque-
ceu de olhar um lado!” Pergunte às 
moças o que o menino poderia dizer a 
seu pai. Depois, leia seu comentário. 
Peça às moças que falem sobre as esco-
lhas que precisam fazer nas quais elas 
devem decidir ser honestas.

• Em grupo, leia “honestidade e 
Integridade” em Para o Vigor da Juven-
tude. Peça as moças que identifiquem 
as bênçãos da honestidade e façam 
uma lista no quadro. Como a honesti-
dade afeta sua capacidade de fazer o 
bem a outras pessoas e ao Senhor? 
Quando as moças foram abençoadas 
por serem honestas? Peça às moças 
que pensem em situações em que 
podem ser tentadas a ser desonestas 

(poderiam observar os padrões de 
Para o Vigor da Juventude a fim de 
obter ideias). O que elas poderiam 
fazer nessas situações para manter a 
sua honestidade?

• Designe a cada moça uma das pas-
sagens das escrituras desta lição. 
Peça-lhes que escrevam de uma a 
quatro palavras que representem o 
que a passagem ensina sobre a hones-
tidade. Convide-as a compartilhar o 
que escreveram e, em seguida, a 
expressar seus sentimentos e suas 
experiências a respeito de ser hones-
tas. Como sua integridade afeta seu 
relacionamento com outras pessoas?

• Leia Joseph Smith—história 1:21–
25 em classe e pergunte às moças o 
que estão aprendendo sobre a hones-
tidade com essa história. Como elas 
são abençoadas por Joseph ter sido 
fiel ao que vivenciou e o que o Pai 

Dica de ensino

“Caso reaja de forma posi-
tiva a todos os comentários 
sinceros, você pode ajudar 
seus alunos a sentirem-se 
mais confiantes em sua 
capacidade de participar 
de uma discussão. Você 
pode dizer, por exemplo: 
‘Obrigado por sua res-
posta. Uma observação 
muito pertinente’… ou 
‘Esse exemplo é muito 
bom’ ou ‘Obrigado pelo 
que disseram hoje’” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado, 1999, p. 64).



Celestial e Jesus Cristo pediram a ele? 
Quando é necessário que as moças 
tenham coragem para serem hones-
tas? Como elas são abençoadas por 
serem honestas?

• Trace uma linha vertical no meio do 
quadro. De um lado escreva “Se sou 
honesta…” e do outro lado escreva 
“Se sou desonesta…” Peça às moças 
que completem essas frases após 
lerem a seção intitulada “honesti-
dade” em Sempre Fiéis e a história do 

estudante desonesto do discurso do 
Presidente Thomas S. Monson “A Pre-
paração Traz Bênçãos”. Que outros 
pensamentos elas podem acrescentar? 
Convide as moças a falar sobre como 
elas observaram essas coisas em sua 
própria vida. Peça às alunas que dis-
cutam por que algumas pessoas às 
vezes se justificam por serem deso-
nestas. Como elas explicam aos outros 
os motivos que têm para ser honesta?

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Elas entendem a importância 
de ser honesta? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas têm mais perguntas? 
Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

• Comprometer-se a serem honestas 
em todas as suas relações com os que 
estão ao seu redor.

• Planejar e praticar o que vão fazer 
ou dizer quando alguém tentar con-
vencê-las a fazer algo desonesto.

• Completar uma das experiências 
ou projetos do valor Integridade no 
Progresso Pessoal.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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. O que 
você pode fazer para aju-
dar as moças a agir com fé 
para obterem uma melhor 
compreensão da importân-
cia de serem honestas?



Recursos Selecionados

Trechos de Ann M. Dibb, “Creio em Ser Honesta e Verda-
deira”, A Liahona, maio de 2011, p. 115

O Presidente howard W. hunter ensinou que preci-
samos estar dispostos a ser estritamente honestos. 
Ele disse:

“há vários anos havia cartazes nos corredores e 
saguões de nossas capelas intitulados: ‘Sejam hones-
tos Consigo Mesmos’. A maioria deles referia-se às 
coisas pequenas e comuns da vida. É nessas coisas 
que o princípio da honestidade é cultivado.

há pessoas que reconhecem que é moralmente 
errado ser desonesto nas grandes coisas, mas acredi-
tam que é perdoável se as coisas tiverem pouca 
importância. Será que existe realmente alguma dife-
rença entre a desonestidade que envolve mil dólares 
e a que envolve apenas dez centavos? (…) Será que 
existem realmente níveis de desonestidade, depen-
dendo de o assunto ser grande ou pequeno?”

O Presidente hunter prossegue, dizendo: “Se qui-
sermos ter a companhia do Mestre e do Espírito 
Santo, precisamos ser honestos com nós mesmos, 
com Deus e com nosso próximo. Isso proporciona a 
verdadeira alegria” (howard W. hunter, “Basic 
Concepts of honesty” [Conceitos Básicos de hones-
tidade], New Era, fevereiro de 1978, pp. 4–5).

Se formos honestos em todas as coisas, tanto gran-
des quanto pequenas, teremos paz na mente e uma 
consciência tranquila. Nosso relacionamento com as 
pessoas é enriquecido porque se baseia na confiança. 
E a maior bênção da honestidade é que podemos ter 
a companhia do Espírito Santo.

Gostaria de contar uma história simples que fortale-
ceu minha determinação de ser honesta em todas as 
coisas:

“Um homem foi certa noite roubar milho no campo 
do vizinho. Levou com ele seu filhinho para que 
este se sentasse na cerca e ficasse de vigia, para aler-
tá-lo caso alguém aparecesse. O homem pulou a 
cerca levando nos braços uma grande sacola, e antes 
de começar a pegar o milho, olhou em volta, pri-
meiro para um lado e depois para o outro. Como 
não viu ninguém, estava prestes a começar a encher 
a sacola”. (…) [Então o menino gritou]:

“ ‘Pai, você se esqueceu de olhar um lado! (…) 
Esqueceu de olhar para cima’” (William J. Scott, 
“Forgot to Look Up” [Esqueceu-se de Olhar para 
Cima], Scott’s Monthly Magazine, dezembro de 1867, 
p. 953).



SETEMBRO: OS MANDAMENTOS

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

Prepare-se espiritualmente

Que escrituras e outros recursos vão ajudar as moças a compreender a razão de pagar 
o dízimo?

Malaquias 3:8–10 ou 3 Néfi 24:8–10; 
D&C 64:23 (As bênçãos prometidas 
aos que pagam o dízimo)

D&C 119 (A lei do dízimo é revelada)

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

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

Jeffrey R. holland, “Como um Jardim 
Regado”, A Liahona, janeiro de 2002, 
p. 37

Gordon B. hinckley, “Andamos pela 
Fé”, A Liahona, julho de 2002, p. 80

“Dízimo”, Sempre Fiéis, 2004,  
pp. 59–60

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

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:

• Peça a algumas moças que leiam a 
história de Mary Fielding Smith, no 
discurso do Élder Jeffrey R. holland 
“Como um Jardim Regado”. Peça às 

outras moças que leiam a história 
sobre a estudante universitária no 
Brasil, no discurso do Presidente Gor-
don B. hinckley “Andamos pela Fé”. 

Pense nas bênçãos espiri-
tuais e materiais que você 
recebeu por pagar seu 
dízimo. Que experiências 
pessoais você pode com-
partilhar com as moças?

Por que seria importante 
para as moças pagar o 
dízimo? Como você pode 
ensiná-las a importância 
de viver a lei do dízimo?



Peça-lhes que façam um resumo das 
histórias umas para as outras e com-
partilhem o que aprenderam com as 
histórias sobre a importância de pagar 
o dízimo.

• Escreva no quadro, “Por que você 
paga o dízimo?” Convide as moças a 
imaginar que um amigo de outra reli-
gião lhes faça essa pergunta. Como 
elas responderiam? Incentive-as a 
compartilhar uma experiência delas ou 
de suas famílias a respeito do dízimo.

Aprender juntos

Cada uma das atividades a seguir ajudará as moças a entenderem a lei do dízimo. Seguindo 
a orientação do Espírito, selecione uma ou mais que melhor se adapte a sua classe:

• Peça às moças que abram em Mala-
quias 3:8–10 e D&C 64:23 e comparti-
lhem as promessas feitas àqueles que 
pagam o dízimo. Peça às moças que 
achem em D&C 119 o valor que o 
Senhor espera que paguemos de dízi-
mos (explique-lhes que “renda” é 
nosso “ganho” anual). Distribua reci-
bos de dízimo e peça as moças que 
expliquem umas às outras como usá-
los. Compartilhe como você tem sido 
abençoada por pagar o dízimo.

• Divida o quadro em três colunas 
com os seguintes títulos em cada uma: 
Bênçãos, Como os Fundos de Jejum São 
Usados e Atitude. Divida a classe em 
pequenos grupos e atribua a cada 
grupo um dos tópicos a serem pesqui-
sados em “Dízimos e Ofertas” em 
Para o Vigor da Juventude. Peça às 

moças que escrevam o que acham na 
coluna apropriada no quadro-negro. 
Convide algumas moças para prestar 
testemunho sobre a lei do dízimo.

• Divida a classe em dois grupos. A 
um grupo dê o artigo do Presidente 
henry B. Eyring “As Bênçãos do 
Dízimo” e, ao outro, os parágrafos 
1–16 do discurso do Élder Robert D. 
hales “Dízimo: Uma Prova de Fé com 
Bênçãos Eternas”. Peça que leiam os 
discursos, façam uma lista das bên-
çãos que recebemos ao pagar o 
dízimo e, em seguida, escrevam as 
bênçãos no quadro. Convide as jovens 
a compartilhar as bênçãos que elas e 
sua família receberam por pagar o 
dízimo. Pergunte-lhes como a obe-
diência à lei do dízimo as ajudará em 
seu futuro casamento e família.

Peça às moças que compartilhem o que aprenderam hoje. Elas entendem por que paga-
mos o dízimo? Que sentimentos ou impressões elas têm? Elas têm mais perguntas? 
Seria útil passar mais tempo discutindo essa doutrina?

Viver o que aprendemos

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

Dica de ensino

“Receba as respostas 
incorretas de forma respei-
tosa e educada. Certifi-
que-se de que a pessoa 
continue a sentir-se à von-
tade para participar” 
(Ensino, Não Há Maior Cha-
mado , 1999, p. 69).



• Comprometer-se a pagar o dízimo 
integral e escrever essa meta em seu 
diário.

• Concluir a experiência 7 do valor 
Escolhas e Responsabilidades do Pro-
gresso Pessoal.

Compartilhe com as moças o que vão estudar na próxima semana. O que elas podem 
fazer para se prepararem 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 as 
pessoas a quem ensinava a 
testificar e, quando o 
faziam, o Espírito tocava-
lhes o coração. Como você 
pode criar uma atmosfera 
que convida o Espírito, 
para que Ele possa tocar o 
coração das moças? Como 
você poderia convidar as 
moças a prestar testemu-
nho sobre as bênçãos do 
dízimo?
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