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A parte mais marcante do treinamento acontece quando você pondera, compartilha e testifica sobre o que ouviu 
e sentiu. É nesse momento que o Espírito Santo o inspirará e ensinará como aplicar as instruções às suas próprias 
circunstâncias. Pense na possibilidade de usar perguntas como os modelos a seguir para incentivar os debates 
sobre edificar a fé no poder do sacerdócio.

FORTALECER A FAMÍLIA E A IGREJA POR MEIO DO SACERDÓCIO

PARA A SUA FAMÍLIA
•	 Quais princípios de liderança justa o Presidente Eyring identifica? 

Como você pode aplicar esses princípios no lar?

•	 Que experiências fortaleceram sua fé no poder do sacerdócio?  
Como essa fé abençoou a sua vida? O que você pode fazer para 
nutrir essa fé em sua família?

•	 O que o adversário tenta fazer para enfraquecer a nossa fé no poder 
do sacerdócio? O que vocês, como família, podem fazer para 
sobrepujar essa influência?

•	 Como o poder do sacerdócio ajuda a sua família durante os momen-
tos de provação ou de sofrimento?

PARA O SEU CHAMADO
•	 O Presidente Eyring descreve o sacerdócio como uma 

expressão do amor de Deus. Que oportunidades você tem 
para compartilhar o amor de Deus por meio do serviço do 
sacerdócio?

•	 Quais são alguns exemplos das escrituras que ilustram como 
o Salvador serviu e guiou? O que você pode fazer para 
seguir o exemplo Dele ao servir no seu chamado?

•	 Que oportunidades você tem em seu chamado para fortalecer 
a fé de outras pessoas no poder do sacerdócio?
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