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PARA OS FACILITADORES

Sob a direção de um líder do sacerdócio da estaca, o coor-
denador ou o diretor do instituto indica um facilitador para 
liderar o grupo de missionários retornados. O facilitador 
pode pedir a outro membro do grupo que o ajude a orien-
tar o grupo quando for necessário.

O facilitador não é um professor ou especialista. O papel 
do facilitador é ajudar os membros do grupo a seguir os 
materiais, participar e convidar o Espírito a cada debate. 
O facilitador se empenha para criar um ambiente seguro 
e incentiva a participação de todos os membros do grupo.

O facilitador tem várias responsabilidades a serem cumpri-
das antes de cada reunião de grupo:

• Baixar os vídeos apropriados de cada capítulo para um 
dispositivo eletrônico pessoal e trazê-lo para a reunião 
para apresentar os vídeos.

• Chegar 15 minutos mais cedo para preparar o local da 
reunião e testar os vídeos. O local de reunião deve ter até 
18 cadeiras, dispostas em um círculo, para que o grupo 
possa se comunicar com facilidade como um conselho. 
Se mais de 18 participantes estiverem presentes, organize 
vários grupos em locais separados. Quando houver mui-
tos grupos, será necessário indicar facilitadores adicionais.

• Trazer um suplemento do manual Meu Plano — Para 
Missionários Retornados e canetas extras. O coordenador 
ou diretor do instituto geralmente tem cópias do manual. 
O manual Meu Plano — Para Missionários Retornados 
também pode ser acessado pelo aplicativo Biblioteca do 
Evangelho, na pasta Jovens adultos, ou em arquivo PDF, 
no site srs .LDS .org/ mcm -beta.

• Dar boas-vindas aos membros do grupo, conforme forem 
chegando.

O QUE O FACILITADOR PODE FAZER O QUE O FACILITADOR NÃO PODE FAZER

Antes de cada reunião
• Analisar o capítulo brevemente.

• Baixar os vídeos do site srs.LDS.org/mcm.
•	 Verificar	se	a	imagem	e	o	som	estão	funcionando.
• Dispor as cadeiras em um círculo para os 

membros do	grupo.

Durante cada reunião
• Começar no horário.

• Registrar o nome e a estaca de cada membro do 
grupo (se	aplicável)

• Incentivar a participação de todos.
• Ser um membro do grupo. Fazer a atividade 

cumprindo compromissos.
• Buscar o Espírito e seguir o manual.
• Observar o grupo e manter o debate ativo.
• Divertir-se!

Antes de cada reunião
• Preparar uma aula.

Durante cada reunião
• Ensinar ou agir como um especialista.

• Falar mais do que os outros.
• Responder a todas as perguntas.
• Ser o centro das atenções.
• Sentar-se na cabeceira da mesa.
• Levantar-se para orientar.
• Dar sua opinião depois de cada comentário.
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1  CONFIAR NO SENHOR

Comece com uma oração.

Alguns membros do grupo devem se revezar na leitura das informações a seguir.

COMO FUNCIONAM OS GRUPOS DE TRABALHO DOS 
MISSIONÁRIOS RETORNADOS?

Leia: Os grupos de missionários retornados funcionam como um conselho. Não 
há professores ou especialistas. Em vez disso, seguimos os materiais exata-
mente como são escritos. Com a orientação do Espírito, vamos nos ajudar 
da seguinte maneira:
• Contribuindo igualmente para os debates e as atividades. Ninguém, 

principalmente o facilitador, deve dominar a conversa.
• Amando e apoiando uns aos outros. Demonstrando interesse, fazendo 

perguntas e conhecendo as pessoas do grupo. Mostrando respeito 
pelos sentimentos dos outros, criando um ambiente seguro em que 
todos se sintam à vontade para compartilhar.

• Fazendo comentários positivos e relevantes.
• Fazendo e cumprindo compromissos.

O élder M. Russell Ballard ensinou: “Não há problemas de família, ala ou 
estaca que não possam ser resolvidos se buscarmos as soluções à maneira 
do Senhor por meio de conselho — de realmente nos aconselharmos — 
mutuamente”	(Em Conselho com Nossos Conselhos,	ed.	rev.,	1997,	p.	5).
Doutrina	e	Convênios	88:122	ensina:	“Dentre	vós	designai	um	professor	e	
não falem todos ao mesmo tempo; mas cada um fale a seu tempo e todos 
ouçam suas palavras, para que quando todos houverem falado, todos sejam 
edificados	por	todos,	para	que	todos	tenham	privilégios	iguais”.

Debata: O que você aprendeu em outros conselhos sobre a importância do debate 
e de deixar que cada um fale a seu tempo?

Leia: O procedimento do grupo é fácil. Simplesmente siga os materiais. Siga 
estas orientações:
• Leia: Uma pessoa lê em voz alta para o grupo.
• Assista: Todos	no	grupo	assistem	ao	vídeo	juntos	(o	facilitador	baixa	o	

vídeo	com	antecedência).
• Debata: Os membros do grupo compartilham ideias sobre o assunto 

em destaque.
• Atividade: Os membros do grupo trabalham individualmente ou com 

outras pessoas.
• Pondere: Os membros ponderam em silêncio e escrevem 

individualmente	por	2	a	3	minutos.
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• Comprometa-se: Os membros do grupo se comprometem 
individualmente a cumprir seus compromissos durante a semana, isso 
irá lhe ajudar a progredir.

• Relate: Os membros do grupo relatam suas experiências ao cumprir os 
compromissos que assumiram.

Com a ajuda de outras pessoas, você pode realizar coisas maravilhosas. Por 
exemplo, os missionários têm companheiros como apoio. Em nosso grupo, 
temos “colegas de ação”. Cada semana você vai escolher e trabalhar com 
um colega de ação. Os colegas de ação ajudam um ao outro a cumprir seus 
compromissos por meio de:
• Telefonemas ou mensagens de texto durante a semana.
• Incentivos mútuos para cumprirem com os compromissos.
•	 Aconselhamento	mútuo	sobre	as	dificuldades.
• Oração um pelo outro.

O manual Meu Plano — Para Missionários Retornados também pode ser aces-
sado pelo aplicativo Biblioteca do Evangelho, na pasta Jovens adultos, ou 
em arquivo PDF, no site srs .LDS .org/ mcm -beta. Alguns grupos podem usar 
exclusivamente o aplicativo em vez do manual impresso. Outros podem 
usar o aplicativo como um recurso adicional.
Nas reuniões de grupo e durante a semana será solicitado que você registre 
seus pensamentos, suas ideias e impressões espirituais. Traga um diário 
de estudo para a reunião de grupo todas as semanas. Pode ser um 
caderno ou um dispositivo eletrônico para registrar seus pensamentos e 
suas ideias.

O QUE VEM A SEGUIR EM MINHA VIDA?
Leia: Recentemente você serviu ao Senhor como missionário. O impacto desse ser-

viço é imensurável. Durante a missão, você estava profundamente envolvido 
no ensino da doutrina de Cristo, convidando almas a vir a Cristo e pedindo aos 
pesquisadores que exercessem grande fé.

Debata: Que	exemplos	você	viu	na	missão	de	pessoas	agindo	com	fé	e	confiando	
em	Deus?	O	que	esses	exemplos	podem	lhe	ensinar	sobre	confiar	em	Deus	
e agir com fé no que se relaciona ao emprego, à educação e ao casamento?

Leia: O	Senhor	está	conduzindo	“uma	grande	e	maravilhosa	obra”	(D&C	6:1),	e	essa	
obra requer seu serviço. O presidente Ballard enfatizou isso com o seguinte 
apelo: “O que precisamos atualmente é da melhor de todas as gerações de 
jovens adultos da história da Igreja. Precisamos de todo o seu coração e toda 
a	sua	alma”	(“A	melhor	de	todas	as	gerações	de	jovens	adultos”,	A Liahona, 
maio	de	2015,	p.	67).	Embora	você	possa	pensar	que	seus	dias	como	missio-
nário acabaram, isso não é verdade.
O Senhor providenciou um plano de felicidade para você. Ele vai te abençoar 
à medida que você o aceitar plenamente. Você foi abençoado com dons e 
talentos especiais que lhe permitirão se tornar tudo o que Ele deseja para 
você. Você pode cumprir sua missão aqui na Terra se buscar diligentemente 
entender a vontade Dele e obedecer a ela. Este livreto vai lhe ajudar a desco-
brir e cumprir seu propósito como discípulo de Jesus Cristo. Também vai lhe 
ajudar	a	se	tornar	autossuficiente	espiritual	e	materialmente.

1  Confiar no Senhor
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O Salvador prometeu lhe ajudar com todas as coisas necessárias em sua 
vida, se você tiver fé e obedecer à Sua palavra. Ele disse a Seus discípulos: 
“Não podeis servir a Deus e a Mamom”. Depois perguntou-lhes: “E quanto 
ao	vestuário,	por	que	andais	ansiosos?	(. . .)	Vosso	Pai	Celestial	bem	sabe	
que	necessitais	de	todas	essas	coisas”	(Mateus	6:24,	28,	32).	Ele	então	indi-
cou o caminho que devemos seguir: “Mas buscai primeiro o reino de Deus, 
e	a	sua	justiça,	e	todas	essas	coisas	vos	serão	acrescentadas”	(Mateus	6:33).

Debata: De que maneira o propósito de sua vida é uma parte do plano de felicidade 
de Deus?

Leia: O	élder	Jeffrey R.	Holland	disse	o	seguinte	sobre	seu	chamado	como	um	
missionário retornado: “O chamado é para que voltemos, permaneçamos 
fiéis,	amemos	a	Deus	e	estendamos	a	mão	para	ajudar.	Incluo	nessa	concla-
mação	permanente	de	fidelidade	todo	ex-missionário.	(. . .)	‘O	Pai	Celestial	
espera seu amor e sua lealdade em todas as fases da vida.’
Para todos os que me ouvem, a voz de Cristo ressoa ao longo das eras 
perguntando	a	cada	um	de	nós	enquanto	ainda	há	tempo:	‘Tu	me	amas?’	
E	por	todos	nós,	respondo	com	minha	honra	e	minha	alma:	‘Sim,	Senhor,	
nós	te	amamos’.	E	tendo	posto	a	‘mão	no	arado’,	jamais	olharemos	para	
trás até que este trabalho esteja terminado e o amor a Deus e ao próximo 
governe	o	mundo”	(“O	primeiro	grande	mandamento”,	A Liahona, novembro 
de	2012,	p.	85).

Debata: O	que	uma	“conclamação	permanente	de	fidelidade”	significa	para	você?

1  Confiar no Senhor
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Leia: Aprendemos nas escrituras que devemos orar “com toda a energia de 
[nosso]	coração”	para	que	sejamos	como	Ele,	nosso	Salvador	(Morôni	
7:48).	Na	verdade,	o	Senhor	espera	que	promovamos	Sua	obra,	tornando-
nos semelhantes a Ele e ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. 
Como missionário retornado, você deve fazer esta meta. Um dos prin-
cipais fundamentos para atingir essa meta é se capacitar para prover o 
próprio sustento, tanto material como espiritualmente — isto é, tornar-se 
autossuficiente.	Deus	ordenou	que	fôssemos	autossuficientes.
Ser	autossuficiente	é	ser	confiável	e	responsável	pelo	desenvolvimento	
das próprias habilidades, provendo o sustento próprio e servindo conti-
nuamente a outras pessoas. Isso se consegue por meio do exercício da fé 
e	da	confiança	no	Salvador	e	em	Sua	Expiação,	pela	obediência	aos	Seus	
mandamentos e aprimorando a nós mesmos e a outras pessoas. Quando 
nos	tornamos	autossuficientes	espiritual	e	materialmente,	estamos	melhor	
preparados para servir ao próximo e ajudar o Senhor a cumprir Sua obra de 
levar	a	efeito	a	imortalidade	e	a	vida	eterna	do	homem	(ver	Moisés	1:39).

Pondere: O	que	posso	fazer	para	me	tornar	mais	autossuficiente	espiritual	e	mate-
rialmente?

  

  

 

Debata: De	que	forma	você	pode	demonstrar	agora	uma	maior	confiança	no	Senhor?

Comprometa-se: • Se você participou do Meu Plano na missão, examine-o novamente. 
Se você não começou o Meu Plano na missão, examine a planilha no 
fim	deste	manual.	O	que	o	Espírito	o	inspira	a	fazer?	Dedique	algum	
tempo agora para anotar suas impressões e se comprometa a agir 
conforme a inspiração que recebeu.

• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 
com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

• Traga um diário de estudo para a reunião de grupo na próxima 
semana.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

“Anotem as coisas impor-
tantes que aprenderem 
com o Espírito, em um 
lugar seguro. Perceberão 
que, ao escreverem ideias 
preciosas, mais delas, com 
certeza surgirão. Também 
o conhecimento que vão 
adquirir os acompa-
nhará por toda a vida. 
Em todos os momentos, 
noite ou dia, onde quer 
que estejam, seja o que 
for que estiverem fazendo, 
procurem reconhecer e 
reagir à orientação do 
Espírito.”
Richard G.	Scott,	“Obter	
conhecimento e a força para 
aplicá-lo com sabedoria”, A 
Liahona,	agosto	de	2002,	p.	12.

1  Confiar no Senhor
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2   TORNAR-SE: CUMPRIR OS CONVÊNIOS 
E O PROPÓSITO DA MINHA VIDA

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

QUE TIPO DE PESSOA VOU ME TORNAR?
Leia: Se você começou o Meu Plano na missão, lembre-se de que como missio-

nário retornado, sua oportunidade de criar uma vida feliz e centralizada no 
evangelho	é	maior	do	que	nunca.	O	élder	Dallin	H.	Oaks	disse:	“Ao	contrá-
rio das instituições do mundo, que nos ensinam a saber algo, o evangelho 
de	Jesus	Cristo	desafia-nos	a	tornarmo-nos	algo.	(. . .)	Não	basta	fazer	tudo	
mecanicamente.	(. . .)	O	que	importará	no	final	é	o	que	tivermos	nos	tor-
nado	devido	a	nosso	empenho”	(“O	desafio	de	tornar-se”,	A Liahona, janeiro 
de	2001, pp.	40,	42).

Debata: Como a missão expandiu sua compreensão do tipo de pessoa que você 
pode vir a se tornar?

ESTABELEÇA UM OBJETIVO: QUAL É O PROPÓSITO 
DE DEUS PARA MIM?

Leia: O	élder	Richard	G.	Scott	ensinou:	“O	Senhor	tem	um	propósito	para	vocês	
individualmente”	(“Learning	to	Succeed	in	Life”	[Aprender	a	ser	bem-suce-
dido na vida], devocional da Universidade Brigham Young, 15 de setembro 
de	1998,	speeches.byu.edu).	Como	um	filho	de	Deus,	você	tem	o	potencial	
de	receber	“tudo	o	que	[o]	Pai	possui”	(D&C	84:38).	As	perguntas	que	você	
deve responder incluem: “O que farei com meu potencial? De que maneira 
posso entender e cumprir o propósito de Deus para minha vida?” Primeiro, 
você precisa saber onde quer chegar e, depois, estabelecer metas e seguir 
um plano.

Pondere: Que tipo de pessoa penso ser capaz de me tornar, espiritual e material-
mente?

  

  

 

Debata: Por que os convênios são uma parte essencial do propósito da sua vida?

“Quando sabemos quem 
somos e o que se espera 
que façamos é mais fácil 
tomar decisões impor-
tantes sobre os estudos, a 
carreira e o casamento. É 
mais fácil fazer nossa luz 
brilhar em nossa família, 
entre os amigos e em 
todos os outros lugares.”
Julie B. Beck, “Vocês têm um 
nobre legado”, A Liahona, 
maio de	2006,	p. 107.
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OS CONVÊNIOS SÃO UMA PARTE ESSENCIAL DA MISSÃO 
E DO PROPÓSITO DE SUA VIDA

Leia: O povo de Deus é um povo que faz convênios. O Pai trabalha conosco por meio 
dos convênios que fazemos com Ele. Lorenzo Snow, profeta e presidente da 
Igreja, ensinou: “Acredito que, quando vocês e eu estávamos na vida [pré-mor-
tal],	fizemos	alguns	convênios	com	aqueles	que	estavam	no	comando,	de	que,	
nesta	vida	(. . .)	faríamos	o	que	tínhamos	feito	lá	[na	vida	pré-mortal]	—	descobrir	
a	vontade	de	Deus	e	viver	de	acordo	com	ela”	(Ensinamentos	de	Lorenzo	Snow,	
compilado	por	Clyde	Williams,	1984,	pp.	118–119).
O	élder	LeGrand	Richards	também	ensinou:	“Recebi	minha	bênção	patriar-
cal quando tinha apenas 8 anos de idade. Entre outras coisas me foi dito: 
‘Não	viestes	à	Terra	por	acaso,	mas,	sim,	em	cumprimento	dos	decretos	do	
Todo-Poderoso para realizar uma grande obra’. E seguiu, então, a expli-
cação do que eu poderia fazer. No decorrer de minha vida, orei para que, 
se eu não tivesse vindo aqui por acaso, o Senhor me ajudasse a viver de 
modo com que não me seria negado o privilégio de fazer a obra que Ele 
me enviou para fazer. Não consigo imaginar algo mais decepcionante do 
que	voltar	depois	dessa	vida	e	ouvir	o	Senhor	dizer:	‘Bem,	LeGrand,	isso	é	o	
que lhe mandamos fazer, mas você não fez. Você se desviou e tivemos de 
chamar	outra	pessoa	para	fazer	o	trabalho	em	seu	lugar’”	(“A	Constructive	
Life” [Uma vida construtiva], New Era,	junho	de	1976,	p.	8).

Pondere: Pergunte a si mesmo: “Qual é o verdadeiro sucesso na vida? O que eu sei 
sobre o meu propósito na vida até agora?”

  

  

 

Debata: Como você começou a aprender sobre seu propósito na vida?

Leia: À medida que ponderar e orar sobre seu propósito na Terra, o Senhor o 
abençoará com maior entendimento. Ele já o abençoou com vários recur-
sos, inclusive as escrituras e sua bênção patriarcal, para lhe guiar e ajudar a 
entender o propósito de sua vida.

USAR SUA BÊNÇÃO PATRIARCAL COMO UM GUIA
Leia: O	presidente	Thomas	S.	Monson	ensinou	a	respeito	de	receber	orientação	

para a vida por meio da bênção patriarcal: “O mesmo Senhor que deu a 
Liahona a Leí concede a todos nós hoje um dom raro e valioso para orien-
tar nossa vida, para indicar os perigos para nossa segurança e mostrar o 
caminho, sim, uma passagem segura — não para uma terra da promissão, 
mas	para	nosso	lar	celestial.	O	dom	ao	qual	me	refiro	é	conhecido	como	
bênção patriarcal. Todo membro digno da Igreja tem o direito de receber 
esse	tesouro	precioso	e	inestimável”	(“Vossa	bênção	patriarcal:	Uma	liahona	
de luz”, A Liahona,	janeiro	de	1987,	p.	66).

“O empenho de fazer 
e guardar com alegria 
nossos convênios dá 
validade à vida e às 
ordenanças sagradas e 
vitais de salvação que 
precisamos receber a fim 
de obtermos ‘tudo o que 
o Pai possui’.”
Linda K. Burton, “O poder, a 
alegria e o amor de fazer con-
vênios”, A Liahona, novembro 
de	2013,	p.	113.

2  Tornar-se: Cumprir os convênios e o propósito da minha vida
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Debata: De que maneira sua bênção patriarcal o guiou durante a missão?

Atividade: Durante a semana, para obter um melhor entendimento da vontade do 
Senhor para você, faça uma cópia de sua bênção patriarcal. Depois, faça 
o seguinte:
Passo 1: Circule todas as palavras na bênção patriarcal que o descrevem 
(por	exemplo:	“humilde”	ou	“sincero”).	Em	seu	diário	de	estudo,	escreva	
essas palavras numa coluna intitulada “Eu sou”.
Passo 2: Sublinhe todas as frases que descrevam ações a serem feitas 
(por	exemplo:	“estudar	as	escrituras	diligentemente”	ou	“buscar	um	curso	
superior”).	Em	seu	diário	de	estudo,	escreva	essas	frases	em	uma	coluna	
intitulada “Eu vou”.
Passo 3: Examine as listas que você escreveu. Pergunte-se: “O que minha 
bênção patriarcal me revela sobre os propósitos de Deus para minha vida?” 
Passo 4: Escreva no diário de estudo uma descrição da pessoa que você 
acha que o Pai Celestial quer que você se torne.

REVELAÇÃO PESSOAL POR MEIO DO LIVRO DE MÓRMON
Leia: O	presidente	M. Russell	Ballard	testificou	que:	“O	Livro	de	Mórmon,	mais	

que todos os outros livros que conheço, é a maior fonte de respostas para 
os	problemas	da	vida	real”	(“Acrescentamos	nosso	testemunho”,	A Liahona, 
dezembro	de	1989,	p.	13).	O	élder	David	A.	Bednar	salientou	a	importân-
cia de “ler, estudar, examinar e ponderar as escrituras em geral e o Livro 
de	Mórmon	em	particular”	(“O	sonho	de	Leí:	Agarrar-se	à	barra	de	ferro”,	
A Liahona,	outubro	de	2011,	p.	33).	Ao	utilizar	o	Livro	de	Mórmon	dia-
riamente, nossa vida será abençoada com mais orientação, propósito, pro-
teção e consolo. O Senhor nos guiará nas questões materiais e espirituais. 
O	élder	Richard	G.	Scott	disse:	“Presto-lhes	testemunho	de	que	o	[Livro	
de	Mórmon]	pode	ser	um	‘Urim	e	Tumim’	em	sua	vida”	(“The	Power	of	
the Book of Mormon in My Life” [O poder do Livro de Mórmon em minha 
vida], Ensign,	outubro	de	1984,	p.	11).

Debata: Como o Livro de Mórmon trouxe revelação pessoal a você?

Comprometa-se: • Na missão você convidou as pessoas a ler o Livro de Mórmon e 
a encontrar respostas. Esta semana, estude o Livro de Mórmon 
diariamente, buscando aprender sobre o trabalho que o Pai 
Celeste o enviou para realizar. Anote suas impressões em seu 
diário de estudo.

• Visite o templo, ou procure um lugar silencioso, e ore por mais 
entendimento sobre o propósito para o qual você foi preparado 
a realizar	nesta	vida.

• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 
com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

“A bênção patriarcal é 
uma revelação para a 
pessoa que a recebe, 
como uma faixa branca 
contínua no meio da 
estrada, para proteger, 
inspirar e motivar a 
atividade e a retidão. A 
bênção patriarcal literal-
mente contém capítulos 
de seu livro de possibi-
lidades eternas. Digo 
eternas, porque assim 
como a vida é eterna, 
o mesmo se dá com a 
bênção patriarcal.”
Thomas	S.	Monson,	“Vossa	
bênção patriarcal: Uma liahona 
de luz”, A Liahona, janeiro de 
1987,	p.	67.

2  Tornar-se: Cumprir os convênios e o propósito da minha vida



3  TRABALHAR COM UM MENTOR

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

O PAPEL DO MENTOR NO PLANO DE DEUS
Leia: Os mentores são muito importantes para nosso progresso espiritual e 

material. Eles nos ajudam a ver a nós mesmos como Deus nos vê, e nos 
ajudam a fazer e a cumprir os compromissos para nos tornarmos mais 
semelhantes à pessoa que Ele deseja que nos tornemos. Os mentores 
podem elevar nosso entendimento, podem nos ajudar a sobrepujar pen-
samentos e comportamentos nocivos e nos inspirar a sermos melhores do 
que conseguiríamos apenas por nós mesmos.
As escrituras contêm diversos exemplos de ótimos mentores. Eli foi o 
mentor	de	Samuel	(ver	1 Samuel	3).	Alma	foi	o	mentor	de	Amuleque	(ver	
Alma	8–16).	Mórmon	foi	o	mentor	de	Morôni	(ver	Morôni	9),	e	Noemi	foi	a	
mentora	de	Rute	(ver	Rute	1–4).	Podemos	encontrar	muitos	outros	exem-
plos de pessoas que se tornaram muito melhores com um mentor do que 
poderiam se tornar se estivessem sozinhas.
Jesus Cristo é o mentor supremo. Apesar das limitações de Pedro, Jesus o 
ensinou pacientemente e o ajudou a se tornar o líder em quem Ele poderia 
confiar	para	conduzir	Sua	Igreja	(ver	Mateus	16:18–19).	Cristo	foi	o	mentor	
de Pedro, amando-o e enxergando seu potencial, fazendo-lhe perguntas 
que	o	desafiaram	a	ver	e	pensar	de	outras	maneiras	(ver	Mateus	17:14–21),	
e convidando-o a fazer e cumprir compromissos que o fortaleceriam e o 
moldariam	(ver	João	21:15–17).

Debata: De	que	maneira	um	mentor	ajudaria	você	a	enfrentar	desafios	e	crescer	
espiritualmente?

Pondere: Que	desafios	enfrentarei	nos	próximos	anos	que	um	mentor	poderia	me	
ajudar a enfrentar? Como um mentor poderia me ajudar a estabelecer 
hábitos espiritualmente fortes?
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Elder Ronald A. 
Rasband

ENCONTRAR UM MENTOR
Assista: “Teus	amigos	apoiam-te.”	(O	vídeo	não	está	disponível?	Leia	o	texto	abaixo.)

ÉLDER RONALD A. RASBAND: “Alguns amigos são mentores sábios e 
confiáveis.	São	um	tipo	especial	de	amigos;	já	trilharam	o	caminho	antes	de	
nós	e	o	conhecem	bem.	(. . .)	Uma	pessoa	mais	experiente	e	confiável	serve	
como	um	eficiente	guia	e	conselheiro	a	outra	pessoa	menos	experiente,	aju-
dando a moldar seu entendimento e a ensinar-lhe princípios que tornaram 
aquela	pessoa	mais	eficiente,	mais	forte,	mais	sábia	e	mais	valiosa	como	
servo de Deus.
Permitam-me	citar	um	exemplo	de	minha	própria	vida.	(. . .)	Conheci	Jon	
Huntsman	em	1975,	quando	eu	tinha	24	anos	de	idade.	Eu	era	o	presidente	
do quórum de élderes de uma ala de estudantes casados da Universidade 
de	Utah,	e	Jon	Huntsman	era	o	membro	do	sumo	conselho	responsável	por	
meu quórum. Tornamo-nos amigos e, em meu último ano na faculdade, 
enquanto eu me preparava para concluir meus estudos na universidade, 
o	irmão	Huntsman	contratou-me	como	representante	de	vendas	de	sua	
empresa de plásticos.
Uma de minhas primeiras contas foi a Avon, a gigante dos cosméticos, com 
sede	na	cidade	de	Nova	York.	O	irmão	Huntsman	acompanhou-me	à	cidade	
de Nova York para me apresentar a esse cliente tão importante. Empolgado 
com a nova carreira e ansioso para causar uma boa impressão, usei meu 
melhor terno colegial marrom, uma gravata marrom e meu mocassim mar-
rom.	Quando	nos	encontramos	no	aeroporto,	percebi	que	o	sr.	Huntsman	
me olhou de um modo peculiar. Mas não disse nada!
Quando chegamos à cidade de Nova York, ele disse que precisávamos 
passar em um lugar antes de visitar a Avon. Fomos direto para a famosa 
loja	de	roupas	masculinas	Brooks	Brothers,	na	sofisticada	Madison	Avenue.	
Lembro-me	das	palavras	dele	no	caminho:	‘Agora	Ron,	se	você	vai	trabalhar	
como vendedor em minha empresa, e se vai representar-me na Avon, vai 
precisar aprender a se vestir, a agir e como servir nessa nova função’. E 
disse	mais:	‘Não	se	usa	terno	marrom	no	meio	empresarial	da	cidade	de	
Nova	York!’	Ainda	mais	para	representar	Jon	Huntsman!
Jon	conhecia	as	pessoas	na	Brooks	Brothers,	e	ficou	observando	enquanto	
me vestiam com um lindo terno cinza-escuro risca de giz, o mais bonito que 
eu já vira e certamente o mais bonito que já tivera. Depois que tirei o terno 
para os ajustes, escolhemos uma camisa, algumas gravatas, um cinto e todos 
os acessórios. Depois, fomos ao departamento de calçados onde Jon me 
apresentou	a	meu	primeiro	par	de	sapatos	pretos	sociais.	(. . .)
Lembro-me da gratidão que senti por Jon me livrar do constrangimento des-
necessário	de	aparecer	na	Avon	vestindo	roupas	colegiais.	(. . .)	Dali,	seguimos	
para a Avon, onde ele me apresentou como o novo representante comercial 
de sua empresa. Jon estava me ensinando muito mais do que a importância 
de me adequar ao trabalho. Ele estava me apresentando a um modo total-
mente novo de pensar, de fazer as coisas e de me apresentar aos outros. Ele 
foi meu mentor. Aquela foi a primeira das muitas lições valiosas que aprendi 
com	ele”	(“Teus	amigos	apoiam-te”,	devocional	do	Sistema	Educacional	da	
Igreja,	7	de	março	de	2010;	si.LDS.org).

3  Trabalhar com um mentor
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Pondere: De que maneira um mentor acelerou o progresso do élder Rasband? Em 
que circunstância já senti que alguém realmente me entendeu e entendeu 
a situação que eu estava enfrentando? Como essa pessoa me orientou, 
corrigiu ou me inspirou?

  

  

 

Atividade  
(10 minutos)

Convide alguém para ser seu mentor. Eis uma maneira de estabelecer um 
relacionamento com um mentor.
 1. Dedique 5 minutos agora para fazer uma lista em seu diário de estudo 

de algumas pessoas que poderiam ajudá-lo como mentor. Pense em 
pessoas que entendem o mundo no qual você está procurando entrar 
e que	possuem	os	traços	e	as	características	que	você	valoriza.	

	2.	 Em	casa,	ore	a	respeito	das	pessoas	da	lista	e	peça	ao	Pai	Celestial	que	
o	ajude	a	identificar	alguém	que	seria	um	mentor	positivo	em	sua	vida.	
Deixe o Espírito guiá-lo.

	3.	 Depois	de	escolher	alguém	que	você	sente	que	poderá	ajudá-lo,	peça	
a essa pessoa que seja seu mentor. Compartilhe suas metas com ele e 
peça-lhe a ajuda e a orientação de que você precisa para alcançá-las.

	4.	 Se	a	pessoa	concordar	em	lhe	ajudar,	conversem	sobre	as	expectativas	
que cada um de vocês tem. Você poderia, por exemplo, conversar sobre 
a frequência com que entrarão em contato para falar sobre suas metas.

Debata: Como você encontrou bons mentores no passado? O que deu certo ao 
estabelecer um relacionamento de mentoria bem-sucedido?

3  Trabalhar com um mentor
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Talvez	em	sua	estaca	exista	alguns	grupos	de	autossuficiência	concentra-
dos	em	assuntos	como	educação,	emprego,	pequenos	negócios	e	finanças	
pessoais. Pode ser que você encontre mentores ao participar de um desses 
grupos.	Entre	em	contato	com	o	especialista	de	autossuficiência	da	estaca	
para mais informações sobre esses grupos.

Comprometa-se: •	 Pense	nos	missionários	e	nos	membros	que	mais	o	influenciaram	
positivamente na missão. Registre em seu diário de estudo como 
eles eram ou como agiam que tenha sido de ajuda para você.

•	 Identifique	e	convide	alguém	para	ser	seu	mentor.
• Ore para saber para quem você poderia ser um mentor.
• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 

com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

3  Trabalhar com um mentor



4  ESTABELECER MINHAS METAS

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

ESTABELECER METAS DA MAIS ALTA PRIORIDADE
Leia: Ao estabelecer metas, avalie suas prioridades. Muitas metas podem nos 

ajudar a nos aprimorar; mas, com a orientação do Senhor, podemos sele-
cionar as melhores metas para nossa vida. 
O	presidente	Dallin	H.	Oaks	disse:	“Devemos	começar	por	reconhecer	a	rea-
lidade de que o mero fato de algo ser bom não quer dizer que tem que ser 
feito. O número de coisas boas que poderiam ser realizadas ultrapassa em 
muito o tempo disponível para sua execução. Algumas coisas são melhores, 
e	são	elas	que	merecem	atenção	prioritária	em	nossa	vida”	(“Bom,	muito	
bom, excelente”, A Liahona,	novembro	de	2007,	p.	104).
As	metas	mais	eficazes	são	as	que	nos	empolgam,	desafiam	e	motivam.	Ao	
criar	ou	aperfeiçoar	suas	metas,	seja	específico	quanto	ao	que	você	deseja	
alcançar; crie algumas formas de medir seu progresso, e dê a si mesmo um 
prazo para realizá-las.

Atividade:  
(3 minutos)

Dedique alguns momentos sozinho para rever as metas que estabeleceu 
usando o Meu Plano na missão. Se você não começou o Meu Plano na 
missão,	examine	a	planilha	no	fim	deste	manual.

“Estou plenamente con-
vencido de que se não 
estabelecermos metas 
na vida e aprendermos 
a dominar as técnicas 
para alcançarmos nossas 
metas, podemos chegar 
a uma idade avançada 
e rever nossa vida, per-
cebendo que atingimos 
apenas parte de nosso 
pleno potencial.”
M. Russell	Ballard,	“Do	Things	
That	Make	a	Difference”	[Fazer	
coisas que fazem a diferença], 
Ensign,	junho	de	1983,	
pp.≈69–70.
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A meta da mais alta prioridade: Namoro e casamento

Leia: O casamento eterno é uma parte muito importante do plano de Deus para 
Seus	filhos.	Se	você	participou	do	Meu	Plano	na	missão,	vai	se	lembrar	de	
que um dos propósitos mais importantes da missão foi lhe preparar para 
ter uma família eterna. De todas as suas metas, o casamento no templo 
deve ter a mais alta prioridade. Quando você se concentra nas metas pes-
soais	dignas,	como	educação	e	carreira	profissional,	fica	muito	fácil	deixar	
outras prioridades para trás. O casamento oferece oportunidades de cres-
cimento pessoal e espiritual que não estão disponíveis de outra maneira. 
Por isso, os profetas têm aconselhado aos missionários retornados que 
busquem ativamente o casamento.
O	presidente	Thomas	S.	Monson	disse:	“Sei	que	há	muitos	motivos	pelos	
quais	vocês	podem	estar	hesitantes	em	dar	o	passo	para	o	casamento.	(. . .)	
Talvez tenham medo de fazer a escolha errada. Quanto a isso digo que pre-
cisam	exercer	fé”	(“O	poder	do	sacerdócio”,	A Liahona,	maio	de	2011,	p.	67).
O presidente Ballard declarou: “Vocês, jovens adultos, precisam namorar e se 
casar.	Por	favor,	parem	de	protelar!	(. . .)	Muitos	problemas	que	vocês	encon-
tram	serão	evitados	se	estiverem	‘zelosamente	envolvidos’	com	o	namoro	e	
o	casamento	corretos”	(“A	melhor	de	todas	as	gerações	de	jovens	adultos”,	A 
Liahona,	maio	de	2015,	p.	69).
O	élder	Richard	G.	Scott	ensinou:	“Caso	você	seja	solteiro	e	não	tenha	uma	
perspectiva concreta de casamento celestial, viva para merecê-lo. Ore por 
isso.	Espere	o	tempo	determinado	pelo	Senhor.	(. . .)	Os	profetas	afirmam	
que	você	receberá	o	que	deseja,	se	viver	sempre	de	modo	a	se	qualificar	
para tanto. Não sabemos se será deste ou do outro lado do véu. Mas viva 
para	merecê-lo.	Ore	por	isso”	(“Receber	as	bênçãos	do	templo”,	A Liahona, 
julho	de	1999,	p.	31).

Pondere: De que maneira posso exercer melhor minha fé na procura de alguém para 
me	casar?	O	que	significa	“[esperar]	o	tempo	determinado	pelo	Senhor”?

  

  

 

Debata: Que impressões você teve ao orar, estudar as escrituras ou ir ao templo 
para saber como pode se preparar para o casamento no templo?

ESTABELECER SUAS METAS
Leia: Mesmo quando estabelecemos boas metas, nem sempre nós as atingimos. 

São muitas as razões por que falhamos; mas você provavelmente já deve 
ter aprendido, durante a missão ou em outras circunstâncias, algumas 
maneiras de tê-las sempre à vista. Faça uma lista de suas ideias em seu 
diário de estudo.

“Um casamento no tem-
plo para esta vida e para 
toda a eternidade é algo 
digno de seus maiores 
esforços e da mais alta 
prioridade. Só depois de 
ter concluído o templo 
no deserto, foi que Néfi 
declarou: ‘E aconteceu 
que vivemos segundo o 
padrão da felicidade’. A 
felicidade é encontrada 
no templo. No cumpri-
mento dos convênios.”
Elaine S.	Dalton,	“Amem	a	mãe	
dela”, A Liahona, novembro de 
2011,	p.	77.

4  Estabelecer minhas metas
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Escrever suas metas

Leia: O presidente Ballard fez o seguinte alerta quanto a manter seus planos sem-
pre	à	vista:	“Gostaria	de	sugerir	que,	se	você	deseja	ter	sucesso	no	processo	
de	estabelecer	metas,	aprenda	a	(. . .)	colocá-las	num	lugar	de	fácil	visão	—	
em seu espelho ou na porta do refrigerador. Mantenha suas metas sempre 
visíveis, por escrito. Depois, com o desejo de alcançar suas metas escritas, 
você	estará	mais	disposto	a	‘pagar	o	preço’	que	as	pessoas	de	sucesso,	que	
se	orientam	por	metas,	devem	pagar”	(“Do	Things	That	Make	a	Difference”	
[Fazer coisas que fazem a diferença], Ensign,	junho	de	1983, p.	70).

Atividade  
(5 minutos)

Forme grupos de três pessoas para debater a seguinte pergunta: Em sua 
opinião, qual é a melhor maneira de “manter suas metas sempre visíveis”, 
conforme aconselhou o presidente Ballard?

Exercer fé, arrependimento e autodisciplina

Leia: Para ter sucesso no estabelecimento de metas, você deve exercer fé em 
Deus e em si mesmo, e deve desenvolver autodisciplina ao trabalhar para 
atingir suas metas. 
O presidente Ballard também ensinou: “Precisamos ter fé. Precisamos ter fé 
em Deus. Precisamos ter fé no Senhor Jesus Cristo. E, oh, quão desespera-
damente	precisamos	ter	fé	em	nós	mesmos!	(. . .)	Quando	você	estabelece	
uma meta e se compromete a ter a autodisciplina necessária para atingir 
aquela meta, vai eliminar a maioria dos problemas de sua vida. Dedique 
toda	sua	energia	fazendo	coisas	que	façam	a	diferença”	(“Do	Things	That	
Make	a	Difference”	[Fazer	coisas	que	fazem	a	diferença],	pp.	71,	72).

Pondere: O	que	significa	ter	fé	em	mim	mesmo?	De	que	maneira	ter	fé	em	mim	
mesmo muda como uso meu tempo?

  

  

 

Debata: Como o princípio do arrependimento nos ajuda a alcançar nossas metas?

Ser diligente e paciente

Leia: O élder Dieter F. Uchtdorf compartilhou o seguinte conselho:
“Com essa experiência, aprendi que a paciência era muito mais do que sim-
plesmente esperar que algo acontecesse. A paciência exigia que trabalhásse-
mos	ativamente	em	direção	a	metas,	e	não	ficássemos	desanimados	quando	
os resultados não aparecessem imediatamente ou viessem sem esforço.
Há	um	conceito	importante	nisso:	a	paciência	não	é	resignação	passiva	
nem	é	deixar	de	agir	por	temor.	A	paciência	significa	esperar	ativamente	e	
perseverar.	Significa	permanecer	em	algo	e	fazer	todo	o	possível:	trabalhar,	
esperar	e	exercer	fé;	suportar	as	dificuldades	com	coragem,	mesmo	que	os	
desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. Ter paciência não é 
apenas	suportar,	mas	suportar	bem!”	(“Prosseguir	com	paciência”,	A Liahona, 
maio	de	2010,	p.	57.)

Pondere: Tenho metas que podem demorar muito tempo para serem atingidas? O 
que posso fazer para continuar motivado?

4  Estabelecer minhas metas
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Debata: O que mais o tem ajudado a ser resiliente e diligente em atingir suas metas?

Fazer planos específicos

Leia: A	fim	de	aumentar	a	probabilidade	de	atingir	suas	metas,	faça	planos	espe-
cíficos	e	com	passos	claramente	definidos.
Leia os exemplos de metas no quadro a seguir. Observe como cada meta 
tem	um	plano	específico,	um	cronograma	e	uma	pessoa	a	quem	se	reportar.

META
PASSOS ESPECÍFICOS 

PARA ALCANÇAR 
UMA META

CRONOGRAMA A QUEM 
RELATAREI

Estudarei as escritu-
ras	por	30	minutos	
todos os dias.

 1. Acordarei às 6 
horas todos os dias.

	2.	 Vou	ler	as	escrituras	
antes do desjejum.

	3.	 Acompanharei	meu	
progresso em uma 
tabela.

Avaliarei meu 
progresso em 
um mês.

Compartilharei 
minha tabela 
de progresso 
com um 
mentor.

Ganharei	dinheiro	
suficiente	para	
começar a estudar 
em seis meses.

	1.	 Identificarei	10	
empresas nas quais 
me interesso em 
trabalhar.

	2.	 Visitarei	cada	
empresa e per-
guntarei sobre 
oportunidades 
de emprego.

Visitarei cada 
empresa nos 
próximos três 
dias.

Relatarei ao 
meu mentor.

Comprometa-se: • Faça uma pausa para rever as metas que estabeleceu usando 
o Meu Plano na missão. Se você não começou o Meu Plano na 
missão,	examine	a	planilha	no	fim	deste	manual.

• Estabeleça uma meta de algo que deseja realizar este mês. Todos 
os	dias,	estude	a	meta	e	seus	planos	específicos.	Aja	de	acordo	
com suas impressões e trabalhe diligentemente para alcançá-la.

• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 
com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

“Aquilo que persistimos 
em fazer torna-se mais 
fácil de realizar; não que 
a natureza da tarefa 
mude, mas nossa capaci-
dade aumenta.”
Atribuído a Ralph Waldo 
Emerson, em Ensinamentos 
dos Presidente da Igreja: Heber J. 
Grant,	2002,	p.	35.

4  Estabelecer minhas metas



5   A DOUTRINA E AS PROMESSAS 
DE AUTOSSUFICIÊNCIA

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

A IMPORTÂNCIA DA AUTOSSUFICIÊNCIA NA OBRA DE DEUS 
E EM SEU PLANO

Leia: A	autossuficiência	é	a	capacidade	de	prover	suas	próprias	necessidades,	
materiais e espirituais.
Não importa seu grau de instrução, você precisará aprender e viver os prin-
cípios	da	autossuficiência	a	fim	de	ter	sucesso	no	cumprimento	do	plano	
que o Senhor traçou para você.
Ser	autossuficiente	é	uma	doutrina;	faz	parte	do	plano	de	salvação	de	Deus.	
Deus	espera	que	você,	confiando	Nele,	aprenda	a	ser	autossuficiente,	tanto	
espiritual como materialmente. Isso faz parte da obra e da glória de Deus.

Debata: Por	que	a	autossuficiência	faz	parte	do	plano	de	Deus	para	você?

PROMESSAS SOBRE SE TORNAR AUTOSSUFICIENTE

O Senhor ajudará você em suas tarefas diárias

Leia: Em Alma lemos a seguinte admoestação: “Sim, clamai [ao Senhor] por mise-
ricórdia,	porque	ele	é	poderoso	para	salvar.	(. . .)	Clamai	a	ele	pelas	colheitas	
de	vossos	campos,	a	fim	de	que,	por	meio	delas,	prospereis.	Clamai	pelos	
rebanhos	de	vossos	campos,	para	que	aumentem”	(Alma	34:18,	24–25).

Atividade  
(5 minutos)

Forme grupos de três pessoas e debatam as seguintes perguntas:
• Por que o Senhor nos ordena que clamemos, ou oremos, a respeito 

de nossa	educação	ou	de	nosso	trabalho?
• Que promessas estão disponíveis aos que fazem isso com fé?
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O Senhor proverá

Assista: “Eu	proverei	para	meus	santos”.	(O	vídeo	não	está	disponível?	Leia	a	carta	
da Primeira Presidência que está nos livretos Meu Alicerce ou Meu Caminho, 
no	site	LDS	.org.)

Leia: O Senhor declarou: “E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as 
coisas	são	minhas.	(. . .)	Pois	a	Terra	está	repleta	e	há	bastante	e	de	sobra;	
sim,	preparei	todas	as	coisas	e	permiti	que	os	filhos	dos	homens	fossem	
seus	próprios	árbitros”	(D&C	104:15,	17).	

Debata: Como o Senhor provê o sustento de Seus santos? Que papel preciso 
desempenhar para suprir meu próprio sustento com a ajuda do Senhor? 

Atividade:  
(3 minutos)

Abaixo, escreva algumas necessidades materiais e espirituais de sua vida:

  

  

 

Leia: O presidente Dieter F. Uchtdorf ensinou: “Como as duas faces de uma 
moeda,	o	temporal	e	o	espiritual	são	inseparáveis”	(“Prover	à	maneira	do	
Senhor”, A Liahona,	novembro	de	2011,	p.	53).

Atividade  
(5 minutos)

Forme novos grupos de três pessoas e debatam a seguinte pergunta: De 
que maneira encontrar um emprego e ganhar o sustento pode ser tanto 
uma questão temporal quanto espiritual?

Sua graça basta — Você pode se tornar tudo o que o Senhor deseja que seja 

Leia: O	presidente	Thomas S.	Monson	ensinou:	“Ao	que	se	sente	fraco	demais	
para alterar o curso de sua vida ou ao que não tem determinação para 
superar o maior dos medos de quem busca melhorar, que é o medo do 
fracasso, não há palavras mais consoladoras do que as palavras do Senhor: 
‘Minha	graça	basta	a	todos	os	que	se	humilham	perante	mim;	porque	caso	
se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as 
coisas	fracas	se	tornem	fortes	para	eles’”	(“Sua	viagem	eterna”,	A Liahona, 
julho	de	2000,	p.	58).

Pondere: Cristo prometeu: “Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo 
quanto	me	parecer	conveniente”	(Morôni	7:33).	Como	o	poder	capacitador	
de Cristo já foi manifestado em minha vida?

  

  

 

5  A doutrina e as promessas de autossuficiência
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Debata: De que maneiras você viu a graça de Cristo abençoar sua vida ou a vida de 
amigos ou familiares?

Leia: O	Senhor	nos	pede	que	abracemos	a	seguinte	verdade:	“O	Senhor	qualifica	
aqueles	a	quem	Ele	chama”	(Thomas	S.	Monson,	“O	dever	chama”,	A Liahona, 
julho	de	1996,	p.	45).	Ele	nos	criou	e	pode	nos	investir	de	poder	para	nos	
tornarmos aquilo que Ele deseja que nos tornemos — que será tudo o que 
precisamos	para	nos	qualificarmos	para	voltar	à	Sua	presença.	
Lembre-se	de	como	o	Senhor	chamou	Moisés	para	que	“[fizesse	o	povo]	
subir	da	aflição	do	Egito”	(Êxodo	3:17),	mas	Moisés	duvidou	que	pudesse	ser	
o líder de que o Senhor precisava, e disse: “Ah, Senhor! Eu não sou homem 
que	bem	fala	(. . .)	porque	sou	pesado	de	boca,	e	pesado	de	língua”.	O	Senhor	
respondeu: “Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, 
ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com 
a	tua	boca,	e	te	ensinarei	o	que	hás	de	falar”	(Êxodo	4:10–12).

Pondere: Como	Moisés	foi	capaz	de	se	tornar	o	líder	de	Israel?	O	que	isso	significa	
para mim pessoalmente?

  

  

 

Debata: O	que	você	aprendeu	na	missão	sobre	o	princípio:	“O	Senhor	qualifica	
aqueles a quem Ele chama?”

Assista: “Ele	engraxou	meu	dedão	do	pé.”	(O	vídeo	não	está	disponível?	Leia	o	
texto abaixo.)
ÉLDER ENRIQUE R. FALABELLA: “Durante minha infância, não tínhamos 
muito. Lembro-me de um dia em que me aproximei do meu pai e disse: 
“Papai, preciso de sapatos novos. Esses já estão muito gastos’ . Ele parou, 
olhou para meus sapatos e viu que eles estavam realmente gastos. Ele 
disse:	‘Acho	que	podemos	consertá-los’ .	Ele	pegou	um	pouco	de	graxa	
preta e engraxou meus sapatos, deixando-os brilhantes e bonitos. Ele 
me	disse:	‘Agora	eles	estão	consertados,	filho’.	Respondi:	‘Não,	ainda	não.	
Ainda	dá	para	ver	meu	dedo	saindo	do	sapato’.	Ele	disse:	‘Bom,	podemos	
consertar isso também’. Ele pegou mais um pouco de graxa e engraxou 
meu dedão do pé!
Naquele dia aprendi que todo problema tem uma solução. Estou convencido 
de	que	esse	princípio	de	autossuficiência	e	essa	iniciativa	são	formas	de	ace-
lerar a obra do Senhor. Faz parte do trabalho de salvação. Todos nós pode-
mos ser melhores do que somos agora. Devemos deixar de lado o desânimo. 
Muitas vezes nos tornamos complacentes e isso destrói nosso progresso. 
Posso progredir todos os dias se decidir fazer algo diferente para melhorar o 
que	foi	mal	feito	no	passado.	Se	você	fizer	isso	com	fé,	exercendo	fé	e	espe-
rança em Cristo de que Ele estará do seu lado, ajudando, você vai encontrar 
um caminho para progredir, nas coisas temporais e espirituais. Isso acontece 
porque	Deus	vive	e	você	é	Seu	filho	ou	Sua	filha”.

MEU CAMINHO
PARA A AUTOSSUFICIÊNCIA

O livreto Meu Cami-
nho para a Autossu-
ficiência o ajuda a 
entender as habilida-
des e os hábitos que 
precisa desenvolver 
para se tornar mais 
autossuficiente. Para 
participar, entre 
em contato com o 
especialista de autos-
suficiência de sua 
estaca.

5  A doutrina e as promessas de autossuficiência
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Pondere: O	que	o	Senhor	quer	que	eu	entenda	a	respeito	de	ser	autossuficiente?

  

  

 

Debata: Que impressões você teve a respeito de como podemos nos tornar mais 
autossuficientes?

Comprometa-se: • Examine a visão de vida e as metas que você estabeleceu no Meu 
Plano,	no	final	da	missão.	Se	você	não	começou	o	Meu	Plano	na	
missão,	comece	a	preencher	a	planilha	no	fim	deste	manual.

•	 Na	missão,	o	que	você	teve	de	fazer	para	se	qualificar	para	
as bênçãos do Senhor? O que você deve fazer agora para se 
qualificar	para	receber	a	ajuda	Dele?	Compartilhe	suas	respostas	
a essas perguntas e o que aprendeu hoje com outro missionário 
retornado, com um outro jovem adulto solteiro ou com um 
membro de sua família.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

5  A doutrina e as promessas de autossuficiência



6   PRINCÍPIOS PARA SE TORNAR 
AUTOSSUFICIENTE

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

COMPROMISSOS PARA A VIDA TODA
Leia: Ao assumir a responsabilidade por seu bem-estar material e espiritual por 

meio de uma vida de serviço, você precisará viver de acordo com determi-
nados padrões como um discípulo dedicado a Cristo. Alguns dos compro-
missos incluem o seguinte:
•	 Santificar	o	Dia	do	Senhor	e	tomar	dignamente	o	sacramento	

semanalmente
• Jejuar, orar e se banquetear com as palavras de Deus
• Pagar dízimos e ofertas
•	 Ser	fiel	a	seus	convênios	do	templo,	inclusive	aceitar	chamados	para	

servir,	guardar	a	lei	da	castidade	e	não	ver	pornografia
•	 Tornar-se	autossuficiente	materialmente,	trabalhando	e	obtendo	toda	

a educação necessária
• Ajudar sua família a viver o evangelho

Pondere: Por que cada um desses compromissos é necessário em minha vida? Quais 
outros compromissos seriam úteis para mim?

  

  

 

Debata: Em	Alma	37:6	lemos	sobre	o	poder	das	“coisas	pequenas	e	simples”.	De	
que maneiras você sentiu o poder e a promessa das coisas pequenas e 
simples?
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QUATRO PRINCÍPIOS PARA SE TORNAR AUTOSSUFICIENTE
Leia: Tornar-se	verdadeiramente	autossuficiente,	tanto	material	como	espiritual-

mente, requer obediência a determinados princípios fundamentais. Embora 
existam vários princípios para se aprender, há quatro princípios essenciais 
que fundamentam as promessas de Deus de nos ajudar a nos tornarmos 
autossuficientes.

1. Exercer fé em Jesus Cristo

Leia: Quando	exercermos	fé	em	Jesus	Cristo,	confiamos	Nele	para	perdoar	nos-
sas imperfeições e nos capacitar para nos tornarmos o que Ele deseja que 
nos tornemos. O caminho do discipulado é rigoroso e requer perseverança. 
O	presidente	Henry	B.	Eyring	ensinou:	“Se	não	tivermos	um	firme	alicerce	
de	fé	no	coração,	a	capacidade	de	perseverar	desmorona”	(“Montanhas	
para escalar”, A Liahona,	maio	de	2012,	p.	24).

Atividade  
(5 minutos)

Forme grupos de três pessoas e debatam a seguinte pergunta: Por que ter 
uma fé fundamentada em Jesus Cristo é tão essencial?

Leia: O	Salvador	ensinou	que,	com	fé,	“tudo	é	possível”	(Marcos	9:23),	mas	deve-
mos nos lembrar de que a fé é uma escolha. O élder L. Whitney Clayton 
ensinou que “a crença, o testemunho e a fé não são princípios passivos. 
(. . .)	Acreditar	é	algo	que	escolhemos	—	nós	esperamos,	trabalhamos	e	
nos	sacrificamos	por	isso.	Não	começamos	a	acreditar	no	Salvador	e	em	
Seu evangelho por acaso. Da mesma forma, não oramos ou pagamos o 
dízimo acidentalmente. Nós ativamente escolhemos acreditar, assim como 
escolhemos	guardar	outros	mandamentos”	(“Escolher acreditar”, A Liahona, 
maio	de	2015,	p.	38).

Pondere: O que estou fazendo para nutrir minha fé? O que mais poderia fazer para 
“achegar-me”	ao	Senhor	(D&C	88:63)?

  

  

 

Leia: Mesmo quando escolhemos demonstrar fé, nem sempre recebemos 
respostas no momento ou da maneira que esperamos. O élder Neal A. 
Maxwell ensinou: “A real fé em Deus inclui não só fé Nele, mas também 
fé	em	Seu	tempo,	uma	das	coisas	mais	difíceis	de	acreditarmos”	(“If	Thou	
Endure It Well” [Se as suportares bem], devocional da Universidade Bri-
gham	Young,	4	de	dezembro	de	1984),	speeches.byu.edu).

Debata: O	que	significa	ter	fé	no	tempo	do	Senhor?

2. Ser obediente

Leia: O	Senhor	declarou:	“Eis	que	esta	é	a	tua	obra:	Guardar	meus	mandamen-
tos,	sim,	com	todo	teu	poder,	mente	e	força”	(D&C	11:20).	As	escrituras	
contêm vários exemplos de como as bênçãos advêm pela obediência aos 
mandamentos	do	Senhor	com	todo	o	“poder,	mente	e	força”.	Os	filhos	de	
Helamã	foram	preservados	e	venceram	suas	batalhas	pois	permaneceram	
“firmes	e	impávidos”	e	“obedeceram	a	cada	palavra	de	comando	e	cum-
priram-nas	com	exatidão”	(Alma	57:20–21).	Semelhantemente,	você	pode	
receber proteção e orientação por meio da obediência aos mandamentos 
de Deus e das inspirações do Espírito Santo.

“Achegai-vos a mim e 
achegar-me-ei a vós; 
procurai-me diligente-
mente e achar-me-eis; 
pedi e recebereis; batei e 
ser-vos-á aberto.”
Doutrina	e	Convênios	88:63

6  Princípios para se tornar autossuficiente
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As	escrituras	ensinam:	“Há	uma	lei,	irrevogavelmente	decretada	no	céu	
antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam — e 
quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela 
se	baseia”	(D&C	130:20–21).
Em termos simples, não podemos receber as bênçãos necessárias de Deus 
se não obedecermos às leis nas quais as bênçãos desejadas se baseiam. 

Debata: O	que	levou	os	filhos	de	Helamã	a	obedecer	com	exatidão?	O	que	levaria	
você a fazer o mesmo?

Leia: A obediência tem grandes promessas relacionadas a ela, especialmente a 
que se relaciona à realização de nossa missão e nossas metas na vida. 
Néfi	escreveu:	“E	assim	vemos	que	os	mandamentos	de	Deus	devem	ser	
cumpridos.	E	se	os	filhos	dos	homens	guardam	os	mandamentos	de	Deus,	
ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir 
as coisas que lhes ordenou; portanto, ele nos deu os meios de sobreviver-
mos	enquanto	permanecíamos	no	deserto”	(1 Néfi	17:3).

Pondere: O	que	Néfi	testificou	que	Deus	fará	se	obedecermos	a	Ele?	Há	algum	man-
damento que preciso obedecer mais estritamente e que poderia trazer 
bênçãos espirituais e materiais à minha vida? 

  

  

 

3. Solucionar problemas, agir por si mesmo

Leia: Por	sermos	filhos	de	nosso	Pai	Celestial,	somos	capazes	de	superar	nossas	
circunstâncias atuais e progredir para planos mais elevados. Ao tirarmos 
vantagem dessa capacidade de agir, assumimos a responsabilidade de vir 
a	Cristo	e	de	confiar	Nele	à	medida	que	trabalhamos	em	prol	de	nossa	pró-
pria	salvação	material	e	espiritual	(Mateus	11:28–29).	O	presidente	Marion	
G.	Romney	ensinou:	“A	salvação	é	individual,	e	precisamos	alcançar	nossa	
própria	salvação	tanto	nas	coisas	materiais	quanto	nas	espirituais”	(Relató-
rio	da	Reunião	de	Serviços	de	Bem-Estar,	outubro	de	1976,	p.	13).

Atividade  
(5 minutos)

Forme novos grupos de três pessoas e debatam a seguinte pergunta: Por 
que o fato de tomar a iniciativa para resolver nossos próprios problemas é 
um	dos	princípios	fundamentais	de	nos	tornar	autossuficientes?

“Nenhum verdadeiro 
santo dos últimos dias, 
enquanto for capaz física 
e emocionalmente, trans-
ferirá de modo voluntário 
a responsabilidade por 
seu próprio bem-estar ou 
o de sua família a outra 
pessoa.”
Spencer W.	Kimball,	“Serviços	
de bem-estar: O evangelho em 
ação”, A Liahona, fevereiro de 
1978,	p.	104.
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Leia: O	élder	Robert	D.	Hales	ensinou:	“O	Senhor	espera	que	resolvamos	nossos	
próprios	problemas.	(. . .)	Somos	seres	humanos	pensantes,	que	racioci-
nam.	Temos	a	capacidade	de	identificar	nossas	próprias	necessidades,	de	
planejar,	estabelecer	metas	e	resolver	problemas”	(“Every	Good	Gift”	[Toda	
boa dádiva], New Era,	agosto	de	1983,	pp.	8–9).

Pondere: Por que o Senhor deseja que eu trabalhe para resolver meus problemas? 
Que bênçãos já recebi por resolver problemas difíceis?

  

  

 

Debata: Que exemplos você observou na missão a respeito da importância de 
tomar a iniciativa para resolver problemas?

4. Ser unos de coração, servir aos outros 

Leia: A pobreza espiritual e material é vencida quando servimos uns aos outros, 
e	nos	tornamos	“unos	de	coração	e	vontade”	(Moisés	7:18).
Doutrina	e	Convênios	104:15–16	declara:	“É	meu	propósito	suprir	a	meus	
santos.	(. . .)	Mas	é	necessário	que	seja	feito	a	meu	modo;	e	eis	que	este	é	
o modo que eu, o Senhor, decretei para suprir meus santos, para que os 
pobres sejam aumentados naquilo que os ricos são diminuídos”. Isso signi-
fica	que,	quando	o	rico	e	o	pobre	se	tornam	unos,	e	somente	quando	isso	
ocorre, o Senhor pode suprir a nossa necessidade. Cada um de nós deve 
estar disposto a doar seu tempo e seus talentos a serviço dos outros, se 
quiser receber integralmente as bênçãos materiais e espirituais do Senhor. 
O	élder	Jeffrey	R.	Holland	nos	ensinou	que	cada	um	tem	a	responsabilidade	
de	servir	aos	outros:	“Ricos	ou	pobres,	temos	de	‘fazer	o	que	pudermos’	
pelos	necessitados”	(“Não	somos	todos	mendigos?”	A Liahona, novembro 
de 2014,	p.	41).
Amuleque ensinou aos discípulos zoramitas pobres e necessitados: “E agora, 
meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isto é tudo; 
porque depois de haverdes feito todas estas coisas, se negardes ajuda aos 
necessitados	e	aos	nus	e	não	visitardes	os	doentes	e	aflitos	nem	repartirdes	
o vosso sustento, se o tendes, com os que necessitam — digo-vos, se não 
fizerdes	qualquer	destas	coisas,	eis	que	vossa	oração	é	vã	e	de	nada	vos	vale	
e	sois	como	os	hipócritas	que	negam	a	fé”	(Alma	34:28;	ver	também	Mosias	
4:16;	D&C	44:6;	88:123).

Pondere: O que Amuleque ensinou aos discípulos zoramitas a respeito do serviço? 
Como servir ao próximo fortalece minha fé?
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Atividade:  
(10 minutos)

Forme pares e façam a seguinte atividade juntos: Leia o relato contido em 
1 Néfi	16:21–32	sobre	como	o	Senhor	ajudou	Néfi	a	obter	alimento	no	
deserto. O que essa passagem ensina sobre os quatro princípios da autos-
suficiência?

PRINCÍPIO ENSINAMENTOS EM 1 NÉFI 16:21–32

Exercer fé em Jesus Cristo

Ser obediente

Solucionar problemas, agir por 
si mesmo
Ser unos de coração, servir aos 
outros

Debata: O	que	chama	sua	atenção	a	respeito	do	exemplo	de	Néfi	em	1 Néfi	16?

Comprometa-se: • Pense em um problema que você está tentando resolver em sua 
vida. Como você ajudou outras pessoas na missão a resolver os 
problemas delas? Escreva em seu diário de estudo as perguntas 
que tem sobre o problema. Faça uma lista dos recursos que Deus 
proveu para lhe ajudar. Use esses recursos para responder pelo 
menos a uma de suas perguntas.

• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 
com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

• Se você participou do Meu plano na missão, examine o que 
aprendeu	e	registrou	sobre	se	tornar	autossuficiente	espiritual	e	
materialmente. Se você não começou o Meu Plano na missão, use 
a	planilha	no	fim	deste	manual.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

MEU ALICERCE
A U T O S S U F I C I Ê N C I A

O livreto Meu Alicerce 
ajuda os membros da 
Igreja a aprender e pôr 
em prática os princípios 
da fé, da educação, do 
trabalho árduo e da con-
fiança no Senhor, para 
que possam se tornar 
autossuficientes espiritual 
e materialmente. Baixe 
esse manual do site  
srs.LDS.org.

6  Princípios para se tornar autossuficiente
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7  VENCER A OPOSIÇÃO

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

AS BÊNÇÃOS DO SENHOR
Leia: O	presidente	Thomas	S.	Monson	nos	ensinou	o	seguinte:

“Ninguém	passa	pela	vida	sem	problemas	e	desafios,	e	mesmo	tragédias	e	
infortúnios.	(. . .)	Embora	se	formem	nuvens	de	tempestade,	embora	a	chuva	
seja derramada sobre nós, nosso conhecimento do evangelho e nosso amor 
pelo Pai Celestial e por nosso Salvador vão consolar-nos e dar-nos alento e 
alegria ao coração, se andarmos em retidão e guardarmos os mandamen-
tos. Não haverá nada neste mundo que possa nos derrotar. Meus amados 
irmãos e irmãs, não temam. Tenham bom ânimo. O futuro é tão brilhante 
quanto	sua	fé”	(“Tenham	bom	ânimo”,	A Liahona,	maio	de	2009,	pp.	89,	92).
O Senhor nos ensinou que enfrentar a oposição é uma parte necessária da 
vida	mortal.	As	provações	e	a	oposição	nos	dão	a	oportunidade	de	edificar	
a fé e moldar um caráter forte. Sem as provações, talvez nunca nos torna-
ríamos o que nosso Pai Celestial precisa que nos tornemos.

Assista: “Jarem Frye: Eu sou mórmon, atleta e amputado que constrói pernas”. 
(O vídeo	não	está	disponível?	Leia	o	texto	abaixo.)
JAREM FRYE: “Descobrimos	que	eu	tinha	câncer	ósseo	(em	meu	joelho)	e	
a	partir	dali	tudo	virou	um	turbilhão.	Corremos	para	o	hospital	e	fiz	muitos	
exames.	Não	fazíamos	ideia	do	que	esperar.	(. . .)	Foram-me	dadas	três	
opções:	joelho	artificial,	substituição	óssea	ou	amputação.	Avaliei	as	opções	
e decidi pela amputação.
Tinha saído do hospital havia apenas um dia quando recebi um telefonema 
muito	bom.	Era	o	meu	melhor	amigo.	Atendi	o	telefone	e	ele	disse:	‘E	aí,	
amigo,	você	vai	ao	baile	da	escola	hoje	à	noite?’	E	eu	disse:	‘Cara,	acabei	de	
perder	uma	perna!’	E	a	resposta	dele	foi:	‘Ah	é,	tinha	esquecido.	Mas,	e	aí,	
você	vai?’	A	partir	daquele	momento,	saí	da	cama	e	disse:	‘Vou	viver	a	vida!	
Não vou parar’. Foi-me dito que eu nunca mais faria mountain bike. Que 
não poderia mais escalar nem fazer outras coisas de que gostava. Desde 
aquela época, consigo fazer tudo isso. Nunca desisti. Nunca aceitei que eu 
não podia fazer algo.

“As misericórdias e as 
bênçãos vêm sob diferen-
tes formas — algumas 
vezes como provações. 
Mas o Senhor disse: 
‘Agradecerás ao Senhor 
teu Deus em todas as 
coisas’ (D&C 59:7). Em 
todas as coisas significa 
exatamente isso: as boas 
e as difíceis — não só 
algumas delas. Ele nos 
manda ser gratos porque 
sabe que a gratidão nos 
torna felizes. Essa é outra 
prova de Seu amor.”
Bonnie D.	Parkin,	“Gratidão:	
Um caminho para a felicidade”, 
A Liahona,	maio	de	2007,	p.	35.
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Ficar	sabendo,	aos	14	anos,	que	eu	poderia	morrer	a	qualquer	momento,	
ver amigos do hospital não voltarem mais porque tinham morrido e per-
ceber	o	quanto	a	vida	é	frágil	—	isso	tudo	pode	ser	muito	difícil.	(. . .)	Mas	
isso	me	ensinou	uma	lição	que	nunca	esquecerei:	quando	as	coisas	ficam	
difíceis e não conseguimos encontrar respostas coerentes, tenho uma 
resposta	que	aprendi	por	experiência	própria	—	tudo	vai	ficar	bem!	Deus	
me ama e Ele quer o melhor para mim. Ele está ciente de todos nós e se 
apenas	confiarmos	Nele,	ficaremos	bem.	Ficaremos	bem”.

Debata: Qual é o papel da adversidade e da oposição no plano do Pai Celestial? 
Como	você	pode	se	preparar	para	enfrentar	desafios	e	provações	ao	seguir	
adiante para alcançar suas metas e seus planos?

Leia: Quando	suplicamos	alívio	de	dificuldades	físicas,	mentais	e	espirituais,	o	
Senhor pode aumentar nossa determinação e resiliência para suportá-las 
(ver	Mosias	24:14–15).	Por	algum	tempo,	Ele	também	pode	permitir	que	
soframos inocentemente, como Jó, para que Ele nos transforme em ouro 
(ver	Jó	23:10).	As	bênçãos	derramadas	das	janelas	do	céu	podem	nos	dar	
uma capacidade maior de mudar nossas circunstâncias, em vez de esperar 
que nossas circunstâncias sejam mudadas por alguém ou por qualquer 
outra	coisa	(ver	Malaquias	3:10).

Pondere: Como	o	Senhor	o	abençoou	em	suas	provações	e	em	seus	desafios?

  

  

 

Atividade  
(5 minutos)

Forme grupos de três pessoas e debatam a seguinte pergunta: Que bên-
çãos	você	tem	recebido	por	meio	de	suas	adversidades	e	de	seus	desafios?

OPOSIÇÃO DO ADVERSÁRIO
Assista: “Cast	Not	Away	Therefore	Your	Confidence”	[Não	rejeites,	pois,	a	vossa	con-

fiança].	(O	vídeo	não	está	disponível?	Leia	o	texto	abaixo.)
ÉLDER JEFFREY R. HOLLAND: “Vocês devem estar lembrados de que o 
livro	de	Moisés	começa	quando	ele	é	arrebatado	a	‘uma	montanha	suma-
mente	alta’ ,	onde,	conforme	diz	a	escritura,	‘viu	Deus	face	a	face	e	falou	com	
ele	e	a	glória	de	Deus	estava	sobre	Moisés’.	(. . .)
Essa	experiência	é	notável	sob	todos	os	aspectos.	É	uma	das	maiores	reve-
lações	concedidas	na	história	humana.	Perfila-se	junto	aos	mais	grandiosos	
relatos que temos da experiência de qualquer profeta com a divindade.

7  Vencer a oposição
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Mas	a	mensagem	de	Moisés	para	vocês	hoje	é:	‘Não	baixem	a	guarda’.	Não	
assumam que uma grande revelação, um momento maravilhoso e iluminado 
ou	a	abertura	de	um	caminho	inspirado	constituem	o	fim.	Lembrem-se:	
o	jogo	não	acaba	antes	do	apito	final.	O	que	aconteceu	com	Moisés	em	
seguida, após aquele momento de revelação, nada representaria se não 
fosse	tão	verdadeiro	e	tão	real.	(. . .)
‘Satanás	clamou	com	alta	voz	e	bramou	sobre	a	terra	e	ordenou,	dizendo:	
Eu sou o Unigênito; adora-me.
(. . .)	Moisés	começou	a	temer	muito;	e	ao	começar	a	temer,	viu	a	amargura	
do inferno. Não obstante, clamando a Deus [exatamente a expressão usada 
por	Joseph	Smith],	recebeu	forças’. (. . .)
Não	podemos	nos	alistar	em	uma	batalha	de	tamanho	significado	eterno	
e de consequências para todo o sempre, sem consciência de que será um 
combate — um bom combate, um combate vitorioso, mas ainda assim, um 
combate.
Em sua epístola aos hebreus, o apóstolo Paulo procurou incentivar os 
novos membros que acabavam de se unir à Igreja, que, sem dúvida, haviam 
tido experiências espirituais e recebido a luz pura do testemunho para, em 
seguida, descobrirem que seus problemas não haviam acabado, mas que 
alguns	haviam	apenas	começado.	(. . .)
E deu esse extraordinário conselho, que é o cerne das palavras que desejo 
lhes	dirigir	(. . .):	‘Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avul-
tado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver-
des	feito	a	vontade	de	Deus,	possais	alcançar	a	promessa.	(. . .)’
É	comum	ouvirmos	os	santos	dos	últimos	dias	dizerem:	‘Certamente	não	é	
fácil: antes de entrarmos para a Igreja, quando estamos tentando entrar e 
depois	que	entramos	(. . .)’ .
Não	desista	quando	a	pressão	se	intensificar.	(. . .)	Tampouco se entregue, 
em hipótese alguma, ao ser que se dedica integralmente à destruição de sua 
felicidade.	(. . .)	Enfrente	suas	dúvidas.	Controle	seus	medos.	‘Não	rejeites,	
pois,	a	vossa	confiança’.	Conserve	o	rumo	e	vejam	a	beleza	da	vida	se	des-
cortinar	diante	de	seus	olhos”	(“Cast	Not	Away	Therefore	Your	Confidence”	
[Não	rejeiteis,	pois,	a	vossa	confiança],	devocional	da	Universidade	Brigham	
Young,	2	de	março	de	1999,	pp.	2–4,	speeches.byu.edu).

Debata: Como	você	se	manteve	no	caminho	durante	os	desafios	e	a	oposição	que	
enfrentou?

Leia: Satanás trabalha diligentemente para nos tirar do caminho e nos impedir de 
realizar o trabalho e o plano do Senhor. Ele quer enganar, confundir, distrair 
e	dissuadi-lo.	Ele	quer	que	você	justifique	o	pecado.	Ele	faz	isso	apelando	
para quaisquer fraquezas da carne, inclusive o orgulho e o desejo de ganho 
ou ambição pessoal. Ele vai lhe confrontar e tentar fazê-lo questionar suas 
crenças	e	sua	identidade	de	filho	de	nosso	Pai	Celestial.	Enquanto	você	se	
esforça por fazer e cumprir compromissos espirituais em sua vida, ele vai lhe 
atacar,	como	fez	a	Moisés	(ver	Moisés	1:12–22),	a	Jesus	Cristo	(ver	Mateus	
4:1–11),	a	Joseph	Smith	(ver	Joseph	Smith—História	1:15)	e	a	muitos	outros.

7  Vencer a oposição
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Pondere: Como posso me preparar para me defender das várias maneiras que Sata-
nás usará para me atacar?

  

  

 

Atividade  
(5 minutos)

Forme novos grupos de três pessoas e debatam a seguinte pergunta: Que 
ações você tem a intenção de tomar para se proteger das mentiras e dos 
ataques de Satanás?

Atividade:  
(15 minutos)

Leia sozinho e pondere as doutrinas contidas na tabela abaixo.
 1. Leia “As mentiras de Satanás sobre a doutrina” para entender os méto-

dos variados que Satanás usa para atacar ou evitar a fé nessas verdades 
preciosas.

	2.	 Leia	os	ensinamentos	adicionais	sobre	como	evitar	as	mentiras	de	Sata-
nás que se encontram na terceira linha da tabela abaixo.

	3.	 Em	seu	diário	de	estudo,	anote	outras	mentiras	que	Satanás	usa	para	
nos enganar, distrair e dissuadir de abraçar as doutrinas do Senhor.

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3

DOUTRINA

Deus é meu Pai e Ele me 
conhece e me ama.

Cristo tem poder para me 
levar de volta ao meu Pai.

Porque	sou	um	filho	de	
Deus, posso ser abençoado 
com todos os dons e talen-
tos necessários para voltar 
a viver com Ele.

AS MENTIRAS 
DE SATANÁS 

SOBRE A 
DOUTRINA

Deus não responde 
minhas orações.

É	muito	difícil	saber	a	
diferença entre o Espírito e 
meus próprios pensamen-
tos e minhas emoções.

Preciso fazer isso sozinho.

Sou assim mesmo; não 
há necessidade de me 
arrepender.

Não sou especial e não 
tenho muitos talentos.

Não sou realmente espiri-
tual; não me sinto integrado 
com os membros da Igreja.

O Senhor Se preocupa 
mais com	os	homens	do	
que com as mulheres.

LEIA OS 
ENSINAMENTOS 

SOBRE COMO 
EVITAR AS 

MENTIRAS DE 
SATANÁS.

Moisés 1 David A. Bednar, “Na força 
do Senhor”, A Liahona, 
novembro	de	2004,	p.	76.

Sheri L. Dew, “You Were 
Born to Lead, You Were 
Born	for	Glory”	[Você	
nasceu para liderar, você 
nasceu para brilhar], 
devocional da Universi-
dade	Brigham	Young,	9	
de dezembro	de	2003,	
no site	speeches.byu.edu.

Moisés	7

Debata: O que você aprendeu com essa atividade?

7  Vencer a oposição
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O SALVADOR E COMO VENCER A OPOSIÇÃO
Leia: Uma grande percepção escriturística sobre perseverar durante a provação 

vem do próprio Salvador. O Pai pediu que Ele descesse abaixo de todas as 
coisas.	As	escrituras	ensinam	que	quando	Ele	Se	aproximou	do	Getsêmani,	
começou	‘a	angustiar-se’	(Marcos	14:33)	pelo	sacrifício	que	Lhe	fora	pedido.	
Ele desejou “não ter de beber a amarga taça e recuar”. Todavia, Ele perseve-
rou, deu glória ao Pai, e “bebeu”, ou submeteu-Se, e “terminou” tudo o que 
o	Pai	Lhe	pedira	(D&C	19:18–19).
Para cumprir o plano do Pai para sua vida e alcançar seu potencial, você 
precisará	confiar	em	Jesus,	que	venceu	todas	as	coisas,	perseverar	e	fazer	
tudo o que o Pai lhe pedir.
A	fim	de	se	preparar	para	as	dificuldades	que	virão,	você	pode	adquirir	
hábitos que vão lhe fortalecer.

Pondere: O que posso fazer esta semana para estabelecer ou manter hábitos que 
vão	me	capacitar	a	confiar	no	Salvador	e	vencer	a	oposição	que	enfrentarei?

  

  

 

Debata: Que ação você se sente inspirado a tomar que vai levar você para mais 
perto do Salvador e lhe ajudar a vencer a oposição?

Comprometa-se: • Na missão, quando trabalhou com outras pessoas para fortalecer 
a fé delas, o que você fez para ajudá-las? Crie um plano para se 
proteger espiritualmente da oposição à sua fé.

• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 
com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

7  Vencer a oposição



8  UMA VIDA DE SERVIÇO

Comece com uma oração.

Relate: Vamos começar nos apresentando ao grupo e contando as experiências 
da semana passada ao cumprir nossos compromissos. Como parte de sua 
apresentação, informe o seguinte:
• Seu nome
• Sua missão
•	 Há	quanto	tempo	voltou	da	missão
• Uma ideia ou pergunta que lhe ocorreu ao cumprir seus 

compromissos na semana passada

TRÊS CHAVES PARA UMA VIDA PLENA

1. A chave para o sucesso

Leia: O presidente Dieter F. Uchtdorf ensinou que aqueles que “estão procurando 
alcançar a meta justa de adquirir instrução e encontrar uma companheira 
eterna” devem se lembrar que “trabalhar diligentemente na vinha do Senhor 
melhora muito seu currículo e aumenta muito a probabilidade de sucesso 
nesses	dois	empreendimentos	louváveis”	(“Dois	princípios	para	quaisquer	
condições econômicas”, A Liahona,	novembro	de	2009,	p.	57).

Pondere: Por que servir na vinha do Senhor aumenta minha probabilidade de sucesso 
em outras áreas da vida? De que maneiras posso melhorar meu serviço ao 
próximo?

  

  

 

Debata: Que bênçãos você recebeu em outros aspectos de sua vida como resultado 
do	seu	serviço	fiel	ao	Senhor?

2. A chave para a felicidade

Leia: Estude esse exemplo de um missionário retornado que aprendeu o valor 
do serviço: 
Certo dia, um jovem missionário retornado visitou seu antigo presidente de 
missão,	o	élder	Don	R.	Clarke,	dos	setenta,	a	fim	de	lhe	pedir	um	conselho.	
Esse rapaz tinha sido um excelente missionário, trabalhou arduamente, era 
fiel	e	dedicado.	Agora,	vários	meses	depois	da	missão,	sentia-se	muito	triste.	
Depois que explicou todas as suas batalhas e preocupações, o presidente 
Clarke	disse:	“Élder,	vá	até	o	hospital	e	visite	os	enfermos	e	sirva	ao	próximo	
semanalmente”. 
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Debata: De que maneira o conselho do élder Clarke poderia ajudar aquele missio-
nário retornado? De que maneira o serviço se relaciona a seu progresso 
espiritual?

3. A chave para conservar a remissão de pecados

Leia: As escrituras explicam muito a importância de servir ao próximo.
Quando o rei Benjamim ensinou seu povo, ele queria que eles entendessem 
o poder da Expiação de Jesus Cristo e que servir ao próximo os ajudaria a 
receber a plenitude do poder da Expiação na vida deles:
“E agora, por causa das coisas que vos disse — isto é, para conservardes a 
remissão	de	vossos	pecados,	dia	a	dia,	a	fim	de	que	andeis	sem	culpa	diante	
de Deus — quisera que repartísseis vossos bens com os pobres, cada um de 
acordo	com	o	que	possui,	(. . .)	aliviando-lhes	os	sofrimentos,	tanto	espiritual	
como	materialmente,	conforme	as	carências	deles”	(Mosias	4:26;	ver	também	
Alma	34:29).

Debata: Que bênçãos de serviço o rei Benjamim prometeu? Por que essa bênção 
decorre do serviço?

UM CONVITE PARA CONTINUAR SERVINDO
Leia: O	presidente	Thomas	S.	Monson	ensinou:

“O	Salvador	ensinou	a	Seus	discípulos:	‘Porque,	qualquer	que	quiser	salvar	a	
sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, 
a salvará’.
Creio que o Salvador está dizendo que, a menos que nos entreguemos total-
mente ao serviço ao próximo, haverá pouco propósito em nossa vida. Aqueles 
que	vivem	só	para	si	acabam	definhando	e	figurativamente	perdem	a	vida,	
ao passo que aqueles que se dedicam inteiramente ao serviço ao próximo 
crescem	e	florescem	—	e	literalmente	salvam	a	própria	vida”	(“O	que	fiz	hoje	
por alguém?”, A Liahona,	novembro	de	2009,	p.	85).
Depois que voltam para casa, muitos missionários retornados acreditam 
que devem voltar ao “mundo real”. Mas isso não está correto. Você nunca 
deve se tornar parte deste mundo. Você deve se erguer e fazer resplande-
cer	a	sua	luz	diante	dos	homens	(ver	Mateus	5:16).	Examine	os	planos	que	
fez	no	final	da	missão	para	continuar	a	servir	ao	próximo.

Debata: O que você aprendeu na missão sobre a importância de se esquecer de si 
mesmo no serviço ao próximo?

Leia: Reflita	a	respeito	do	exemplo	a	seguir,	de	um	missionário	retornado	cha-
mado Francis:
Francis mora na África. Depois de voltar da missão, ele desejava concluir 
seus estudos, mas não tinha dinheiro. Ele também queria se casar, mas não 
tinha condições para isso.

8  Uma vida de serviço
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Ele	elaborou	um	plano	e	fez	um	empréstimo	para	iniciar	um	negócio	a	fim	
de juntar todo dinheiro de que precisava. No entanto, o negócio não deu 
certo. Francis tinha tão pouco dinheiro que acabou morando na rua e, além 
de desempregado, tinha dívidas a pagar. Ele não sabia o que fazer. Foi ao 
templo para buscar orientação. Enquanto estava lá, ouviu as palavras: “Con-
fie	em	mim!”
Mais tarde, Francis se sentiu inspirado a conversar com um líder da Igreja. 
Contou	ao	líder	da	Igreja	sobre	suas	dificuldades	e	sobre	seus	sonhos,	e	o	
líder o ajudou a encontrar um emprego de meio período. Francis trabalhou 
tanto e tão bem que o empregador ofereceu a ele um emprego de tempo 
integral.	Continuou	a	trabalhar	com	afinco	e	logo	foi	promovido.	O	empre-
gador estava tão impressionado com sua diligência que decidiu lhe ajudar 
financeiramente	para	que	concluísse	os	estudos	e	fizesse	faculdade	de	
Direito enquanto trabalhava.
Quando Francis começou a trabalhar por meio período, foi também 
inspirado a se casar no templo. Ele ajudou sua jovem esposa a encontrar 
emprego e, juntos, pagaram a dívida e planejaram o crescimento da família. 
Francis também sentiu o desejo de ajudar outros como ele próprio. Orou 
fervorosamente para saber o que devia fazer. O Espírito lhe mostrou que 
devia usar seu tempo livre e seus talentos para escrever dois livros que 
vieram a ser incluídos no currículo gramatical escolar, além de um texto 
para ajudar a alfabetização de adultos em todo o país. Mais tarde, ele foi 
chamado	bispo	e	continuou	servindo	fielmente	na	Igreja.

Pondere: Que princípios Francis usou para melhorar a própria vida?

  

  

 

Atividade  
(5 minutos)

Forme grupos de três pessoas e debatam a seguinte pergunta: Que princí-
pio chamou sua atenção ao ler a experiência de Francis?

Leia: O Senhor deseja que você continue a viver os princípios que o levaram 
a se achegar mais a Ele durante a missão. Faça o melhor e evite se tor-
nar negligente em seu relacionamento com o Senhor. Você está em uma 
missão contínua para se tornar a pessoa que Cristo deseja que se torne e 
para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ao buscar diligentemente 
a orientação do Senhor, você será abençoado com maior entendimento 
sobre o propósito de sua vida. Ele o abençoará com oportunidades de 
servir	e	de	edificar	outras	pessoas.

Atividade  
(10 minutos)

Crie um plano para servir ao próximo.
	1.	 Na	classe,	escreva	em	seu	diário	de	estudo	maneiras	específicas	de	

servir a outras pessoas todas as semanas, sob o título “Plano de serviço 
semanal”. Pondere sobre o seguinte enquanto escreve o plano: Quanto 
tempo posso dedicar por semana ao serviço ao próximo? Que habili-
dades e experiências eu adquiri em minha missão que me prepararam 
para ajudar e servir ao próximo? 

	2.	 Compartilhe	com	seu	colega	de	ação	suas	ideias	sobre	o	plano	de	ser-
viço semanal durante a aula.
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	3.	 Em	casa,	ore	para	saber	se	há	outras	maneiras	pelas	quais	seu	Pai	Celes-
tial deseja que você sirva neste momento em sua vida. Escreva em seu 
“Plano de serviço semanal” todas as ideias adicionais que recebeu em 
suas orações. 

	4.	 Comprometa-se	a	cumprir	seu	“Plano	de	serviço	semanal”.

Comprometa-se: • Complete seu plano de servir a alguém todas as semanas e aja de 
acordo com ele.

•	 Preencha	sua	planilha	do	Meu	Plano	no	fim	deste	manual	e	a	analise	
regularmente. Se ainda não o fez, você pode compartilhá-la com um 
familiar.

• Compartilhe o que aprendeu hoje com outro missionário retornado, 
com um jovem adulto solteiro ou com um membro de sua família.

Escolha	um	colega	de	ação	para	esta	semana	e	utilizem	2	minutos	para	
conversar sobre os compromissos que cada um assumiu e que se sentem 
inspirados a cumprir. Decidam como vão acompanhar o progresso um do 
outro durante a semana.

Termine com uma oração.

“Usem as habilidades 
que vocês adquiriram na 
missão para abençoar 
diariamente a vida das 
pessoas a seu redor. Não 
tirem o foco do serviço 
ao próximo para concen-
trá-lo exclusivamente na 
escola, no trabalho ou 
nas atividades sociais. 
Em vez disso, equilibrem 
sua vida com experiên-
cias espirituais que os 
relembrem e os preparem 
para continuamente 
ministrar ao próximo.”
M. Russell Ballard, “A melhor 
de todas as gerações de jovens 
adultos”, A Liahona, maio de 
2015,	p.	69.
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COMPROMISSOS

As ações a seguir ajudarão você a vir a Cristo e a continuar no caminho do 
discipulado por toda a vida.
 1. Seja fiel e verdadeiro aos seus convênios.
	2.	 Busque revelação pessoal a respeito da missão de sua vida.  Busque e 

receba a orientação do Senhor, estudando o Livro de Mórmon diariamente, 
lendo frequentemente sua bênção patriarcal e adorando no templo.

	3.	Seja obediente aos mandamentos do Senhor e siga os sussurros do 
Espírito Santo.

	4.	Encontre um mentor. Debata suas metas com ele ou ela e busque sem-
pre conselho e orientação.

 5. Estabeleça metas e se empenhe diligentemente para alcançá-las. 
 6. Planeje e trabalhe para se tornar autossuficiente. Comprometa-se a 

assumir	a	responsabilidade	por	sua	autossuficiência	espiritual	e	material	
ao	longo	de	sua	vida.	Comece	a	traçar	um	curso	para	a	autossuficiência.	
Se	você	mora	em	uma	área	onde	exista	um	centro	de	autossuficiência,	
inscreva-se	em	um	dos	grupos	de	autossuficiência.

	7.	Busque oportunidades para servir ao próximo.
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PLANILHA DO MEU PLANO

Agora que já retornou para casa, durante as próximas semanas você vai usar esta planilha para analisar o plano que 
preparou na missão ou para estabelecer um plano de vida.

 1. Quais foram as lições mais importantes que aprendi na missão?

  

  

 

	2.	 Quais	são	algumas	das	prioridades	mais	importantes	da	minha	vida?

  

 

	3.	 Qual	é	o	propósito	de	Deus	para	a	minha	vida?	O	que	faço	com	meu	potencial?

 

	4.	 Quais	são	os	desafios	que	enfrento	para	atingir	meu	objetivo?

 

 5. O que me motiva a vencer a tentação e viver em retidão para que o Senhor me guie e me fortaleça?

 

 6. Como essas habilidades vão me ajudar a ser bem-sucedido em minha educação e em meu futuro emprego?

  

 

	7.	 Quanto	uma	família	em	minha	área	precisa	mensalmente	para	viver	uma	vida	modesta	e	segura?

  

 

 8. Anote três empregos que lhe interessem. Tente falar com pessoas que trabalhem nesses empregos. Pergunte-lhes: 
“Que instrução, treinamento e experiência foram necessários para que você fosse contratado? Quais são as melhores 
e	as	piores	partes	desse	emprego?	Esse	emprego	proporciona	renda	suficiente	para	sustentar	uma	família?”

  

  

 

	9.	 Onde	quero	estar	espiritual	e	materialmente	daqui	a	um	ano?	E	daqui	a	cinco	anos?	Por	quê?
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	10.	Como	estou	trabalhando	com	o	Senhor	para	resolver	meus	problemas?

  

 

 11. Agora que já estou em casa, que hábitos da missão quero continuar a nutrir? Quem pode me ajudar e a quem 
 prestarei contas?

  

 

	12.	Que	conselho	recebi	do	meu	presidente	de	missão?

  

  

  

 

	13.	O	que	estou	fazendo	todos	os	dias	para	sentir	o	Espírito	em	minha	vida?

  

  

  

 

CIRCULE ALGUMAS DAS HABILIDADES QUE VOCÊ DESENVOLVEU OU FORTALECEU NA MISSÃO.

Habilidades	em	idiomas Aproximar-se de estranhos Atitude positiva

Disciplina
Persistência	(a	capacidade	de	lidar	
com a rejeição)

Ensinar novas ideias

Treinar outras pessoas Liderança Trabalho em equipe

Conviver com outras pessoas Responsabilidade por outras pessoas
Encontrar pessoas 
para ensinar

Resolver problemas Orçamento Serviço

Coragem Resistência física e vigor Criatividade

Edificar	relacionamentos	de	confiança Ser	confiável Bom caráter

Conduzir reuniões Falar em público Estabelecer metas

Desenvoltura Planejamento e organização Administrar o tempo

Saber ouvir Trabalho ético Paciência

Habilidades	de	leitura Técnicas de estudo Humildade

Receber revelação Confiar	no	tempo	do	Senhor Outras:
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