
14 de dezembro de 2017

Para: Autoridades gerais; presidências gerais das auxiliares, setentas de área; presidentes de estaca, missão e 
templo; bispos e presidentes de ramo; presidência das Moças, dos Rapazes e da Primária da estaca e ala

(Para ser lida na reunião sacramental)

Queridos irmãos e irmãs,

Participação dos jovens no batistério e preparação das crianças para o sacerdócio e o serviço no templo

Somos gratos pelo crescimento do trabalho de templo e história da família realizado pelos jovens fiéis 
da Igreja. Em um número sem precedentes, rapazes e moças no mundo todo estão pesquisando, encontrando 
e levando nomes de familiares ao templo para realizar batismos e confirmações.

Temos o prazer de anunciar as seguintes mudanças a partir de 1º de janeiro de 2018:

• Sob a direção da presidência do templo, as moças de 12 a 18 anos que têm uma recomendação de uso 
limitado para o templo podem ajudar com as tarefas do batistério, que hoje são realizadas por irmãs 
voluntárias e oficiantes de ordenanças do templo.

• Sob a direção da presidência do templo, todos os sacerdotes do Sacerdócio Aarônico que têm uma 
recomendação de uso limitado para o templo podem oficiar em batismos pelos mortos, inclusive como 
batizadores ou testemunhas. Conferir o dom do Espírito Santo continua a ser uma função exclusiva do 
Sacerdócio de Melquisedeque.

• A reunião da Primária de preparação para o sacerdócio será modificada para incluir os meninos e 
as meninas de 11 anos e será chamada reunião de preparação para o sacerdócio e para o templo. 
Essa será uma oportunidade para que os líderes do sacerdócio, da Primária e dos jovens ajudem 
as meninas e os meninos, bem como seus pais, a compreender as bênçãos significativas do serviço 
no templo e no sacerdócio e de se fazer e guardar convênios sagrados. Para mais informações, ver 
primaria.LDS.org/por.

Temos confiança de que essas mudanças vão abençoar a vida dos jovens e das crianças em toda a Igreja.

Atenciosamente,

A Primeira Presidência
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