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Organizaţia Manuale şi materiale

Preoţia lui Melhise-
dec şi Societatea de 
Alinare

PRIMA DUMINICĂ
Subiecte stabilite de conducătorii Cvorumului vârstnicilor, Grupului de înalţi preoţi şi Societăţii de Alinare; materiale posibile pot fi 
scripturile, Manualul 2: Administrarea Bisericii (08702), revistele Bisericii, Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (06500), materiale pentru pregătirea conducătorilor din întreaga lume, Îndrumarul familiei (31180) şi alte materiale aprobate 
de Biserică.

A DOUA ŞI A TREIA DUMINICĂ
Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Howard W. Hunter (08861)
Dacă această carte nu este disponibilă în limba dumneavoastră, folosiţi  Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea A (31111) sau 
Femeia sfântă din zilele din urmă, partea A (31113).

A PATRA DUMINICĂ
Învăţături pentru timpul nostru: cuvântări de la cea mai recentă conferinţă generală publicate în Ensign sau Liahona
Dacă aceste reviste nu sunt disponibile în limba dumneavoastră, pot fi folosite mesajele Primei Preşedinţii şi mesajele învăţătoarelor 
vizitatoare.

A CINCEA DUMINICĂ
Teme stabilite de episcopat sau preşedinţia ramurii (vezi lista de la „Prima duminică” pentru materiale ce pot fi folosite).

Preoţia aaronică şi 
Tinerele Fete

Come, Follow Me:  Learning Resources for Youth,  online la lds.org/youth/learn
Dacă aceste materiale nu sunt disponibile în limba dumneavoastră, folosiţi următoarele resurse:
PRIMA, A PATRA ŞI A CINCEA DUMINICĂ
Folosiţi Preoţia aaronică – manualul 1 (34820) şi Tinerele Fete – manualul 1 (34823). Dacă aceste manuale nu sunt disponibile în limba 
dumneavoastră, folosiţi Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea B (31112) şi Femeia sfântă din zilele din urmă, partea B (31114).
A DOUA ŞI A TREIA DUMINICĂ
Folosiţi Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea A (31111) şi Femeia sfântă din zilele din urmă, partea A (31113).

Mai jos, sunt menţionate materialele cuprinse în programa de învăţământ pentru anul 2016 pentru a fi folosite în cadrul claselor de duminica; nu toate materialele 
menţionate sunt disponibile în toate limbile. Episcopiile şi ramurile ar trebui să aibă deja multe dintre aceste materiale. Materialele noi pentru anul 2016 sunt 
puse în evidenţă.

Instrucţiuni cu 
privire la programa 
de învăţământ 
pentru anul 2016

No
u p

en
tru

 
an

ul 
20

16



© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în SUA. 
Aprobarea versiunii în limba engleză: 1/15 Aprobarea traducerii: 1/15  
Titlul original: Instructions for Curriculum 2016. Romanian. 11192 171

Organizaţia Manuale şi materiale

Societatea Primară CLASA CREŞĂ (VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 18 LUNI ŞI 2 ANI)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

TIMPUL PETRECUT ÎMPREUNĂ (VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 3-11 ANI)
Planul pe anul 2016 pentru timpul petrecut împreună: Eu ştiu că scripturile sunt adevărate (12061)

CLASA RAZĂ  DE SOARE (VÂRSTA DE 3 ANI)
Societatea Primară 1: Sunt copil al lui Dumnezeu (34969)

CLASELE ACD (VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 4-7 ANI)
Societatea Primară 2: Alege ce-i drept A (34484)

CLASELE CUTEZĂTORUL (VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 8-11 ANI)
Societatea Primară 4: Cartea lui Mormon (34594)

Şcoala de duminica TINERI (VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 12 -18 ANI)
Come, Follow Me:  Learning Resources for Youth, online la lds.org/youth/learn
Dacă aceste materiale nu sunt disponibile în limba dumneavoastră, folosiţi Cartea lui Mormon – manualul învăţătorului pentru 
doctrina Evangheliei (35683) şi  Book of Mormon Class Member Study Guide (35684).

ADULŢI
Cartea lui Mormon – manualul învăţătorului pentru doctrina Evangheliei (35683) şi  Book of Mormon Class Member Study Guide (35684)
Principiile Evangheliei, ediţia nouă (06195), curs pentru simpatizanţi, membri noi şi membri care redevin activi
Dacă ediţia nouă a Principiilor Evangheliei nu este disponibilă în limba dumneavoastră, folosiţi ediţia anterioară (31110); sau dacă 
niciuna nu este disponibilă, folosiţi Gospel Fundamentals (31129).

Cursuri opţionale 
(dacă manualele 
sunt disponibile)

Manuale şi materiale

Predarea 
Evangheliei

Predarea, nu este chemare mai mare (36123), p. 185-239
Dacă această carte nu este disponibilă în limba dumneavoastră, folosiţi Îndrumarul învăţătorului (34595).

Pregătirea 
pentru templu

Înzestraţi din cer: Seminar de pregătire pentru templu – manualul învăţătorului (36854) şi Să ne pregătim pentru intrarea în templul sfânt 
(36793)

Relaţii de căsătorie 
şi de familie

Relaţii de căsătorie şi de familie – manualul instructorului (35865) şi Relaţii de căsătorie şi de familie – ghidul de studiu al participantului 
(36357).

Pentru mai multe informaţii despre programa de învăţământ pentru duminica şi organizarea cvorumurilor şi claselor, vezi Manualul 2: Administrarea Bisericii, 
7.8.1 (Melchizedek Priesthood); 9.4.1 (Relief Society); 8.11 (Aaronic Priesthood); 10.6 (Young Women); 11.4 (Primary); 12.4 (Sunday School).
Pentru informaţii despre modul de îmbunătăţire a însuşirii şi predării Evangheliei, vezi Manualul 2: Administrarea Bisericii, 5.5, 12.5.
Pentru a comanda materiale în format audio, în scrierea Braille, cu caractere mari sau cu legendă, accesaţi store.lds.org şi apăsaţi pe Materials for Those with 
Disabilities (Materiale pentru cei cu dizabiltăţi).
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