
31 de julho de 2022, quinto domingo –  
Compartilhar o evangelho 
(50 MINUTOS) 

O bispado pode convidar a presidência da Sociedade de Socorro, a presidência do quórum de élderes, o líder da missão da 
ala e os líderes dos jovens para participarem da condução do debate. O bispado também deve decidir se jovens e adultos 
irão se reunir separadamente ou juntos. 

VISÃO GERAL 
O propósito desta reunião é reconhecer e discutir a alegria 
e as bênçãos que recebemos ao compartilhar o evangelho 
de Jesus Cristo. Concentre a reunião nos dois objetivos a 
seguir:  

1 Ajudar cada rapaz a se preparar e a servir 
uma missão, bem como ajudar cada moça que 
deseja, a se preparar e a servir uma missão.

2 Ajudar cada membro a compartilhar o evange-
lho de Jesus Cristo de maneira normal e natural, 
agindo de acordo com os princípios de amar, 
compartilhar e convidar. 

Siga a orientação do Espírito ao se preparar. Ensine de 
uma forma que incentive os membros de sua ala ou ramo 
a participarem do debate, especialmente os jovens. O 
esboço a seguir foi fornecido para que você o utilize em 
sua preparação.  

NOSSA RESPONSABILIDADE ASSUMIDA  
POR CONVÊNIO E A BÊNÇÃO DE PREGAR  
O EVANGELHO DA PAZ (10 MINUTOS)

Comece a reunião mostrando o seguinte clipe do recente 
discurso do presidente Russel M. Nelson na conferência 
geral. 

Mostrar: Videoclipe do presidente Russell M. Nelson (3:39)  

PERGUNTAS PARA DEBATER (5 MINUTOS): 

• O que você aprendeu ou que impressões você 
recebeu durante a mensagem do profeta?

• Para o Senhor, por que compartilhar o evangelho 
é tão importante? 

• Como você se sente em relação aos comentários 
do presidente Nelson sobre as expectativas do 
Senhor para a nova geração em relação ao ser-
viço missionário?

• O que podemos fazer individual e coletivamente 
para realizar o que o Senhor espera de nós em 
relação a compartilhar o evangelho?

https://www.churchofjesuschrist.org/share/fifthSundayDiscussion?cache=no&lang=por


PREPARAR-SE PARA O SERVIÇO MISSIONÁRIO 
(10 MINUTOS)

Nos seguintes videoclipes do presidente M. Russell Ballard 
e do élder Quentin L. Cook, eles compartilham conselhos 
sobre como os jovens podem se preparar individualmente 
para o serviço missionário e como a família, os amigos e os 
líderes da Igreja podem exercer uma influência positiva. 

Mostrar:Videoclipes do presidente Ballard e do élder 
Cook (4:37)  

PERGUNTAS PARA DEBATER (5 MINUTOS): 

• Como a família, os líderes e os amigos podem 
ajudar as crianças e os jovens a se prepararem e 
servirem? 

• Como jovem, o que você está fazendo para 
seguir a orientação do profeta de preparar- se 
para o serviço missionário? 

• Como você, como jovem, pode ajudar seus ami-
gos a se prepararem para servir? 

AS BÊNÇÃOS DO SERVIÇO MISSIONÁRIO  
(8 MINUTOS)

Nesse vídeo, o presidente Ballard compartilha sua expe-
riência pessoal ao decidir servir uma missão integral na 
juventude, assim como as bençãos que ele recebeu como 
resultado de sua decisão. 

Mostrar:Videoclipe do presidente M. Russell Ballard (1:58)  

PERGUNTAS PARA DEBATER (5 MINUTOS): 

• Para aqueles que serviram como missionários, 
como essa experiência abençoou sua vida?

• Como jovens e adultos, o que vocês esperam 
durante o serviço missionário? 

OUTRAS ESCRITURAS E RECURSOS 

• Doutrina e Convênios 18:13–16 e 62:3

• 3 Néfi 18:24–25 

• Manual Geral, capítulo 24 

AMAR, COMPARTILHAR, CONVIDAR  
(16 MINUTOS)

As bênçãos e a alegria do trabalho missionário estão ao 
alcance de cada um de nós. Todos os membros da Igreja 
são abençoados quando nós, de maneira normal e natural, 
amamos a Deus e ao próximo; compartilhamos o evange-
lho como uma extensão de nossa vida pessoal, familiar e 
na igreja; e convidamos outros para vir e ver, vir e ajudar, 
e vir e pertencer. Compartilhar o evangelho traz alegria 
a nós mesmos, ao Senhor e aos outros; traz o Espírito e 
o poder de Deus mais abundantemente para nossa vida 
(Mosias 18:10, João 15:4–5); protege- nos da tentação (3 Néfi 
18:24–25); e traz cura e o perdão dos pecados (Doutrina e 
Convênios 62:3).  

OS SEGUINTES VÍDEOS  dos élderes Quentin L. Cook e Gary 
E. Stevenson explicam esses ensinamentos.  

Mostrar: Videoclipe do élder Gary E. Stevenson (1:29)  

Mostrar:Videoclipe da transmissão Compartilhar o evan-
gelho(4:33)

PERGUNTAS PARA DEBATER (10 MINUTOS):

• Como compartilhar o evangelho nos aproxima de 
Jesus Cristo? 

• Como você pode envolver os outros, de maneira 
natural e normal, em sua vida centralizada em 
Cristo? 

• Como nossa ala ou ramo pode criar um 
ambiente onde seja fácil amar, compartilhar e 
convidar? 

OUTRAS ESCRITURAS E RECURSOS 

• Mateus 28:18–20 

• Manual Geral, capítulo 23 
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COMENTÁRIOS FINAIS, CONVITE E  
TESTEMUNHO (2 MINUTOS)

• Peça à classe que pondere em espírito de oração 
sobre como podemos ajudar uns aos outros, 
especialmente aos jovens, a se prepararem para 
o serviço missionário.

• Convide os líderes e membros da ala para minis-
trar àqueles que ainda não ouviram a mensagem 
do profeta. 

• Convide os jovens a se prepararem para o serviço 
missionário e convidarem seus amigos a fazerem 
o mesmo.

• Convide todos a amar, compartilhar e convidar 
ativamente aqueles ao seu redor, de maneira 
normal e natural. 

• Preste testemunho do evangelho restaurado e da 
alegria de compartilhá- lo com outras pessoas.
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