
O Poder do Sacerdócio na Família
Guia de Debates

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 o poder do sacerdócio na família.

FORTALECER A FAMÍLIA E A IGREJA POR MEIO DO SACERDÓCIO

PARA A SUA FAMÍLIA
•	 Como você tem visto o poder do sacerdócio ser exercido na sua 

família? Como o sacerdócio ajudou a sua família a vir a Cristo?

•	 O que você pode fazer para ajudar a sua família a experimentar  
o poder do sacerdócio? 

•	 Que ordenanças do sacerdócio os membros da sua família  
receberam? O que você pode fazer para ajudá-los a se preparar 
para futuras ordenanças?

•	 O Bispo Caussé conta que aprendeu a respeito do serviço no 
sacerdócio com o exemplo do seu pai. Como essa experiência  
se aplica aos seus esforços de ensinar a sua família a respeito do 
sacerdócio?

PARA O SEU CHAMADO
•	 O que você pode fazer em seu chamado para ajudar a trazer 

o poder do sacerdócio para famílias em sua ala ou estaca?

•	 Como o serviço que presta em seu chamado apoia os pais nos 
esforços de ensinar os filhos?

•	 O Élder Oaks explicou que as famílias são “a imagem e o 
precursor da exaltação no reino celestial”. Em sua opinião,  
o que isso significa? Como isso influencia o modo como você  
lida com o seu chamado?
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